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Resumo

Esta investigação analisa as práticas discursivas determinantes na emergência 
do design gráfico em Portugal. Situa-se no período compreendido entre os anos 
1960 e 2000 no qual foram particularmente relevantes as tentativas de definir a 
actividade profissional que hoje conhecemos como design gráfico. Enquanto atri-
buímos aos anos 1960, não o início da prática profissional, mas a sua afirmação 
através das práticas discursivas, definimos a década de 1990 como o termo deste 
estudo, devido ao aparecimento de cursos superiores de especialização em design 
gráfico.

O estudo considera ainda o momento anterior, marcado pela existência  
de práticas gráficas baseadas na experiência profissional transmitida entre pares 
e na aprendizagem auto-didacta. Neste período o ensino era restrito a cursos in-
dustriais que indirectamente apoiavam a prática, até surgirem as primeiras expe-
riências informais de ensino de design em ateliers. 

Antes do design ser considerado uma disciplina — institucionalmente reco-
nhecida pelos cursos de formação superior — o seu percurso foi marcado, além 
das práticas profissionais variadas, por discursos públicos que as reflectiam e que 
se revelaram fundamentais ao aparecimento da disciplina. Entendemos assim o 
discurso como conjunto de afirmações que declaram determinada experiência ou 
visão sobre a prática projectual ou sobre o resultado desta.

Este estudo procura afirmar esses discursos-documentos como parte forma-
dora do design gráfico, sendo eles igualmente formados por este. Desta forma, 
propomo-nos pôr em evidência as relações que os discursos estabelecem entre si, 
no seu próprio contexto e fora deste. A análise dos discursos baseia-se na metodo-
logia arqueológica de Michel Foucault anteriormente aplicada à história e crítica 
do design por Mário Moura. A componente prática desta investigação apresenta 
uma antologia de discursos relevantes enquanto contributos documentais para a 
teoria e a prática da disciplina, ensaiando deste modo uma perspectiva crítica dos 
discursos como outra via possível para a história do design gráfico em Portugal. 

Palavras-chave: estudos em design, história e crítica do design gráfico,  
teoria do design gráfico, historiografia pelo discurso, Portugal.
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Abstract

This research analyzes the determining discursive practices for the emergence 
of graphic design in Portugal. It addresses the period between the years 1960 
and 2000, in which attempts to define the professional activity we describe to-
day as graphic design were particularly relevant. While we ascribe to the 1960s 
not the beginning of professional practice but its affirmation through discursive 
practices, we define the 1990s as the end period of this study, with the advent  
of higher education courses with a specialization in graphic design.

The study also considers the preceding moment, distinguished by 
the existence of graphic design practices based on professional experience 
transmitted between peers and on self-taught learning. During this period 
teaching was restricted to industrial courses that indirectly supported the 
practice, until the first informal experiences of design teaching took place  
in studios.

Before design was considered a discipline — institutionally recognized 
by higher education degrees — its course was marked, alongside a range of 
professional practices, by public discourses that reflected these practises 
and that proved fundamental to the emergence of the discipline. We there-
fore consider discourse as a set of statements that assert a certain experience  
or vision about design practice or about its result.

This study intends to affirm these discourses-documents as a foundational part 
of graphic design, while being also formed by it. In this way, we set out to highlight 
the relations established between these discourses, within their own context and 
outside of it. The discourses analysis is based on Michel Foucault’s archeological 
methodology, previously applied to design history and criticism by Mário Moura. 
The practical component of this research presents an anthology of relevant dis-
courses as documentative contributions to the theory and practice of the disci-
pline, thus delineating a critical perspective of discourses as another possible path 
for the history of graphic design in Portugal.

Keywords: design studies, history and criticism of graphic design,  
theory of graphic design, historiography by discourse, Portugal.
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Introdução

A motivação inicial desta investigação surgia de uma vontade de conhecer me-
lhor o passado do design gráfico em Portugal, não a partir das dinâmicas actuais 
mas sobretudo a sua história. Tendo bastante interesse pelos artefactos gráficos 
do passado e fazendo parte da prática do design gráfico na actualidade, enquanto 
designer, sentia a necessidade de conhecer a fundo o passado da disciplina para lá 
dos objectos, compreendendo as práticas de forma mais ampla. 

Os estudos históricos sobre o design gráfico em Portugal, dedicaram-se essen-
cialmente a estudar a disciplina do ponto de vista dos objectos e dos autores, 
referindo as práticas mas do ponto de vista de determinado autor, ou relativas  
a certo período histórico. 

Nesse sentido, tornava-se essencial pesquisar as práticas profissionais no 
passado como forma de entender o campo de produção dos objectos gráficos ao 
longo do tempo, associado a um contexto específico, determinado e condicionado 
pela sociedade, pela economia e pela política portuguesas. Tratava-se de conhecer 
a prática da disciplina no passado, não através dos objectos, resultado dessa prá-
tica — mas pelo reverso, pelo que se entendia que consistia a prática. Procurando 
chegar a um conhecimento sobre que tipo de prática está no princípio de certos 
objectos, isto é, que ideias, motivos e condições estiveram implicados no fazer dos 
designers gráficos. Deste modo, era necessário encontrar referências feitas sobre 
tais práticas, desde o presente e também do passado. Foi através de referências de 
naturezas várias — depoimentos, notícias, estudos, documentos — que começa-
mos a localizar e identificar as práticas da comunicação gráfica no passado em 
Portugal.

Tratando-se de uma pesquisa de natureza historiográfica, fez parte deste tra-
balho pensar a história feita até aqui — que dá lugar à história que se conta, que 
se ensina e que se aprende. As histórias do design são maioritariamente recolhas 
e selecções de objectos gráficos que se sucedem no tempo; objectos gráficos que 
são apresentados como a representação do período a que correspondem. Contudo, 
uma selecção a partir dessa perspectiva, tem à partida duas condições inerentes, 
a leitura cronológica que acentua a ideia de que a um tempo contínuo, corres-
pondem práticas em continuidade; a correspondência visual entre eventos e ob-
jectos gráficos — a história da disciplina visual é apresentada como um conjunto 
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de eventos e de práticas a que corresponde uma imagem própria, seja, um car-
taz, uma capa, um livro, um folheto, uma marca, um sinal. São objectos gráficos, 
projectos complexos que se podem representar e reproduzir através de imagens, 
dando lugar à sucessão de uns objectos pelos outros no correr do tempo. Daqui 
surgiam questões: os objectos gráficos como vários retalhos visuais que se suce-
dem serão suficientes para contar a história da prática? E serão essas narrativas 
históricas a única via para fazer a história do design gráfico e para produzir o dis-
curso do design gráfico do ponto de vista crítico? 

A partir daqui aparecia a intenção de começar a procurar matéria escrita 
sobre o design em Portugal no passado. Começando por pensar nos escritos dos 
próprios designers, o que teriam escrito sobre o seu trabalho, memórias descriti-
vas sobre os resultados alcançados, apontamentos pessoais sobre a experiência 
diária, as contrariedades decorrentes do fazer ou as suas ambições na profissão. 
Inicialmente existiu um interesse particular sobre textos dos próprios designers, 
em que falavam do seu trabalho, não especialmente dos objectos finais mas prin-
cipalmente sobre os processos a que eram sujeitos, as histórias com os clientes, 
as motivações, as peripécias — a partir do livro Falando do Ofício (1989) que se ca-
racterizava claramente por esta abordagem. Contudo, os depoimentos deste livro 
eram insuficientes para tratar o tema, restritos que estavam à quantidade de de-
poimentos, e porque, mesmo a pequena amostra estava limitada ao ponto de vista 
dos praticantes, dirigindo-se aos seus pares, outros artistas gráficos ou designers. 
Seria conveniente confrontar estes com outros pontos de vista. Pela pesquisa em 
bibliotecas e arquivos estes escritos não eram os únicos a pronunciarem-se sobre 
o design e as práticas associadas. Foram-se encontrando também notícias, textos 
informativos, críticos e entrevistas publicados em periódicos e livros, ou associa-
dos a eventos como conferências e exposições da área. Os textos recolhidos mos-
travam sair do registo individual — do sujeito praticante, o artista gráfico ou o de-
signer, como inicialmente idealizado — para dar a pressentir uma conjuntura de 
reflexões mais complexa associada ao design gráfico, da qual ecoavam discursos 
com diversas proveniências referentes tanto ao objecto, como ao sujeito, à prática 
e às condições contextuais inerentes. Desta forma, ao design gráfico — uma acti-
vidade eminentemente reconhecida pela prática — associava-se um conjunto de 
discursos. Desta forma é necessário especificar um sentido para o termo discurso 
nesta investigação, consideremos para já uma definição de base: “Discurso deve ser 
entendido no seu sentido mais amplo: toda a declaração assumindo um orador e ouvin-
te, e no orador, a intenção de influenciar o outro de alguma forma... É toda a variedade 
do discurso oral de toda a natureza, da conversa trivial à mais elaborada oração... mas 
também é a massa de escrita que reproduz o discurso oral ou que empresta a sua forma 
de expressão e os seus propósitos: memórias, correspondência, jogo, obras didáticas, em 
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suma, todos os géneros em que alguém se dirige como orador, e organiza o que ele diz na 
categoria de pessoa.” Mills, p. 6

Esta assunção sobre o termo discurso, servirá mais tarde para rastrear o termo 
design, como parte e condição do próprio discurso do campo disciplinar, caracteri-
zado pela fluidez e acumulação de significados relativos ao seu uso. E ainda para 
recolher e relacionar os termos usados antes deste para referir práticas de concep-
ção gráfica anteriores ao design gráfico.

Alguns trabalhos existentes de recolha de textos sobre o mote do design 
gráfico como Looking Closer, Classical Writings on Graphic Design (1994), Looking 
Closer 3, Critical Writings on Graphic Design (1999), ou Graphic Design: History in the 
Writing (2012) foram obras de referência para pensar uma antologia de textos que 
reflectisse a prática do design gráfico no contexto português, ao mesmo tempo 
constituindo-se como uma via alternativa para a sua historiografia. 

Perante a premissa de fazer a história através dos discursos — das práticas dis-
cursivas, através dos documentos que hoje interessam ao design gráfico — surgia 
a pergunta principal desta investigação: Quais os discursos do design gráfico em 
Portugal? Que se desdobra num conjunto de outras perguntas: Quais os discursos 
que deram lugar à emergência do design gráfico como uma disciplina, mais do 
que como uma prática? De que forma os discursos contribuíram para determinar 
as práticas, para a sua reflexão e para a crítica? Quais os enunciados que ajudaram 
a formar a prática e a torná-la uma disciplina — que enunciados disciplinaram a 
prática? De que forma os discursos do design gráfico foram determinantes para 
direccionar modos de fazer e por consequência definir a identidade profissional 
de quem faz? 

A problematização desta investigação decorre também da tensão existente 
entre a prática profissional e o design gráfico enquanto disciplina e pela forma 
como estas distinções foram sendo concretizadas através da prática discursiva e 
dos enunciados produzidos a este respeito. É desta forma que a metodologia arque-
ológica de Michel Foucault se torna relevante para a investigação. A partir da sua 
proposta de análise para os conceitos de discurso, práticas discursivas, enunciado 
e documento, abordada em A Arqueologia do Saber, é possível pôr em evidência o 
conjunto de regras que determinam a existência e a recorrência de determinados 
discursos. Deste modo, a metodologia arqueológica aplicada à história e crítica do 
design, como anteriormente apresentada por Mário Moura, serviria para dar uma 
nova ênfase aos estudos históricos em Design, pondo em causa uma ideia natura-
lizada de continuidade dos acontecimentos e dos movimentos artísticos. 

O foco temporal — 1960-2000 — que compõe o título desta tese remete 
precisamente para a dicotomia do design gráfico quer enquanto prática 
profissional quer enquanto disciplina. Desde modo, aos anos 1960 atribuímos, 
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não o início da prática profissional, mas o momento determinante na afirmação 
das práticas discursivas, e a década de 1990 marca o termo deste estudo devido 
ao aparecimento de cursos superiores de especialização em design gráfico.  
A esta explicação, importa reforçar o interesse da análise das práticas discursivas, 
anteriores aos anos 1960, não só na importância destes enunciados para a 
emergência do design mas, também a igual relevância na determinação das 
identidades profissionais, que de igual modo marcam este processo.

Agradeço ao meu orientador, além do acompanhamento e da leitura crítica que 
fez a esta tese, por ainda antes desta jornada, através da sua escrita na blogosfe-
ra e em conversas de café, me ter despertado para as questões do design para lá  
do fazer do desktop. Agradeço ao Frederico o entusiasmo que sempre traz com  
as suas partilhas e a motivação gerada pelas trocas de ideias que tivemos ao lon-
go das nossas investigações. Especialmente agradeço à Mariana, o optimismo 
da vontade, apoio fundamental ao longo desta tese e sempre no nosso trabalho 
conjunto. 
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1.1 Introdução às obras de referência: o formato antologia

Para iniciar esta investigação, procuraremos identificar e conhecer outros estu-
dos de âmbito e propósito idênticos a este. Nesse sentido, procuraram-se obras 
antológicas, recolhas de compilações de textos de autores e proveniências varia-
das que pelas suas singularidades e posicionamento nos trazem informações de 
determinada época e que, desse modo, também revelam o design gráfico do seu 
tempo dando a perceber como as práticas aconteciam conforme a época. Além 
de identificar estas antologias e tomar conhecimento desses estudos, importará 
perceber que questões nos colocam tais conjuntos de documentos recolhidos, en-
quanto representantes de um campo de conhecimento e de trabalho específico — 
o do design gráfico. Essas compilações, tratando-se, essencialmente, de recolhas 
de escritos sobre design, põem em evidência relações de pensamento e posicio-
namento sobre a prática do design gráfico, ou surgem como relatos de aconteci-
mentos, transmitindo informação de dado momento histórico e dos contextos de 
produção respectivos. 

Nas diferentes possibilidades que cada texto individual traz por si, não se 
perde o sentido geral, pelo contrário, os escritos enquanto conjuntos de partes 
constituiem uma outra perspectiva de pensamento do design e das práticas que 
o precederam, no período a que pertencem mas também num espectro temporal 
alargado. Esta perspectiva é uma outra via, vai além dos resultados materializa-
dos nos suportes de comunicação, e não se encerra neles, nem tem a necessidade 
de os mencionar em concreto, para falar, problematizar e constituir um discurso 
sobre a prática — o design. O discurso é igualmente parte constituinte da prática 
do design. Procura-se com esta abordagem dar espaço para o entendimento dos 
discursos, através da evidência e do destaque que daremos aos textos e às ideias 
pronunciadas e neles contidas, como uma via imaterial do design. 

O formato da antologia de escritos de design, sendo uma colecção de estudos 
sobre o assunto, permite, por desdobramento, o estudo alargado afecto ao campo 
específico. Cada texto, ensaio ou palestra traz-nos a possibilidade de perceber os 
contextos sociais, políticos, económicos, culturais e tecnológicos. Permite reco-
lher informação factual, sublinhar datas, recolher dados e eventos, mas também 
intuir outros assuntos relevantes, como inquietações, decisões e entendimentos 
individuais ou colectivos do momento histórico do qual nos falam. No entanto, ao 
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alargarmos esse entendimento do escrito singular, aos escritos plural, consideran-
do o conjunto — a antologia —, estendemos todas essas informações em relação, 
podendo chegar a uma leitura mais extensa e plural para traçar uma história do 
design, em que o foco deixa de estar nos objectos gráficos para estar no que se 
reflectiu, escreveu e divulgou no momento em que tais objectos existiram. No mo-
mento em que foram solicitados, pensados, projectados e usados certos objectos 
gráficos importa indagar que vozes e que perspectivas existiram sobre tais acções. 
A quantidade de vozes do discurso, aumenta potencialmente as perspectivas e a 
dispersão dos pontos de vista, mas sobretudo alarga a extensão e as nuances dos 
assuntos implicados. 

A primeira compilação conhecida actualmente com semelhanças ao estudo 
que desenvolvemos é Looking Closer, Critical Writings on Graphic Design, editada 
em 1994, por Michael Bierut, William Drenttel, Steven Heller e D. K. Holland. 
Este livro seria o primeiro de cinco Looking Closer que se seguiram. O primeiro 
começa a olhar aos escritos mais próximos da data da publicação, aproximada-
mente circunscritos à última década anterior, os anos 1980. Nos Looking Closer se-
guintes, o mesmo tópico foi sendo alargado a outros períodos, não tendo o enfoque 
temporal sempre o mesmo contorno de importância, a edição nos tomos I, II, e V, 
seguiu uma lógica editorial comum, que consistia em representar pela selecção, os 
escritos da década anterior à da publicação.

Looking Closer: Critical Writings on Graphic Design, 1994
  Textos publicados relativos ao período entre 1981 a 1993 
Looking Closer 2: Critical Writings on Graphic Design, 1997
  Textos publicados relativos ao período entre 1991 a 1996 
Looking Closer 3: Classic Writings on Graphic Design, 1999
  Textos publicados relativos ao período entre 1893 a 1983 
Looking Closer 4: Critical Writings on Graphic Design, 2002
  Textos publicados em revistas relativos ao período entre 1997 a 2000
Looking Closer 5: Critical Writings on Graphic Design, 2007
  Textos publicados relativos ao período entre 1994 a 2006 

Embora a extensão temporal e a variedade temática da selecção e organização 
dos escritos que os vários tomos de Looking Closer trouxeram, é Looking Closer 3: 
Classic Writings on Graphic Design, o que mais próximo se situa desta investiga-
ção. Como indiciado no sub-título do livro (o terceiro tomo) e que a edição brasi-
leira reforça elegendo para título Textos Clássicos do Design Gráfico. Esta recolha 
propõe uma edição de textos de um período temporal alargado e menos linear, 
abrangendo textos do final do século XIX e praticamente de todo o século XX. 
Não se trata, como nos outros tomos, de uma selecção exaustiva de um período 
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temporal específico mas, antes, de uma escolha selectiva que considera momen-
tos pontuais e relevantes do design gráfico enquanto movimento internacional. 
A título de exemplo desta abrangência temporal temos o escrito mais antigo publi-
cado na antologia, The Ideal Book de William Morris (1893) a par de Topography of 
Typography de El Lissitzky (1923) ou How Can One Make Swiss Typography? (1972) 
de Wolfgang Weingart enquanto perspectivas distintas sobre a prática da tipogra-
fia nas experiências e contextos concretos dos seus autores. O primeiro trata as 
preocupações de um apaixonado por livros que tinha a legibilidade e o bom gosto 
como metas principais do seu fazer, revelando no revés os custos de produção 
decorrentes como condicionantes no acesso aos livros pelos leitores. O segundo é 
um texto de rompimento com as técnicas e formas em uso, contêm a apologia do 
novo e a vontade de ruptura com a tipografia tradicional — e com a apologia do 
texto anterior. O terceiro texto introduz uma prática do design e da tipografia, que 
em sumúla com as experiências antecedentes, desafia princípios de racionalidade 
e geometria estabelecidos. Os três modelos são representativos de modos de fazer 
e de defender a prática que nesta antologia demonstram o carácter discursivo na 
própria história.

A proposta dos editores de Looking Closer 3 apresenta um percurso cronoló-
gico da história do design, dos seus tópicos-temas-movimentos-chave aludindo 
aos textos para os representar. Não chega a ser uma ilustração invertida, em que 
um texto ‘ilustra’ um dado momento da história ‘das imagens’ do design. Mas, a 
selecção dos escritos e a sequência em que se apresentam atribuem um papel de 
evidente protagonismo aos escritos, fazendo uma narrativa paralela entre os seus 
assuntos e a história do design que se conhece. Uma leitura histórica dos textos é 
reforçada pelo encademento cronológico adoptado —, que tendo relações coinci-
dentes óbvias e evidentes com os movimentos artísticos conhecidos, permite ler 
esta narrativa de forma autónoma — como uma outra via para a história do design 
gráfico.

—
Looking Closer, Classical Writings on Graphic Design
Editado por 

Michael Bierut, William Drenttel, Steven Heller, D K Holland 

1994, Allworth Press, Nova Iorque

Este primeiro olhar para os escritos críticos do design gráfico dedica-se a publicar 
textos originais dos anos 1980, a década que precede o desktop publishing. Esta 
aproximação aos textos vai dando a perceber os lugares dos discursos da área num 
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momento inicial com muitas mudanças, das quais, tanto a escrita como a crítica 
se começavam a constituir como actividade mais regular e autónoma. Da escrita 
aumenta a produção e os meios de publicação. Da crítica começava a vislumbrar-
-se algum corpo, mais frequente e contínuo. 

Os textos publicados são provenientes sobretudo dos Estados Unidos da 
América, de publicações de maior visibilidade ligadas a grupos ou instituições 
que promoviam o design, como o American Institute of Graphic Arts (AIGA) atra-
vés do seu Journal ou de anuários que publicava; o American Center for Design 
através do ACD Statements; ou o Society of Typographic Arts Journal, por exemplo. 
Além destes existiam na imprensa, publicações periódicas especializadas de que 
são exemplo a Emigre (Estados Unidos da América, 1984-2005), a Print (Estados 
Unidos da América, 1940- ) ou a I.D. (Inglaterra, 1980- ). Embora com alcance e 
assuntos diferenciados, estas publicações dirigiam-se a um grupo crescente que 
tinha o design como interesse comum, tornando-se meios de informação dirigida 
e especializada para um grupo. Também da recém formada revista inglesa Eye 
(Inglaterra, 1990- ) saíram alguns textos para esta antologia, ou da menos conhe-
cida publicação australiana Stuffing/Art, sendo de realçar que todos os textos usa-
vam o idioma da língua inglesa. Independentemente do processo decorrido na 
selecção destes textos, é indiscutível que o que daí resulta e é publicado, é um 
conjunto de textos de autores do meio norte-americano e inglês, com uma única 
excepção para um texto publicado originalmente na Austrália. As fontes de reco-
lha dos textos — de entre mais de 200 textos de uma dúzia de publicações consi-
deradas Heller, xiii, 1994 — são maioritariamente publicações periódicas mensais: as 
revistas Print, ID, Emigre, Communication Arts, Stuffing/Art; os periódicos institu-
cionais Society of Typographic Arts Journal, AIGA Journal of Graphic Design/Journal 
of the AIGA, ADC Statements — American Center for Design Journal; a que se acres-
centam os anuários AIGA Annual e os livros Typography Now: The Next Wave de 
Rick Poynor (1991), A Natural History of Typography (1992) e Lift and Separate: 
Graphic Design and the Vernacular, edição de Barbara Glauber (1993). Destas pro-
veniências se apresenta uma amostra de textos críticos da década que antecede a 
antologia e corresponde à fase inicial da crítica em design como disciplina recém 
formada. Heller, xiii, 1994 Assim, Heller entende: “este conjunto diversificado de artigos e 
ensaios demonstra que a escrita de design contemporânea não é uma manta de retalhos 
de ideias díspares, mas uma disciplina com preocupações fundamentais que incluem 
ética, responsabilidade social, linguística, educação e estilo.”1 

1 No original: “This diverse collection of articles and essays demonstrates that contemporary 

design writing is not a pat work of disparate ideas but a disciplina with fundamental concerns 

that include ethics, social responsibility, linguistics, education and style.” Heller, xiii, 1994.



I Estado da Arte

19

Ressalta desta selecção que as décadas de 1980 e de 1990, ainda a decorrer, 
foram abundantes em escritos de design gráfico, sobretudo presentes em publica-
ções especializados da área. E ao surgimento dessas publicações se deve também 
a emergência de uma cultura do design, de que os textos críticos não só come-
çaram a fazer parte como foram de igual modo causa dessa dinâmica. Assim, 
Looking Closer propõe-se como “um relatório de estado sobre design contemporâneo, 
bem como um olhar atento à crítica de design contemporâneo.”2

Em Introducing Looking Closer at Design Criticism, Heller defende que não hou-
ve até aos anos 1990 falta de crítica, apesar de essa ideia se ter generalizado, su-
blinhando que as dificuldades da escrita crítica, por mais ou melhores exemplos, 
se deve sobretudo a alguma resistência à crítica por parte dos designers — “Alguns 
designers veteranos, que durante anos foram protegidos da crítica, têm se referido a ela 
como um insulto. Os designers mais jovens insistem que querem um olhar frio, mas na 
verdade preferem uma mão quente.”3

 Esta reacção tem sido considerada pelos editores dos periódicos e demonstra-
-se também enquanto preferência editorial, ao publicarem singelamente os pro-
jectos gráficos, mais do que a apresentá-los e interpelá-los com artigos de opinião 
e investigação profundos. Neste sentido, as matérias de design publicadas nesses 
períodicos assentam sobretudo num carácter informativo e de divulgação, mais 
do que de crítica ou de teoria do design — reforçando o sentido provisório das 
publicações. Este era também um entrave à crítica em ocupar maior destaque nas 
publicações da especialidade, segundo Heller, que aponta esta fase como transitó-
ria da crítica amadora para a crítica profissional. Os problemas da crítica aponta-
dos nesta introdução dizem respeito não apenas à dificuldade dos designers em se 
reverem no discurso da crítica — se por um lado esperavam ser apresentados como 
meros solucionadores de problemas, o que põe em evidência o problema da autori-
dade e do reconhecimento — por outro lado, limita o modo de trabalho do crítico, 
na abordagem e no alcance da crítica. Os problemas verificavam-se também acer-
ca do espaço que a crítica conquistava nas publicações periódicas, assim como, 
aos limites da sua audiência, mantendo-se sobretudo em canais especializados 
— tendo pouca presença em meios generalistas, como demonstram as fontes de 
publicação dos escritos de Looking Closer. Com a mesma preocupação se pondera-
vam as várias possibilidades quanto ao tipo de discurso que a crítica devia tomar 
— se mais académica procurando a análise histórica e teórica, se mais atenta ao 
mundo empresarial dedicando-se a análises formais ou de contexto acerca de de-

2 No original: “In this sense Looking Closer is a status report on contemporary 

design as well as a keen look at contemporary design criticism.” Idem.

3 No original: “Yet the critical responde to criticism, have been mixed. Some veteran designers, 

who for years have been sheltered from criticism, have referred to it as name-calling. 

Younger designers insist that they want a cold eye, but in fact prefer a warm hand.” Idem.
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sign comercial. Heller aproveitava para defender a sua experiência de crítico como 
intérprete do design, ao analisar forma, contexto, significado cultural, história e 
função do objecto de design — não querendo falar em vez do designer, nem preci-
sando disso, nem da sua validação — para fazer uma análise crítica, estabelecen-
do a ligação entre o designer e o público. 

Entre as dúvidas e as intenções que o editor expôs sobre a crítica de design 
gráfico e perante o conjunto de textos de Looking Closer, estes são organizados em 
conjuntos temáticos, que seguem algumas ideias-chave de abordagem ao design, 
que grosso modo dizem respeito a história, linguagem, estilo, forma-função, abor-
dagens polémicas e educação. Esta organização por temas tem ao mesmo tempo 
o papel de definir categorias para a escrita e a crítica, que conduzem a leitura e 
condicionam o encadeamentos entre os textos. 

O capítulo I, intitulado Modernism and its Malcontents propõe a leitura do 
conjunto dedicado aos assuntos da história. A história entendida como tema de 
análise, de que são exemplos os textos The Time Machine por Steven Heller (1991) ou 
A Natural History of Typography por J. Abbott Miller e Ellen Lupton (1992), descon-
siderando a abordagem estruturalista apresentada para a tipografia é colocado no 
conjunto histórico, quando segundo o mesmo critério temático também poderia 
ser agrupada em Languages and Dialects. Outros textos propõem uma abordagem 
crítica à história como é o caso de Good History / Bad History por Tibor Kalman, 
J. Abbott Miller e Karrie Jacobs (1991), ou em Rethinking Modernism, Revising 
Functionalism, por Katherine McCoy (1990) — ou ainda os que demonstram a his-
toricidade de um movimento artístico entendido como marco da história do de-
sign, como em Morality and Myth: The Bauhaus Reassessed por Dietmar R. Winkler 

(1990), Some Thoughts on Modernism: Past, Present and Future, três testemunhos por 
Milton Glaser, Ivan Chermayeff, Rudolf deHarak (1987). 

É notado que nesta primeira secção dedicada ao modernismo se agrupam os 
textos do domínio da história e que há um sentido preponderante da história cir-
cunscrita à escola Bauhaus e às suas repercursões na prática do design.

- Long Live Modernism!, por Massimo Vignelli (1991)

- Life, Style, and Advocacy, por Dan Friedman (1990)

- On Overcoming Modernism, por Lorraine Wild (1992)

- On White Space/When Less is More, por Keith Robertson (1993)

- Kicking Up a Little Dust, por Michael Dooley (1992)

No capítulo Languages and Dialects, a recolha expõe textos cujo enfoque se en-
contra nas problemáticas da língua, da linguagem e da dialética entre a tipografia 
e a forma, abordando a questão da legibilidade mas remetendo a comunicação 
visual enquanto linguagem. 

Em alguns casos, os assuntos e a divisão temáticas dos textos dão a percep-
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ção de uma leitura datada, contudo vêm anunciando a direcção de alguns chavões 
que permanecem actuais no design, como acontece com o binómio forma e fun-
ção adoptado para agrupação temátia de textos.

Não apenas neste tópico temático mas como uma forma própria desta edição, 
a temática e as diferentes perspectivas de enfoque num tema são o ponto de vista 
dos seus editores. É no confronto dos textos entre si e dentro do grupo temático de-
terminado, que se propõe pôr o assunto em perspectiva. O contexto individual do 
texto, data e contexto de publicação originais têm uma importância secundária, 
não sendo considerados para a organização linear dos escritos.

—
Looking Closer 3, Critical Writings on Graphic Design
Editado por Michael Bierut, Jessica Helfant, Steven Heller e Rick Poynoir

1999, Allworth Press, Nova Iorque

—

Textos clássicos do design gráfico

Edição em português, 2010, Martins Fontes, São Paulo

O livro acompanha as ideias e a escrita, no processo que vai desde a prática co-
nhecida como arte comercial até ao momento em que o design gráfico passou a 
ser considerado uma actividade profissional especializada. Os textos desta anto-
logia resultam da produção de um arco temporal de aproximadamente 90 anos, 
correspondendo ao período entre o final do século XIX e o início dos anos 1980, 
de material escrito cujas proveniências são maioritariamente norte-americanas e 
europeias.

A selecção dos textos propostos tem relevância na medida em que “puseram 
em foco as questões que deram forma aos métodos de design do séc. XX. (…) uma anto-
logia do que consideram ser algumas das fontes do discurso do design contemporâneo 
— textos conhecidos e menos conhecidos que, na literatura crítica atual e na história do 
design, são citados diretamente ou aos quais se alude indirectamente.” Heller, 1999, prefácio x

Os editores privilegiam a organização cronológica dos textos apelando, desse 
modo, às ideias de fluxo e continuidade da história — “para representar a continui-
dade de pensamento” Heller, 1999, prefácio xi. Embora Rick Poynor aponte a abordagem 
cronológica também como uma decisão prática facilitadora, decorrida no proces-
so de escolha perante a grande quantidade de artigos que tinham em mãos. Uma 
organização temática chegou a ser inicialmente pensada para conduzir a edição, 
tal como aconteceu com os dois anterior tomos de Looking Closer. — “Em vez de 
amarrar de maneira ostensiva os materiais afins em categorias nítidas, consideramos 
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mais sugestivo, mais fiel aos fluxos da história (…)” — acabaria por ser a cronologia a 
prevalecer na ordenação dos escritos, pondo em evidência, o carácter sequencial 
e linear dos textos de modo a — “que a cronologia determinasse as justaposições edi-
toriais e deixasse que a data no alto de cada artigo falasse por si.” (Poynor, 1999, xv) Poynor 
defende que a proximidade dos documentos permite estabelecer mais claramente 
as relações de conjunto da época, ou seja, se os escritos são diversos e antagóni-
cos, ou se são repetitivos e unívocos — “Em situações específicas, pode parecer que há 
convergências de pontos de vista. Em outras ocasiões, esses textos — que têm significados 
diferentes e muitas vezes contraditórios — esbarram um no outro de tal forma que ficam 
claras as tensões, as incertezas e as controvérsias de sua época.” Poynor, 1999, xvi

Aquilo que é possível distinguir de uma edição inicialmente pensada para 
ser temática, são as escolhas em torno das quais os temas se organizam, propõem 
um debate binário — “entre classicismo e modernismo, ofício e arte, serviço e servidão, 
intempestividade e adequação”. Heller, 1999, prefácio xi

O território de análise desta colectânea é o do “design gráfico norte-americano e 
europeu e seu inter-relacionamento” Poynor, 1999, xvi, tendo como pontos de vista, de par-
tida e de chegada o terreno norte-americano. A selecção assenta em textos escritos 
apenas em língua inglesa, o que conduzirá o conjunto a um padrão específico 
onde a língua foi factor determinante para a selecção. Conclui-se que o interesse 
desta antologia surge sobretudo da vontade de pensar as origens e as influências 
externas do design gráfico norte-americano. — “Nos Estados Unidos, o design grá-
fico é resultado, em grande medida, de influências europeias filtradas pelos interesses e 
preocupações locais. Uma das questões que esta selecção põe em relevo é a natureza cada 
vez mais problemática, à medida que o design gráfico se desenvolve como profissão, do 
paradigma exemplificado pela abordagem comercial norte-americana.” Poynor, 1999, xvi

Em jeito de crítica aos historiadores de design, Poynor aponta a supremacia 
da natureza comercial no design gráfico americano, que apropriando-se do mo-
dernismo europeu sem pudor, esqueceu a ideologia que lhe estava inerente, e des-
se modo foi viabilizado pelos historiadores e pela história que estes foram fazendo. 
— “Se isso só ficou plenamente evidente há pouco tempo, é porque o design gráfico ten-
deu a gerar seus poucos historiadores dentro das próprias fileiras, e esses relatos tanto 
servem a uma análise “profissional” do pensamento e da prática do design gráfico como 
a legitimam.” Aprofunda esta crítica expondo a ausência de textos divergentes ‘das 
narrativas clássicas do design gráfico’ — “Apesar da década de 1960 ter assistido ao 
surgimento, sobretudo na Europa, de pontos de vista discordantes sobre a disciplina, os 
quais o pesquisador não tem dificuldade de localizar, eles não caracterizam fortemente 
as narrativas clássicas do design gráfico.” Poynor, 1999, xvi

O editor posiciona a antologia enquanto meio que se propõe corrigir as la-
cunas neste campo, através da inclusão de novas visões na história do design a 
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partir da escrita — “torna este momento especialmente importante por recuperar do-
cumentos que foram deixados de lado na narrativa profissional e nos relatos históricos 
existentes”. Poynor, 1999, xix

À ideia que “nos Estados Unidos, o modernismo europeu foi despojado de seu pro-
pósito ideológico e realinhado com os objectivos e interesses corporativos (…)”, considera 
ter existido um novo olhar para o design na década de 1920, mais concretamente 
— “um sentimento de mudança muito mais generalizado permeia os textos dos desig-
ners. A poética e a política revolucionárias foram substituídas por algo muito mais ma-
leável. Para o futurista italiano Fortunato Depero, tratado como celebridade em Nova 
York e maravilhado diante das visões dos pneumáticos, motores, imãs e luzes, ‘A Arte do 
futuro será, sem dúvida, a ARTE PUBLICITÁRIA’.” Poynor, 1999, xvi

Desde modo sublinha-se que o propósito principal da antologia é colocar os 
textos como ‘escritos clássicos’, enquanto documentos — “produções literárias que 
permitem traçar as origens do design gráfico como profissão” e como elementos que 
acrescentam e valorizaram a prática, — “elevaram o nível do discurso sobre o setor e 
contribuíram para que passasse a ser percebido como actividade de rigor intelectual”. 

Consideram a década de 1920 e o teor destes textos, bem como as publicações 
especializadas que os editaram, o lugar de onde se pôde entender um discurso do 
design gráfico (então arte comercial), não unicamente circunscrito à função de pres-
tação de serviços, habitualmente submetida ao mercado e às suas demandas. Esse 
discurso, esse corpo de textos, revela o design gráfico como um campo com as suas 
capacidades sociais próprias. — “Na década de 1920, a arte comercial era defendida 
por artistas progressistas que a consideravam não apenas um simples serviço prestado aos 
negócios, mas também uma força de transformação social. Na Europa, as publicações de 
vanguarda sobre design promoviam a união entre a arte pura e a arte aplicada. Os ensaios 
críticos nelas produzidos não eram uma lengalenga sobre cores modernas ou a tipologia da 
moda; tratavam da correcção da forma, dos prós e contra dos ornamentos, das ramifica-
ções da propaganda e do conceito de plágio em contraposição a influência.” prefácio x, Heller, 1999

Looking Closer 3 é um conjunto abrangente que procura nas opiniões dispares 
a complementariedade e diversidade de pontos de vista. Põe os textos em relação 
para perspectivar uma antologia crítica. — “Cada autor ajudou, com o seu estilo de es-
crita, a elevar a prática da profissão além do lugar-comum. Portanto, o que aqui se con-
sidera ‘escrita clássica’ são textos que (…) isoladamente dizem muito sobre como certas 
pessoas enxergaram a sua época e seu meio; colectivamente, fazem parte das inúmeras 
histórias que encerram o legado do design gráfico.” prefácio xi, Heller, 1999

 Esta antologia surge posteriormente a outras duas iniciativas de trazer aos 
leitores textos de interesse da área e, também por isso, beneficia de ser a última 
investida desse propósito. Por não ser já uma novidade enquanto formato edito-
rial, esta compilação de textos surge como uma proposta mais apurada, tanto das 
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regras que estabelece enquanto antologia, como da proposta final de leitura — tex-
tos clássicos do design gráfico. O facto de largar a organização temática dos escri-
tos e de procurar uma abrangência temporal menos circunscrita aproxima a crí-
tica — enquanto abordagem editorial — da história, no âmbito dos contéudos de 
um modo coeso. A organização cronológica da edição, e a justificação dos editores 
por essa escolha, parece procurar uma neutralidade que não se pode justificar 
pelo próprio formato antológico. Contudo essa lineariedade cronológica justifica-
-se pelo propósito fundamental que distingue este dos restantes Looking Closer — a 
publicação dos textos fundamentais. Podemos dizer que este demonstra também 
um domínio maior das ferramentas e da linguagem da crítica de design por parte 
dos editores, cujos problemas de posicionamento eram apontados como circuns-
tância incontornável na selecção de textos — num campo em estado inicial de 
implantação, como referido na introdução do primeiro tomo — e  que aparecem 
agora num território mais estabelecido.

Da introdução de Heller a esta compilação de textos clássicos de design grá-
fico, entendemos uma proposta de tópicos essenciais para a sua leitura: o surgi-
mento da escrita sobre design associada às primeiras publicações especializadas; 
começa nos Estados Unidos associada à publicidade no espaço público — com a 
introdução dos cartazes de grande formato (outdoors) nas ruas, num momento de 
aceleração do consumo de massas, impulsionado pela publicidade a ocupar cada 
vez mais as cidades. A arte comercial ocupa o espaço público como uma necessi-
dade de resposta, procurando o público/o consumidor, e por conta de um aumento 
da ocupação do espaço público, este sector adquire visibilidade para si, além da 
que procura encontrar para os seus clientes e os produtos que promove. A arte 
comercial pela via da publicidade está sob os holofotes do sector, e desta relação 
desencadeia-se uma nova especialização, que traz a necessidade de novos postos 
de trabalho com funções que são também novidade à prática actual. Por outro 
lado, o consumo associado à comunicação publicitária e apoiado por esta, causa 
reacções contraditórias, reacções de oposição à vertente mais comercial da comu-
nicação gráfica, tornando este momento num apelo de posicionamento que direc-
ta ou indirectamente se apresenta aos profissionais. São estas novidades do sector, 
o motivo que também leva certos profissionais a virarem-se para a escrita reflexiva 
da prática profissional. Há contudo, textos anteriores ao momento em que a arte 
comercial servia o consumo e a publicidade, que vão alargar a leitura da antologia.

Rick Poynor dá-nos conta do processo de selecção dos textos, partilhado pelos 
editores e como uma tarefa exaustiva, embora conscientemente inacabada e não 
definitiva. Com o objectivo principal de reunir textos exclusivamente do ponto de 
vista do design gráfico, que tornam por isso este livro precursor — “embora existam 
coletâneas de escritos históricos sobre tipografia, nunca houve — o que talvez seja sur-
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preendente — um levantamento que reunisse textos mais antigos especificamente sobre 
design gráfico ou sobre tipografia do ponto de vista do design gráfico. Alguns artigos de 
tipografia, apesar de bastante conhecidos, ressurgem aqui em um terreno significativa-
mente distinto.” Poynor, 1999, xv

Os editores revelam que iniciaram as pesquisas de escritos pelos nomes dos 
intervenientes mais reconhecidos no meio do design e da sua história — “propus-
semos incluir designers e comentaristas especializados em design importantes histori-
camente, ideias e temas fundamentais na evolução do design gráfico tanto na teoria 
como na prática e ‘momentos’ significativos, como debates, conferências e manifes-
tos.” O mesmo método de recolha foi usado ao procurar os escritos nas publica-
ções mais reconhecidos na área — “também nos esforçamos em incorporar grande 
número de renomadas publicações de design (entre as quais Merz, Commercial Art, 
Advertising Arts, PM, Typography, Graphis, Typographica, Penrose Anual, Ulm, Dot 
Zero e Icographic) (…) preocupamo-nos bastante com a qualidade literária de cada ar-
tigo (…).” Poynor, 1999, xv

Sendo um trabalho precursor, pelo olhar novo da proposta que apresenta, al-
gumas escolhas passaram pela necessidade de incluir os escritos ‘fundamentais’, 
ou ‘os que não podem faltar’. Estes não são textos inéditos, nem as descobertas 
surpreendentes, são por vezes os únicos directamente denunciados pelo conheci-
mento geral — mesmo quando se trata de uma área especializada — “Procuramos 
manter o equilíbrio entre textos mais conhecidos, que não podem faltar em nenhum 
levantamento significativo, e menos conhecidos, que são injustamente desprezados ou 
difíceis de encontrar fora das bibliotecas especializadas (…) como maneira de abrir a 
disciplina do design gráfico — muitas vezes isolada e voltada para si mesma — a uma 
análise cultural mais ampla, incluímos vários textos importantes sobre o assunto de au-
toria de observadores não profissionais”. Poynor, 1999, xv 

Se por um lado seguiram as publicações especializadas, de onde os escritos 
são maioritariamente provenientes de designers e — “o discurso do design gráfico 
tenha sido dirigido, em grande medida, por designers em benefício de seus colegas, por 
vezes observadores interessados apresentam seus pontos de vista.” (Poynor, 1999, xviii) — por 
outro lado, os editores procuraram na imprensa generalista o escrutínio de ‘não 
designers’, incluindo nesta recolha textos de Aldous Huxley, George Melly, Susan 
Sontag ou John Savage enquanto — “ensaios de jornalismo crítico extremamente sin-
tonizados com a ressonância social e os significados políticos das imagens gráficas na 
cultura contemporânea. Anos depois de terem sidos escritos, qualquer um destes exem-
plos poderia servir de modelo para uma análise cultural não facciosa da comunicação 
gráfica, o que é raro acontecer na imprensa generalista.” Poynor, 1999, xix

A escrita de design, cuja proveniência também pode ser exterior à prática de 
design, surge nesta antologia como um campo de interesse em aberto, revelando 
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as possibilidades culturais e políticas da comunicação por imagens — “Cada um 
dos artigos, ensaios e manifestos foi seleccionado porque ajuda a esclarecer o desenvolvi-
mento do design gráfico tal como ele tem sido pregado, praticado, disseminado e discuti-
do. (…) muitos deles surpreendem pela importância que continuam a ter para o design 
gráfico de hoje. Os dilemas éticos enfrentados pelos designers na segunda metade do sé-
culo XX, durante os anos de sua crescente profissionalização, tornaram-se em alguns 
aspectos ainda mais agudos (…) revelam [os autores] clara percepção dos problemas e 
prioridades com que o design, a comunicação e a sociedade se defrontam, mostrando 
que ainda têm lições a nos transmitir.” Poynor, 1999, xix

Roynor relembra aos leitores o desafio, ainda necessário para enfrentar — o 
desafio de não esquecerem a função ‘outra’ do design gráfico, que é imprescindível 
para pensá-lo e fazê-lo — “Actualmente, muitos estudantes e profissionais — e às vezes 
aqueles que são estranhos ao design — falam do design gráfico como se ele não tivesse ne-
nhuma função ou finalidade viável senão a de diferenciar, embalar e promover os pro-
dutos para venda. Estamos deixando de perceber que, ao longo de sua variada história, 
a comunicação gráfica foi frequentemente visualizada de outras maneiras e utilizada 
para outros fins. Se esta antologia ajudar a enriquecer e sofisticar a imagem que temos 
de inúmeros ramos entrelaçados do design gráfico, terá cumprido as expectativas e os 
objectivos dos seus organizadores.” Poynor, 1999, xix

Feitas as apresentações e expostas as intenções editoriais da antologia, apre-
sentam-se os escritos críticos feitos textos clássicos do design gráfico. Os textos 
seleccionados são apresentados no livro segundo uma organização cronológica 
crescente que segue as datas de publicação originais. As datas dos textos têm uma 
predominância na edição, até ao adquirirem na página do livro, o carácter princi-
pal do acontecimento. As datas surgem antes do título e do nome do autor do mes-
mo. Uma pequena nota, escrita por um dos editores, introduz o texto, dando conta 
do percurso profissional dos autores, ou de relações e influências, com o sentido 
de ampliar a dimensão do texto no conjunto do trabalho do autor, ou vice-versa. 
Publica-se o texto, quase sempre na sua versão integral. E como nota de cada texto 
surgem as informações relativas à publicação original, data e edição. Esta antolo-
gia orienta-se editorialmente por uma ambição crítica pondo em evidência os con-
textos da escrita e da crítica em design — posição que no primeiro tomo não era 
afirmada de forma tão evidente. Esta antologia increve-se ainda pela novidade de 
textos com perspectivas sobre a ética, os estudos culturais e o feminismo.
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—
Graphic Design: History in the Writing (1983–2011)
Sara De Bondt e Catherine de Smet

2012, Ocassional Papers, Londres

Esta antologia acrescenta a sua relevância, ao vir propôr uma historiografia do de-
sign internacional a partir dos escritos e dessa forma sublinhar o potencial teórico 
e discursivo do design gráfico. É a proposta antológica que mais explicitamen-
te defende o entendimento da história do design, produzida e discutida através 
da prática teórica, da escrita e da história. Entende escrita e crítica como meios 
em potência para uma história actual da disciplina. Graphic Design: History in the 
Writing como referido no título apresenta escritos do período compreendido entre 
1983 e 2011, segundo uma organização cronológica sequencial. Numa primeira 
leitura saltam à vista a quantidade de textos dedicados à história do design grá-
fico num sentido primordial dedicado a procurar origens, propósitos e métodos. 
Contudo há outros textos que partem de temas como a identidade, o canone, a 
educação ou a prática para desse modo perspectivar reflexões sobre a escrita da 
história. Esta tendência fica rapidamente justificada nos propósitos editoriais de 
Sara De Bondt e Catherine de Smet ao proporem traçar a história do design gráfi-
co dos últimos 30 anos. Contudo, o facto desta selecção ter início no princípio dos 
anos 1980 faz-nos acreditar que a recorrência aos textos sobre história não seja 
apenas uma coincidência. 

As editoras trabalham a selecção de textos de modo a demonstrarem a auto-
nomia do design gráfico, desta forma afirmam o período da recolha — dos anos 
1983 aos anos 2011 — como sendo o “tempo de vida geralmente aceite como um campo 
distinto”4 do design gráfico. Além da condição temporal, foi igualmente determi-
nante para chegarem à forma desta antologia, o critério relativo às fontes de reco-
lha, que implicou “considerar o trabalho do historiador”, fazendo desse modo uma 
história da história do design gráfico. Isto faz deste objecto uma historiografia, 
que as editoras apresentam como reader, sugerindo-o desta forma como um livro 
introdutório ou simplificado sobre o tema da história do design gráfico. 

Em relação às outras antologias estudadas, a proposta de De Bondt e Smet 
apresenta-se como a proposta mais auto-crítica do processo de selecção bem como 
do próprio formato. Conscientes de que os critérios implicados no processo edi-
torial foram determinantes para a sua forma final, as editoras expõem os moti-
vos porque esta historiografia ainda não é, n0 todo das suas ambições, reflexo de 
narrativas mais variadas, no sentido linguístico, social e político — contrariando 

4 No original: “This reader seeks to trace the history of graphic design over the past thirty 

years — its generally accepted life span as a distinctive field”. De Bondt & Smet ,2012.
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um dos principais argumentos deste reader. De Bondt & Smet, 2012 Incorporando temas 
como diversidade de perspectivas, sentido canônico da história, lineariedade vs 
recorrência, autoridade da história, etc., divulgados nos ensaios da antologia, a 
apresentação de Graphic Design: History in the Writing esclarece que a escolha dos 
textos foi restrita a exemplos em língua inglesa, o que constitui uma condicionan-
te à diversidade desejada. Apesar disso, apresentam o reader como um objecto em 
aberto que poderá ser complementado também a esse nível. Expõem o processo 
de recolha de textos, cujo âmbito inicial era o de uma conferência com o título 
Graphic Design: History in the Making posteriormente e, através de um processo 
de diálogo, alargado aos seus estudantes — incorparando as suas sugestões de 
textos — e assim, aproximando-se a um reader. Focando-se na necessidade de de-
monstrar a autonomia da história do design gráfico, através da divulgação da sua 
história própria, enquanto mantinham alguma apreensão relativa “aos perigos de 
constituir, por meio de um reader como este, algo como um cânone”.5 — o entendimento 
cánonico, comum para este tipo de objectos.

O objectivo de compilar textos de história do design gráfico enquanto se pro-
duz um objecto que é necessariamente também um discurso sobre como fazer his-
tória, implica encarar um duplo papel, da representatividade dos conteúdos e da 
representação da forma. De Bondt e Smet optam pela organização dos textos se-
gundo a cronologia linear, sem deixarem de fazer notar na apresentação do livro, 
que essa lineariedade é contrariada pela leitura dos textos, pela recorrência de 
assuntos em padrões não lineares. 
“Outro dos nossos pressupostos era que a historiografia do design gráfico tem de facto 
um ‘começo’ — aqui 1983 — e pode ser contada de forma linear. Isso também é um ponto 
de discórdia compartilhado nos ensaios seguintes, e embora tenhamos optado por orga-
nizar o reader cronologicamente, ficamos satisfeitas em observar a recorrência de pa-
drões não lineares (circular, formas irregulares), com textos continuamente referindo-
-se uns aos outros e repetindo argumentos que pareciam resolvidos. Começamos com a 
imagem do reader como uma linha do tempo; para nosso alívio, o produto é mais como 
um aglomerado de linhas descontínuas. Para respeitar esta qualidade de um sítio em 
construção, optamos por manter nossas intervenções editoriais no mínimo, mantendo 
as idiossincrasias gramaticais e editoriais dos textos, enquanto removíamos as referên-
cias ocasionais do texto ao seu contexto original de publicação.6 De Bondt & Smet, 2012

5 No original: “(…) while remaining alert to the dangers of constituting, through a 

reader such as his one, something like a canon.” De Bondt & Smet, 2012.

6 No original: “Another one of our presuppositions was that graphic design historiography 

indeed has a ‘start’ — here 1983 — and can be told in linear fashion. This, too, is a shared 

point of contention throughout the following essays, and although we opted to organise 

the reader chronologically, we were pleased to observe the recurrence of non-linear  

(circular, jagged-edged) patterns, with texts continuously referring to each other and 

reprising arguments that had appeared settled. We began with the image of the reader 
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—
Graphic Design Theory: Readings from the Field
Editado por Helen Armstrong

2009, Princeton Architectural Press, Nova Iorque

—

Teoria do design gráfico

Edição em português. 2015, Cosac Naify, São Paulo

A proposta de Helen Armstrong reune textos considerados fundamentais do de-
sign gráfico, partindo de uma organização cronológica e segundo um diagrama 
de correspondências entre factos históricos e uma linha temporal. Partindo de 
uma história geral do design gráfico, a autora organiza o livro através da sua divi-
são em três partes fundamentais, às quais correspondem os capítulos: A criação 
da disciplina; O êxito consolidado; Mapeando o futuro. As três partes funcionam si-
multaneamente como divisões temporais da cronologia que circunscrevem a ac-
tividade do design em períodos fixos e estanques. Se relacionarmos os títulos a 
esta divisão temática em três partes com a citação de Kenya Hara, escolhida para 
abrir o livro,7 fica realçada na organização uma ideia de abordagem ao passado, 
presente e futuro.

O primeiro momento — desde a criação da disciplina, remetida às vanguardas 
europeias do início do século XX, ao ensino da Bauhaus e à intervenção de seus 
protagonistas até meados dos anos 1960; o segundo momento, subsequente aos 
anos 1960, corresponde segundo Armstrong ao êxito consolidado — que se prolon-
ga até ao final do século XX; e o terceiro momento — coincidente com a mudança 
de século e de milénio, é marcado pelas alterações tecnológcas em curso — cor-
responde a uma fase da disciplina em aberto para ser mapeada, que prolonga e 
considera até 2009, ano da publicação. 

Esta divisão temática em três partes, foi na edição brasileira interpretada pe-
los designers gráficos, que fizeram uma correspondente divisão física do objecto 
gráfico. Deste modo, o livro é constituído por três conjuntos de páginas — em 
vez de ter um único miolo — que estão agarrados entre si pela capa, na qual é 
diagramada uma cronologia de eventos históricos do design gráfico. Dentro deste 
esquema a autora faz corresponder a cada época ou movimento um texto, como 

as timeline ; the end product, to our relief, reds more like a cluster of discontinuous 

lines. To respect this quality of a site under construction, we chose to keep our editorial 

interventions to a minimum, maintaining the texts’ grammatical and editorial idiosyncrasies 

while removing the occasional references to their original context of publication”.

7 “O futuro estende-se à nossa frente, mas atrás de nós também há um grande 
acúmulo de história — um tesouro para a imaginação e a criatividade. Creio que 
chamamos de ‘criativo’ esse dinamismo do intelecto que circula para diante e para 
trás, entre o futuro e o passado.” — Kenya Hara, Designing Design, 2007.
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um símbolo. Esta proposta considera épocas e movimentos ao mesmo tempo que 
procura corresponder a cada qual um texto-representação. 

Na introdução que faz ao livro, Ellen Lupton destaca a escrita como prática 
do design, além da prática de projecto, verbalizando a escrita de design igualmen-
te enquanto prática. Atribui à escrita a importância da reflexão, como uma prática 
com potencial para fazer parar os designers, que reconhecidos pela sua prática, 
podem verbalizar sobre a mesma.

Enquanto as antologias anteriormente analisadas se propunham mais direc-
tamente a revelar os escritos, ao inscrevê-los na disciplina, trazendo-os à luz do 
conhecimento como forma de problematizar a história e os processos historiográ-
ficos que lhe estão implicados, Graphic Design Theory: Readings from the Field su-
gere a intenção de fazer teoria do design gráfico. Lupton apresenta essa teorização 
como elemento integrante de uma comunidade de designers — “(…) eles também 
criaram uma sub-cultura própria, um discurso global que os conecta também através 
do tempo e do espaço como participantes de um empreendimento conjunto, com os seus 
próprios heróis e as suas próprias narrativas de descoberta e revolução.” Lupton, p. 6

Além de funcionar como elemento de ligação entre pares, sugere-se que o dis-
curso sustenta a missiva da visibilidade da prática — “A elaboração de uma teoria do 
design tem a ver com a formação da nossa própria comunidade, de uma rede social que 
questione e esclareça a prática quotidiana — e com isso a torne visível” Lupton, p. 6

Outra diferença ressalta quando comparadas as antologias. Enquanto as an-
teriores mencionavam escritos e discursos, Armstrong remete-nos, através do sub-
-título Readings from the Field, para leituras — o que parece apelar directamente 
ao público deste livro — os seus estudantes. Por norma, os textos não são apre-
sentados na versão integral, secundarizando a sua publicação como documentos. 
Surgem misturados na página com outras narrativas — visuais, contextuais, le-
gendas e comentários — retirando o protagonismo principal do texto enquanto 
documento.

O ponto principal desta recolha, como evidencia Lupton, reside na relação 
que os autores dos textos mantêm com o design — “uma ligação viva e activa com a 
prática está na base das ideias desses autores.” p. 6 Assim, este livro pode entender-se 
como um objecto que comunica de designers para designers. Procurando reatar 
uma ligação com o passado da disciplina, propõe-se reforçar a reflexão sobre a 
prática e inspirar os designers e estudantes através dos discursos do seu próprio 
campo, como mencionado na introdução: “cada texto aqui incluído foi criado com o 
propósito de servir de inspiração na prática, instigando designers a agir e experimen-
tar com base em princípios vigorosos.” Lupton, p. 6

Embora justificando a importância da teoria, o propósito de Graphic Design 
Theory: Readings from the Field têm os olhos postos na prática do design — “os 
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designers lêem sobre o design de modo a viabilizar o crescimento e a mudança no seu 
trabalho. Os textos críticos também sugerem novas linhas de questionamento e revelam 
novas direcções teóricas”. Neste sentido, associa o conhecimento dos textos críticos 
às novidades tecnológicas, a termos e requisitos técnicos que qualquer “profissio-
nal precisa de dominar”, requisitos em mudança ao longo da carreira. Finalmente, 
sugere que através do conhecimento teórico complementar os designers terão uma 
participação mais activa no diálogo dentro do design — “o que este livro pode pro-
porcionar é exactamente o fundamento para mergulhar nessa conversa e aproveitá-la 
plenamente.” Lupton, p. 7

Como vimos até agora, as obras de referência a esta investigação podem des-
crever-se através de dois aspectos essenciais, comuns entre si. São, por um lado, 
livros cujo formato editorial é a antologia e, são antologias cujo propósito editorial 
consiste em apresentar os escritos como enunciados discursivos do design gráfico, 
apontados como documentos e considerando as suas descrições como material 
historiográfico.

Se Looking Closer: Classic Writings on Graphic Design e Graphic Design: History 
in the Writing são exemplares em termos de propósito editorial — propostas de 
corpo documental discursivo enquanto historiografia da disciplina —, não dei-
xam de ser propostas relativas à história do design gráfico internacional, e dessa 
forma representativos sobretudo da cultura inglesa e norte-americana do design. 
Como incitado pelas autoras de Graphic Design: History in the Writing, falta a es-
tas antologias estenderem-se a contextos exteriores aos da língua inglesa. Mesmo 
fazendo-se menção como auto-crítica, a limitação de centralidade destas historio-
grafias mantém-se. E a relevância de tal menção não altera a centralidade implíci-
ta na história do design, bem como destas historiagrafias pelos escritos. Com este 
entendimento de centralidade presente nas obras de referência, interessou-nos 
pesquisar as propostas que estariam centradas no contexto em Portugal.
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1.2 Recolhas e antologias no contexto do design em Portugal

No contexto português não conhecemos nenhuma obra que se assemelhe na for-
ma e no propósito às obras de referência anteriormente analisadas. No entanto 
existem dois exemplos de organização de textos sobre design que vale a pena refe-
rir no âmbito desta investigação. 

A propósito da 1ª Exposição de Design Português (1971) publica-se o respec-
tivo catálogo com o objectivo de prolongar a iniciativa de divulgação e mostra dos 
designers e firmas que desenvolviam a sua actividade no contexto do design por-
tuguês. Este catálogo segue uma linha editorial convencional, com um texto de 
apresentação institucional e um texto de introdução aos projectos apresentados. 
A este se segue o catálogo de produtos que ocupa a maior extensão do catálogo 
apresentando projectos de diversas especialidades, desde mobiliário, equipamen-
to, iluminação, vestuário a projectos gráficos, entre rótulos, embalagens, linhas 
gráficas e marcas. Já no fim do catálogo, depois das listas de designers partici-
pantes, fabricantes, entidades representadas e as respectivas notas biográficas 
surge uma Bibliografia. A forma como é incorporada no catálogo sugeria numa 
primeira impressão ser uma bibliografia da exposição mas, percebe-se depois que 
se trata de uma recolha de artigos publicados em revistas portuguesas. A extensa 
lista ocupa sete páginas do catálogo, no que dá a entender ser uma recolha de 
‘tudo’ o que se publicou sobre design ou com interesse para a área, até à data do 
catálogo. A recolha inclui desde artigos sobre prémios, cursos, concursos, feiras e 
exposições portugueses e estrangeiros, até reportagens sobre designers e artistas 
gráficos, a textos teóricos sobre diversas perspectivas da estética industrial, do 
desenho industrial e do design industrial. À parte de não existir qualquer comen-
tário sobre os textos, esta listagem dá a perceber uma recorrência de publicações 
sobre a prática do design em Portugal, sobre as influências estrangeiras que exis-
tiam — pela divulgação de assuntos e teoria estrangeira — e que esses artigos 
eram publicados essencialmente em publicações periódicas especializadas em 
arquitecura e equipamento, sobretudo em Arquitectura e Binário  mas também 
em Indústria Portuguesa, Gráfica 70, Jornal de Letras e Artes, além de outras publi-
cações generalistas. Esta recolha posiciona a escrita especializada ao incluí-la 
num objecto de divulgação da prática de design. Acrescenta-se como sugestão de 
leitura ao mesmo tempo que demonstra uma atenção ao que se escrevia sobre a 
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área. A dada altura aparecia no catálogo a menção: “Esta exposição pode ser, simul-
taneamente, um apanhado do que está feito e a primeira arrancada para o muito mais 
que há a fazer”— que se pode aplicar à bibliografia publicada.

Outro exemplo, a mencionar é Design em aberto, uma antologia8 de textos e 
ensaios sobre a prática do design, do ponto de vista processual, na sua ligação ao 
mundo empresarial, em estudos aplicados ao têxtil, como prática política, entre 
outros assuntos. Não tem semelhança com o que propomos fazer no objectivo da 
selecção dos textos, uma vez que não se propõe historiar a partir dos escritos, nem 
aponta a escrita enquanto documento histórico. Antes apresenta como proposta 
um conjunto de textos, que considera pela difusão de ideias e atitudes diversas, 
eventualmente contraditórias defendendo desta forma, o formato antologia como 
propício ao cruzamento de leituras e com o propósito de criar adesão, contestação ou 
recusa9 para discutir e reflectir o design. Esta antologia apresenta os textos como 
um estado da arte em aberto, naquilo que têm de busca, contradição e hipótese,10 
num momento de afirmação teórica no contexto português.

8 Design em aberto, Centro Português de Design, Lisboa, 1993.

9 Idem, p. 9.

10 Idem, idem.
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2.1. Estudos históricos no contexto português. 
Contributos para a delimitação do campo de estudo.

Na perspectiva desta investigação é fundamental identificar e analisar os estudos 
de carácter histórico que têm contribuído para caracterizar e situar o contexto 
do design em Portugal. Neste capítulo, daremos conta dos estudos históricos já 
realizados no contexto português que de algum modo são relevantes para o estudo 
do design mas cujo território de análise não se inicia nem se encerra no campo 
mais estrito do design. Estudos estes que, pela informação principal ou pelos 
dados factuais que enunciam constituem material de valor para esta investigação 
ao mesmo tempo que permitem um enquadramento da narrativa histórica do 
design em Portugal que nos propomos levar a cabo.

A história da arte do século XX em Portugal resulta do estudo de épocas, 
correntes artísticas e autores sobretudo no panorama das artes maiores — 
da pintura, da escultura e da arquitectura — dando, pontualmente, conta de 
incursões desses autores nas artes aplicadas ou nos domínios do proto-design.1 São, 
narrativas que frequentemente deixam de fora a análise dos contextos de trabalhos 
mais vocacionados para a arte comercial ou para formas de comunicação visual 
enquanto criação de projecto e serviço em geral. Embora seja comum encontrar 
nomes de autores associados a movimentos artísticos, raras vezes essa análise 
situa o trabalho no âmbito do projecto gráfico enquanto actividade autónoma — 
retirando deste modo o foco e a importância que as suas práticas mais mistas 
tiveram como projectos no panorama das artes em geral, bem como do design 
gráfico contemporâneo. Em parte, essa invisibilidade parece dever-se ao facto 
dos autores estudados se terem dedicado tanto às chamadas artes maiores, às 
quais a história da arte mais importância atribuíra, como às artes aplicadas e 
às artes gráficas. Apesar de terem desenvolvido carreiras importantes em áreas 
complementares e participadas das artes maiores, nem sempre foi simples traçar 
uma divisão clara entre tais áreas de actuação, pelo que a época e a história foram 
afastando da sua análise principal as manifestações das artes aplicadas. 

1 Entendido como uma prática que desenvolve todas as operações do trabalho gráfico, desde 

o raciocínio implicado no planeamento até à execução. No entendimento de Robin Kinross, 

vem incluir-se o trabalho desenvolvido em algumas gráficas que dirigiam artisticamente os 

trabalhos a executar, fazendo uma distinção ao papel mais comum da impressão final. 
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A história do design em Portugal tem sido escrita em paralelo com a 
história da arte geral, apoiando-se nos movimentos artísticos em Portugal, 
ou por comparação com os movimentos internacionais mais específicos da 
metodologia do projecto. O facto da história do design não ter sido totalmente 
desagregada da história da arte, pode justificar-se pelo design ser uma área 
definida recentemente, cuja autonomia disciplinar começava a desenhar-
se em meados dos anos 1960. Tendo sido narrada a partir dos princípios dos 
movimentos artísticos que haviam de se espalhar às restantes formas de fazer. 
E mais recentemente, sobretudo, tem sido estudada e escrita do ponto de vista 
do autor individual, apresentada através de nomes considerados pioneiros ou 
sempre segundo um princípio de pessoalização. Contributos que incentivam o 
estudo da disciplina a partir da prática e do ponto de vista individual e, tendem 
para uma consequente canonização dos autores. 

Perante este panorama de estudos que delimitam a historiografia do design 
gráfico em Portugal, abordaremos os trabalhos de história de arte em Portugal que 
referenciaram os percursos do design, para perceber em que circunstâncias foi 
levado a cabo. Imediatamente pensamos esta prática como actividade profissional, 
quer como actividade principal continuada quer como secundária ou esporádica, 
mas existiram variados entendimentos pelos intervenientes/autores desta área de 
trabalho específica que foi tantas vezes cruzada com as outras artes. Esta análise 
visa essencialmente um entendimento do contexto profissional mas também 
do contexto artístico de que partiu, das formas de acolhimento e influência das 
actividades do design no meio das artes, bem como das suas características e 
particularidades, e de como contribuíram para a necessidade de metodologias 
específicas no campo da criação do projecto. 

José Augusto França historiador e crítico de arte, publica A Arte em Portugal no 
século XX (1985) um livro de referência onde se pode ter um panorama dos nomes e 
dos movimentos que introduzidos no meio artístico também estiveram envolvidos 
em projectos gráficos, tal como nos propõe França, em abordagem crítica semelhante 
à usada em O Modernismo na Arte Portuguesa, Ed. Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, 1979. Ainda em A Arte Portuguesa de Oitocentos (1979) que não sendo 
relativo ao período da análise, importa referirir dado o carácter exemplificativo da 
abordagem histórica frequente do autor, na qual recorre à narrativa linear e sequencial 
de acontecimentos, à canonização de nomes e ao encaixe em movimentos artísticos 
segundo modelos internacionais, concretamente o de Paris. Sobre o papel de França 
na historiografia da arte em Portugal e para pensar o processo historiográfico do 
design é relevante condiderar o artigo O legado de José-Augusto França na escrita da 
História da Arte em Portugal: caracterização crítica do cânone e de exemplos da sua 
persistência de Mariana Pinto dos Santos (2015). 
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 Pintura e escultura em Portugal 1940-1980, Ed. Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, (1980) de Rui Mário Gonçalves dá continuidade ao inquérito de arte 
em Portugal cujo levantamento anterior feito por França terminava em 1961. Além 
da escrita histórica debruçada nos movimentos artísticos e seus intervenientes, o 
livro apresenta em nota bibliográfica as obras que se inserem no mesmo domínio 
que este, às quais recorreu e deu continuidade. Sistematiza uma cronologia de 
exposições, acontecimentos, publicações várias desde catálogos de exposições, 
monografias ou secções em publicações periódicas vocaccionadas para as artes. 
Estas tábuas cronológicas têm especial interesse para a consulta de fontes primárias, 
permitindo verificar as obras expostas de cada autor. Possbilita uma leitura que vem 
reforçando a percepção de que autores com contributos relevantes no âmbito gráfico 
à época, se inscrevem nestes estudos históricos, sobretudo pelas participações 
em exposições do âmbito da arte, e por consequência são mais predispostos a ter 
relevo para a história da arte. O mesmo se verifica quanto a acontecimentos, de 
que são exemplo a Exposição do Mundo Português de 1940 ou a Exposição de 
Artes Decorativas do SNI (1940). Ambos foram eventos decisivos, nos quais vários 
modernistas se afirmaram, através de participações de diferentes especialistas 
que trabalharam em colectivo e segundo uma noção de projecto como um todo 
— a exposição. Contudo a análise não considera a relevância das participações 
segundo uma lógica de participação colectiva num projecto entendido como um 
todo. Os nomes dos artistas são avançados a par do acontecimento, mas o valor 
artístico individual prevalece à ideia de prática colectiva, neste caso tratava-se de 
uma prática partilhada, para o projecto destas exposições.

Em Da Arte Moderna em Portugal (1962), Selles Paes ramifica a arte em 
elementos para a sua história dividindo o livro, em notas cujo propósito inicial 
era serem difundidas pela rádio Emissora Nacional. A divisão temática em: Da 
Pintura, A Escultura, Arquitectura, Gravura e Desenho, Cerâmica, A Tapeçaria, 
e, As Artes Gráficas e a Decoração, antevê a proposta de estudo diferenciado das 
“manifestações espirituais e culturais que correm mundo e andam nas bocas com o 
nome genérico de Artes Plásticas” Selles Paes, 1962, p.15. 

Selles Paes defende pelas artes que “todas merecem estudo especial, e ocupam 
posição relevante no complexo nacional, não há possibilidades de as estudar em conjunto 
com a Pintura, pela simples circunstância de não terem nascido, para a modernidade e 
validade portuguesas, no mesmo momento histórico. Nem são irmãs gémeas, nem o seu 
desenvolvimento se dá sincronicamente. Nestes termos, não é possível, sem desvirtuar a 
verdade, e o rigoroso conhecimento do fenómeno das artes plásticas nacionais, estudar, 
ou simplesmente e modestamente noticiar, conjuntamente, o nascimento e evolução da 
Pintura e Escultura, da Arquitectura e da Tapeçaria e Cerâmica, da Arte do Cartaz e 
do Livro.” Selles Paes, 1962, pp.15-16 
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Deste modo, Paes assume desenvolvimentos históricos distintos nas artes, 
reconhece-lhes independência e justifica o facto de nestas notas privilegiar a 
dedicação à pintura e à escultura. Com esta ressalva não deixa de contribui para 
uma maior visibilidade das artes gráficas, da decoração, do cartaz, do livro, e 
outras artes aplicadas de actividade que há muito se praticavam e que têm aqui 
um lugar de consideração. 

Também Fernando Guedes contribui para um maior protagonismo do 
projecto gráfico, chamando frequentemente à atenção para falhas e amadorismos 
da actividade gráfica. Em Estudos sobre artes plásticas. Os anos 40 em Portugal e 
outros estudos (1985) analisa-se o Modernismo em Portugal, concretamente nas 
Artes Plásticas, mas não sem antes dar aos leitores um contexto mais abrangente 
do que era habitual, alargando-se em considerações sobre arquitectura e 
imprensa. Mostrou atenção especial para a arquitectura — “sempre nos pareceu 
que é a Arquitectura de um período ou de uma época quem melhor define o espírito 
então dominante, em termos globais, não apenas da classe possidente mas da própria 
sociedade, ao nível das forças formadoras da consciência colectiva e da opinião pública.” 
Guedes, 1985, p. 13

Destaca os prémios Valmor atribuídos ao edificado por considerá-los 
“perfeitamente esclarecedor da mentalidade dominante”, sobretudo na década de 
1920 em que se sentia “ainda bem ligado ao gosto ‘ francês’ e ‘republicano’ prevalecente” 
ou “num estilo solene, de muita qualidade mais arcaizante.” Guedes, 1985, p. 14 Com esta 
valorização dos prémios para entender o gosto dominante da arquitectura, Guedes 
sublinha a importância da distinção dos arquitectos e das suas obras para pensar 
uma certa sociedade da época. Além do interesse na arquitectura “Nos vinte anos 
seguintes o Prémio revela na sua atribuição o movimento pendular da arquitectura 
portuguesa (e da sociedade nacional) entre aquilo que se poderia designar por ‘estilo 
nacionalista’, simbolizado nos edifícios da Av. Sidónio Pais e do Areeiro (premiando 
obras dos arquitectos Rebelo de Andrade, Rodrigues Lima, Fernando Silva, Cristino 
da Silva e outros) e um estilo mais europeizante ou internacionalista (de um Pardal 
Monteiro, em 1940, com o edifício do Diário de Notícias, ou de um Carlos Ramos, em 
1958, com o Instituto Pasteur de Lisboa).” Guedes, 1985, p. 14

Detêm-se, também, nas publicações — na imprensa e nos magazines ilustrados 
— concretamente na Ilustração Portuguesa, com interesse especial para o período 
entre o segundo semestre de 1921 e o primeiro semestre de 1922 justifica: “Como 
se sabe, a Ilustração Portuguesa era um magazine ilustrado, propriedade do jornal 
O Século, que durante mais de duas dezenas de anos acompanhou o evoluir da sociedade 
portuguesa, constituindo hoje um retrato incomparável dos portugueses daquele tempo.” 
Entre as publicações generalistas, os magazines podiam aproximar-se mais do 
universo artístico, como no referido número do Notícias Ilustrado dedicado ao 
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Modernismo (1929), por interferência de António Ferro, no qual escreve “uma 
crónica evocativa dos primeiros anos do movimento modernista em Portugal”.2 

Neste estudo, Guedes faz ainda um levantamento de galerias de arte modernas, 
agregadas a um circuito de divulgação dos artistas, que eram igualmente os lugares 
de frequência de certa comunidade de interesses artísticos. Em Lisboa, o Salão 
Bobone, onde expuseram significativos artistas modernos (de 1910 até cerca de 
1932) — até começar em decadência, em simultâneo ao surgimento da UP 3. Tem 
especial destaque e interesse por ser um estabelecimento particular onde tanto se 
expõe como se produz. Iniciou-se como tipografia pela iniciativa de António Pedro 
e mais tarde além destas encomendas, funcionou ainda com a livraria e a galeria 
de arte Moderna. A Galeria UP como era melhor conhecida funciona como galeria 
e livraria até 1938, sendo dirigida por Tom entre 1934 e 1938, até ao encerramento. 
Também as lojas Instanta e Stop e a livraria Buchholz eram espaços comerciais e 
também espaços de exposição de pintura em Lisboa. No Porto, dá-nos conta de 
outro caso de cruzamento entre artes e publicação, o Salão Silva Porto (1925)4 com 
o Boletim do Salão Silva Porto, iniciado em 1929 de que se publicaram 6 números. 
E ainda o exemplo da galeria da Livraria Portugália (1945-195?) que se dedicou a 
“manifestações artísticas mais avançadas”. Relatos que pareciam identificar sinais 
de novidade aos espaços de exposição “Com este tímido surto de galerias comerciais e, 
também com o ‘Estúdio’ do SPN’, começam a realizar-se, a um ritmo novo, as exposições 
individuais dos pintores modernos”, sem esquecer e o peso dos Salões oficiais — 
“É, contudo, aos Salões de Arte Moderna do SPN, pela sua importância, amplitude e até 
pela sua regularidade (14 até 1951), que cumpre prestar cuidada atenção, como espinha 
dorsal da actividade artística até ao fim da década de 40.”

Embora nestes espaços novos co-habitassem práticas híbridas, é notório neste 
estudo escrito em 1985 que Guedes, não reconhece a actividade de design como 
parte destas manifestações do modernismo em Portugal. Contudo, curiosamente, 
demonstra com frequência uma atenção especial aos materiais gráficos, e até atribuí 
amadorismo às organizações de eventos quando não têm material gráfico bem 
executado, como veremos. Nunca chega a nomear directamente o trabalho de design.

2 Notícias Ilustrado, nº 37, II série, publicado com o Diário 

de Notícias em 24 de fevereiro de 1929.

3 UP começou como tipografia que António Pedro estabeleceu na Travessa de André Valente, 

posteriormente mudada para o Chiado (Rua Serpa Pinto, 28-30), onde já era uma casa mais 

sofisticada e além das encomendas recebidas para a tipografia funcionava uma livraria e galeria 

de arte. A Sociedade Gráfica, Limitada, a tipografia funciona de 1932 até meados de 1935.  

E UP como era melhor conhecida como Galeria de Arte Moderna e livraria funciona até 1938, 

sendo dirigida por Tom entre 1934 (António Pedro vai para Paris) e 1938 quando encerra. 

4 Salão Silva Porto (1925- esteve aberto durante décadas), foi propriedade do Dr. Jacinto de 

Magalhães das confecções Fábricas do Jacinto, de Álvaro Miranda e do pintor Alberto Silva. 

Acolheu a exposição do colectivo ‘Grupo + Além’ em 1929. Alberto Silva começa a publicar 

em 1939 (ano da sua morte) o Boletim do Salão Silva Porto de que se publicam 6 números.
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Neste estudo, cabem essencialmente duas denominações de actividade 
artística, os pintores e os arquitectos (que pintam) — ambos mencionados pela 
criação artística em pintura, pela participação em exposições ou no arranjo 
gráfico de catálogos de exposições. As actividades pelas quais são apresentados 
nem sempre coincidem com a identidade profissional respectiva. Façam pintura 
ou grafismo são ‘naturalmente’ apresentados como pintores ou arquitectos. 
Apesar desta tendência, não deixa de ser relevante que é pela execução gráfica de 
um catálogo de exposição que se atribui neste texto, mais ou menos amadorismo e 
organização a uma exposição colectiva de artistas. A propósito das apresentações 
dos independentes do Porto, a primeira exposição independente (1943) organizada 
por um grupo de estudantes de Belas Artes, menciona a falta de organização 
dos artistas — “(…) o catálogo é francamente modesto, realização ‘gráfica’ por certo 
deixada a cargo de algum tipógrafo da ‘Imprensa Portuguesa’ que o imprimiu, por aqui 
se revelando também algum amadorismo com que estes ‘independentes’ se iniciaram.” 
Revela desmérito pelos gráficos — se é mau, decerto foi um operário que despachou 
o serviço — e considera a falta de organização do grupo pelo descuido da 
produção do catálogo. Noutro exemplo, é agora pela melhorada qualidade gráfica 
do catálogo que considera um sinal de outras melhorias na segunda exposição 
(1944) — “se o conjunto expositor ainda não foi depurado e continua a designar-se 
Grupo de Estudantes de Belas-Artes, nota-se pelo catálogo, que alguma coisa já mudou e 
prenuncia-se que muito mais vai acontecer. A capa ostenta a vinheta de Altino Maia e o 
arranjo gráfico do conjunto é já de Fernando Lanhas.” Guedes, 1985, p. 37

O estudo põe em evidência as práticas artísticas dominantes e as intervenções 
não exclusivamente artísticas ao material impresso, nas artes plásticas nos anos 
40, como eram desenvolvidas, e como eram entendidas pelo crítico. São práticas 
não exclusivamente artísticas, com um objectivo suplementar da comunicação 
aplicada, que esta leitura deixa perceber um fosso existente entre a prática de 
vocação artística com fins de reprodução e as casas de impressão. A relação 
funcional existiria, uma vez que os artistas não tinham meios técnicos para 
a impressão reprodutiva, mas não se entende que existisse uma valorização da 
prática da tipografia para melhoria do trabalho gráfico como um fim distinto da 
arte, e da divulgação do trabalho dos artistas.

Guedes debruça-se a estudar os eventos, exposições, e os lugares da arte 
moderna, vindo a atribuir uma importância significativa ao trabalho desenvolvido 
para a Exposição do Mundo Português, integrada nas Comemorações Nacionais 
do Duplo Centenário (1940), não pela vanguarda artística dos resultados mas, 
pela convocatória dos artistas modernistas, pela encomenda e pela visibilidade 
que a mesma trouxe no reconhecimentos destes artistas pelo Estado Novo. — “um 
importante acontecimento que, não sendo primordialmente de índole artística nem 
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pretendendo renovar artisticamente fosse o que fosse, teve nacionalmente, a maior 
importância e solicitou para a sua realização a colaboração da quase totalidade dos 
artistas modernos activos ao tempo em Lisboa” Guedes, 1985, p. 28 

Esta descrição reforça o carácter da encomenda dirigida por António Ferro, 
que implicava desenvolver um projecto, práticas conjuntas entre vários artistas 
e arquitectos que, não se tratando do trabalho artístico individual de cada um, 
e com orientações concretas segundo as directrizes do chefe de governo tanto em 
termos de conteúdos — “a parte histórica, a secção de etnografia metropolitana e a 
secção colonial” — como em termos de construção e decoração dos pavilhões “da 
Fundação, da Formação e Conquista e da Independência, o dos Descobrimentos, o 
da Colonização e o dos Portugueses no Mundo (…) da segunda secção, de Etnografia 
Metropolitana, com os seus dois blocos das Aldeias Portuguesas e da Vida Popular”. 
Guedes, 1985, p. 31 

Contudo Guedes desconhece os termos para se referir a uma encomenda que 
não é primordialmente de índole artística. Por isso, também não chega a verbalizar 
que tal encomenda convoca os propósitos da concepção gráfica e metodologias 
próximas do projecto de design, concretizados pelo trabalho das várias especialidade 
e dos vários especialistas — “na grande Exposição trabalharam ‘cinco mil operários, 
quinze engenheiros, dezassete arquitectos, quarenta e três pintores-decoradores 
com cento e vinte e nove auxiliares e mais de mil modeladores-estucadores sob 
a direcção de sete chefes’ e também 19 escultores. (…) Colaboraram na exposição 
praticamente todos os arquitectos, escultores e pintores de vanguarda e também, 
obviamente, alguns menos vanguardistas mas com grande significado nacional (…)”. 
Guedes, 1985, pp. 31-32 A vastidão dos especialistas de Belas Artes envolvidos é evidente. 
E estando os pintores-decoradores largamente representados (43) neste conjunto 
podemos considerar a Exposição do Mundo Português como um exemplo inicial da 
prática de projecto, não obstante a inexistência de uma denominação profissional 
mais adequada por parte de Guedes. 

Embora a encomenda seja de 1932, numa altura que em Portugal não se 
usava o termo design, quer pela organização do trabalho, quer pelas competências 
desenvolvidas para o concretizar, sabemos que este é um exemplo de uso similar 
à metodologia projectual, que mais tarde se convencionou chamar projecto de 
design. No entanto, em 1985, à data deste estudo já se tornava recorrente o uso do 
termo design, pelo que a sua ausência neste livro nos apresenta desconhecimento 
ou desfasamento por parte do crítico. Um exemplo que contribuíu certamente em 
parte para a invisibilidade da prática do design, e sobretudo para o retardar dos 
estudos históricos do design em Portugal.

Além da análise dos estudos históricos para reconhecimento do contexto do 
design no século XX, trataremos de analisar os vários contributos que se inscrevem 
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mais claramente na historiografia do design, desde logo os de maior longevidade 
e dedicação ao tema, pela actividade continuada dos dois historiadores Maria 
Helena Souto e Rui Afonso Santos. Trataremos ainda textos pontuais e outros 
estudos históricos também serão considerados, como por exemplo 40 anos de 
design em Portugal (Barbosa, Calvera, Branco, 2009) que se debruça num período 
de análise mais circunscrito e entende o design como campo disciplinar amplo; 
O Design Gráfico em Portugal (2012), de Margarida Fragoso, estudo abrangente ao 
século XX, embora o mais restrito no assunto, dedicando-se em exclusivo às formas 
da comunicação visual, a herança do design gráfico.

No texto ‘Design’ em Portugal 1980-1990 — Dispersão Pluralista (1992), Maria 
Helena Souto tem a intenção de caracterizar o contexto do design nessas décadas, 
marcado pela pós-modernidade e suas afirmações polémicas, “a década de 80 iria 
assim conhecer uma diversidade de movimentos; era e é notória a tendência para uma 
dispersão pluralista que privilegia um mundo de formas dinâmicas”. 

A esse propósito recua algumas décadas no século XX para descrever a 
“A evolução do ‘design’ em Portugal”. Tanto título como sub-títulos dão a perceber 
o posicionamento essencial do estudo para situá-lo na historiografia do design. 
Embora recorra a exemplos de práticas e praticantes por vezes coincidentes com 
os mencionados pela história da arte portuguesa, o propósito com que o faz, é 
distinto por princípio. O texto procura nas experiências e nos acontecimentos o fio 
condutor do design. Partindo da compreensão de eventos e percursos individuais 
dos autores, Souto nomeia os pioneiros do design em Portugal. Atribuí a herança do 
design a acontecimentos específicos determinantes, por um lado, as encomendas 
do estado ou os programas que implementou, por outro, as experiências de 
ensino, quer de indole técnica, quer o ensino informal, de aprendizagem empírica. 
Souto propõe organizar os profissionais em termos geracionais, apresentando os 
diferentes contextos de trabalho essencialmente a partir de eventos especializados, 
existentes nas diferentes décadas: 1ª geração, nos anos 1930-1940; 2ª geração, nos 
anos 1950; 3ª geração dos anos 1960 a 1980. 

Souto identifica os anos 1930 e 1940 como fundamentais para as experiências 
e os projectos — de design antes do design — levados a cabo pelo grupo de “pintores-
decoradores” que trabalhavam para o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) 
— “Os anos 30/40 foram decisivos para que uma série de criadores desempenhasse, pela 
sua prática, o papel de pioneiros do que mais tarde, se considerou o arranque do design 
em Portugal, em particular no campo do design gráfico, mas também da arquitectura 
de interiores, design de exposições e equipamento.” Souto, 1992, p. 101

Deste modo, associa o arranque do design em Portugal aos eventos organizados 
pelo SPN, para os quais se contrataram vários artistas de diferentes áreas para 
que trabalhassem em grupo. Entre outros, são dados exemplos dos projectos 
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emblemáticos, a cargo deste grupo, como as representações portuguesas em 
exposições internacionais: o pavilhão de Portugal na Exposição Universal de 
Paris (1937), o pavilhão de Portugal na Exposição Internacional de Nova Iorque 
e São Francisco (1939), e no auge dessa actividade, a Exposição do Mundo 
Português 1940) em Lisboa. “Praticamente, todos estes artistas de uma forma ou de 
outra desenvolveram actividades criadoras, pioneiras do design em Portugal (…)”. 
Com estas práticas simbólicas para a representação portuguesa no estrangeiro, 
é avançada a ideia do surgimento da primeira geração de profissionais — “nomes 
fundamentais do que se pode considerar uma ‘primeira geração’ do design gráfico 
português.” Souto, 1992, pp. 101-102 — que coincidem simultaneamente com o período de 
António Ferro ao serviço do Estado Novo, como director do SPN, por si criado em 
1933, e onde se manteve em funções contínuas até 1939, no então Secretariado 
Nacional de Informação (SNI). 

Souto aponta as experiências de ensino associadas às artes aplicadas, 
inicialmente nos anos 1940-1950, através do ensino técnico de cerâmica, vidro, 
litografia dando especial atenção aos casos da Escola Industrial Marquês de 
Pombal e na Escola de Artes Decorativas António Arroio, onde Frederico George 
“iniciaria a sua carreira docente, a qual iria marcar várias gerações de alunos”. Souto, 

1992, p. 103 
Estabelece relação directa entre as experiências pedagógicas levadas a cabo 

por George e a 2ª geração de designers, destacando os nomes de Daciano da Costa 
e António Sena da Silva enquanto discípulos e colaboradores deste. Defende 
que as experiências de design passadas no contexto do atelier (aproximadamente 
entre 1948 e 1959) — “iria estar entre os desígnios do design em Portugal (…) nele se 
encontrando colegas, discípulos, colaboradores, debatendo ideias e experiências”. 

Trabalhavam numa prática abrangente, a diferentes áreas de base artística 
e técnica, “a todos eles Frederico George forneceu verdadeiras experiências de design 
básico, estimulando-os para o design industrial, criando-lhes a apetência para 
a profissão de designer, através de ensaios que iam desde a cerâmica à litografia, 
passando pela realização de exposições (nomeadamente para a Embaixada americana) 
e mostras”. Souto, 1992, p. 103 

O que têm em comum os protagonistas desta segunda geração de designers, é o 
conhecimento transmitido em contexto de atelier, e a formação em áreas próximas 
ao design. Como exemplo indica-nos Carmo Valente, arquitecta de formação que 
colabora no atelier de Francisco Conceição. Já António Garcia é indicado como 
um designer da mesma geração que se apresenta “auto didata do design industrial”, 
pelo que o contacto com experiências pedagógicas não era condição em si para 
identificar tal geração. Contudo, “ao final dos anos 50, observa-se como uma ‘segunda 
geração’ se começou a impor e a ter clara consciência de designer. Consciência obtida, 
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como já apontado, não numa formação académica específica — continuava a não 
exisir em nenhuma escola um curso de design — mas sim através da própria prática 
projectual e junto dos mestres da ‘primeira geração’. Coube a esta’segunda geração’ 
desenvolver, nos fins de 50 e ao longo dos anos 60, uma actividade não só profissional 
mas também teórica e académica, com vista a obter os fundamentos de um design 
português e o lugar do design no País”. Souto, 1992, p. 104

Novamente Souto destaca os contributos de Daciano da Costa e António Sena 
da Silva, referências por terem sido discípulos-colaboradores de Frederico George, 
também na docência na escola artística António Arroio. Entre 1960-1962 também 
Daciano organizaria uma experiência de ensino no seu atelier, o Curso de design 
básico, e ainda nos anos de 1960 faria parte do grupo de professores do curso de 
formação artística organizado na Sociedade Nacional de Belas Artes. 

O curso informal no ateliê de Daciano Costa funcionava num regime misto, 
entre ateliê e escola. Tanto se podia ter aulas de uma matéria como estar a 
desenvolver trabalho para um projecto. Desse modo os intervenientes eram ao 
mesmo tempo trabalhadores e estudantes. Souto identifica-os — Cristina Reis, 
José Brandão e José Moura George — também como elementos da terceira geração. 

Em 1960 é criado o Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial no Instituto de 
Investigação Industrial, que segundo Souto traria igualmente o desafio a alguns 
especialistas: Maria Helena Matos, que dirige e orienta o núcleo entre 1960-1976, 
Cristina Reis, Alda Rosa, Margarida d’Orey, Conceição Espinho, Regina Andrade 
— “A ‘terceira geração’ tinha agora a oportunidade de ver o desenvolvimento da sua 
carreira profissional intervir directamente num organismo de Estado.” Souto, 1992, p. 107

Este texto, desenvolve uma análise histórica de eventos — a partir do 
destaque de aqueles que entende pioneiros do design — remete para uma ideia de 
evolução da disciplina. Apoiada em eventos específicos, caracteriza os contextos 
determinantes para as práticas que salienta. A esse nível destaca o SPN/SNI como 
contexto impulsionador para revelar a primeira geração de designers nos anos 1930-
40, a experiência pedagógica de Frederico George transmitida aos seus alunos, e 
as iniciáticas experiências de design no seu atelier, por volta de 1959 para definir a 
segunda geração de designers; o curso de Design Básico em contexto de trabalho no 
atelier de Daciano Costa e a criação do núcleo de Arte e Arquitectura do INII com 
integração de vários especialistas neste organismo público para referir a terceira 
geração de designers.

O design e a decoração em Portugal, 1900-1994 (1995), estudo de Rui Afonso 
Santos, segue a linha historiográfica de trabalho de José Augusto França, 
tendo como enfoque principal as práticas artísticas e profissionais que mais se 
aproximavam dos processos de design. Atribuí uma grande relevância aos eventos 
e encomendas de estado a partir dos quais guia o seu estudo histórico.
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Mais recentemente, através do projecto de investigação “Design em Portugal 
(1960-1974): acções. intervenientes e repercurssões do Núcleo de Arte e Arquitectura 
Industrial e do Núcleo de Design Industrial do Instituto Nacional de Investigação 
Industrial” coordenado por Maria Helena Souto, volta-se a incluir este organismo 
público na história do design para, desta vez, investigar como, pelo posicionamento 
que tinha entre a indústria e a economia, desenvolveu e implementou programas 
políticos institucionais de investimento no design, em Portugal. — “(…) permitiu 
reflectir em profundidade uma experiência exemplar na História do Design em 
Portugal, a qual teve como polo gerador o Instituto Nacional de Investigação Industrial, 
organismo criado pelo estado Novo no contexto particular do Pós-Segunda Guerra 
Mundial, cujas acções conduziram a um primeiro entendimento por parte do poder 
público da necessidade de fomentar o Design em Portugal.” Souto, 2017, p. 19

O projecto de investigação disponibiliza online5 uma sistematização das 
acções levadas a cabo pelo Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial (NAI), 
eventos públicos e intervenientes envolvidos. A partir dessa investigação, foi feita 
a exposição Ensaio para um arquivo: o tempo e a palavra — Design em Portugal (1960-
1974)6 apresentada no MUDE — Museu do Design e da Moda, entre 22 de Outubro 
2015 e 27 de Março de 2016, apresentada pela directora do museu como o momento 
para fazer “(…) foco sobre o período compreendido sobre 1960 e 1974, momento decisivo 
para a epistemologia, prática, pedagogia e institucionalização do design como cultura 
de projecto.” Coutinho, 2017, p. 15 Justifica, ainda as intenções pela “(…) constituição de 
uma exposição arquivo ou de um proto-centro de documentação do design português, 
apresentando fontes e recursos para a investigação histórica do design em Portugal. 
(…) Interessou-nos mostrar o design como verbo (como prática e compromisso), expondo 
convicções, intenções, expectativas e metodologias defendidas pelos diferentes atores e 
decisores políticos.” Coutinho, 2017, pp. 15-17

Souto menciona: “Um dos primeiros objectivos de Teixeira Guerra no Núcleo de 
Arte e Arquitectura Industrial foi incentivar a aproximação dos artesãos aos arquitectos 
e designers portugueses (…)” Souto, 2017, p. 20 — à parte dos propósitos por detrás da criação 
deste núcleo de trabalho, criado em 1959, considera-se o design e os designers 
ainda antes do termo existir e usar-se no contexto português. Como indica depois, 
as questões de nomenclatura vieram a colocar-se dentro do núcleo no ano de 1965 
aquando da realização da 1ª Quinzena de Estética Industrial e simultaneamente 
à exposição que a acompanhava intitulada Exposição Internacional de Industrial 
Design — “pela primeira vez a terminologia inglesa foi integrada no lêxico do discurso 
oficial ao aparecer no título da exposição e respectivo catálogo”. Souto, 2017, p. 20

5 http://unidcom.iade.pt/designportugal/

6 AAVV, Ensaio para um arquivo: o tempo e a palavra — Design em Portugal (1960-1974), 

2017, CML/MUDE — Museu do design e da Moda, Colecção Francisco Capelo.
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Tanto a organização e edição de conteúdos, visão curatorial da exposição, 
como a sua execução e montagem, reforçam o relevo atribuído aos documentos, 
que destacamos por ser uma novidade, que traz outro modo de estudo e outro 
modo de exposição ao design.

A investigação de Victor Almeida no qual defende a institucionalização do 
design em Portugal por três vias essenciais: o investimento na produção industrial, 
a profissionalização e o ensino, permitirá dar um contexto profissional deste 
campo antes e depois da sua institucionalização.

Outro ponto de fuga deste capítulo — que pode interessar abordar, tal como a 
problematização da histórica segundo o canone, apontada por Mariana Pinto dos 
Santos aos estudos de Augusto-França —, historiografia vs patrimonialização do 
design apartir do estudo de Pedro Quintela (2014)7. Aponta os anos 1990 como o 
período em que se inicia o estudo e sistematização do design enquanto material 
histórico, — “Desde meados da década de 1990, tem-se assistido à recuperação, seleção 
e divulgação da história do design em Portugal e de alguns dos seus protagonistas.” 
Os textos de Souto (1991) e Santos (1995) são indicados como pioneiros na escrita 
histórica e no contributo que tiveram na patrimonialização do design enquanto 
discurso do design. Não refere tais estudos como história do design embora 
saliente a participação dos historiadores nos ‘processos de patrimonialização’ que 
se propõe analisar tendo em vista a “construção de um novo discurso em torno da 
memória e o património do design em Portugal.” Quintela, 2014

Os estudos históricos a partir das artes plásticas mostram a invisibilidade a 
que as artes aplicadas e as práticas do projecto estiveram sujeitas. Os intervenientes 
e praticantes do design antes do design foram sendo mencionados nestes estudos 
por estarem associados aos eventos e aos projectos de visibilidade para a história 
da arte. De alguma forma, a identidade profissional (ou apenas a que corresponde 
à formação) foi mais valorizada do que o sentido concreto do trabalho realizado. E 
a proveniência dos saberes (de prática ou de formação) dos fazedores: arquitectos, 
pintores, artistas, sobrepunha-se ao campo e ao método. Quão fundo interessará 
ir no rastro deste contexto do design em Portugal, na referenciação destes estudos, 
que na sua generalidade passam tangentes ao reconhecimento das práticas do 
projecto?

Nos estudos históricos do design prevalecem os nomes próprios e os projectos 
que estiverem associados às encomendas de Estado, numa época específica às 
representações de Portugal a pedido e segundo o programa do SPN/SNI — e 
porque motivos? O que falta nestes estudos, é o contexto além destes eventos.  
 

7 Quintela, Pedro, Processos de “patrimonialização” do design em Portugal: algumas 

reflexões, 2014, IVColóquioInternacionaldeDoutorandos/asdoCES, 6-7dezembro 2013. 
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Quais são os exemplos das práticas gráficas, além dos eleitos, além dos eventos do 
estado e do poder político? Estes estudos têm a capacidade de criar um fosso entre 
a actividade regular e a actividade extraordinária e colocar na escrita da história 
apenas o que é de excepção. Deste modo é criado um fosso entre as práticas 
gráficas provenientes das artes plásticas e arquitectura e as provenientes das artes 
gráficas. 

Os eventos do estado têm mais poder na história, e este assunto não é 
excepção. Os projectos a pedido e segundo o programa do SPN/SNI permitiram 
novas configurações para as práticas gráficas: por ser trabalho colectivo, por ser 
projecto (vários saberes convergentes a um fim e segundo uma metodologia), por 
ser dirigido artisticamente (por António Ferro) — por cumprir um grande número 
de requisitos nos quais se podem rever uma lógica de projecto e das metodologias 
próximas ao que se convencionou para a actividade de design. 

Por defeito, as práticas oriundas da tipografia, da imprensa e das artes gráficas 
em geral, foram desconsideradas. Não constam e não se incluem, nestes estudos 
pioneiros do design gráfico em Portugal, tipógrafos, compositores ou litógrafos. 
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2.2. O que vimos, ao que vimos, o que propomos.
Considerações sobre fazer histórias do design

O que vimos
Existem duas concepções constantes sobre a história do design no que diz respei-
to à sua existência e necessidade. A primeira aponta que não existe história do de-
sign, isto é, não houve ninguém a dedicar-se profundamente a um estudo que seja 
aceite como tal. A segunda entende que não é necessária ou fundamental para a 
prática da disciplina. Ou por contraste, entende tratar-se de um assunto tão sério 
e importante que ainda não houve condições para ser feito, por isso também não 
existe.

Em entrevista para Design Dialogues8, Philip Meggs apresenta algumas ideias 
por detrás de fazer histórias. Desde logo, desmistifica a ideia de que não existia 
história do design antes do século XX — “A ideia de que a história e a crítica do 
design são áreas novas da investigação não é correcta; ambas vêm sendo praticadas 
desde o início do século XVI.” 1998, p. 123 Depois dá-nos conta do seu posicionamento a 
fazer a história do design gráfico — “Cada época registra o que considera importante 
e/ou controverso. As pessoas reagem ao impacto do novo; grande parte da história 
que escrevi é um simples registro daquilo que horrorizou a opinião consensual, desde 
Baskerville até a Bauhaus.”p. 123 Ainda avança uma posição de neutralidade 
enquanto historiador, entendendo que é a época que regista o que é relevante, ao 
mesmo tempo que reconhece a controvérsia e a exepcionalidade como condições 
verificadas à posteriori, para escrever a história.

Apresenta a sua motivação e objectivos enquanto “professor de design que 
começou a ensinar a história da disciplina no início da década de 1970, foi sistematizar 
o legado à disposição dos designers contemporâneos atuantes nos Estados Unidos. 
Estava convencido de que isso poderia ajudá-los a entender o que estavam a fazer, a 
compreender de que modo e onde se desenvolveu o vocabulário semântico e sintático, 
e, ao mesmo tempo, queria contribuir para a nossa atividade na luta para adquirir 
um status profissional. A formação em design só tem a ganhar quando, graças ao 
entendimento da filosofia e dos conceitos que moldaram o design gráfico, os jovens 
profissionais passam a ter uma ideia de tudo o que podem realizar.” Meggs, 1998, pp. 123-124  

8 Conduzida por Steven Heller e Elinor Pettit in Design Dialogues, 1998.
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Expondo o seu processo, tomadas de decisão e metodologias, dá-nos o enten-
dimento da história como uma sistematização de eventos, acontecimentos e 
exemplos visuais, que estão em representação de uma maioria, como a súmula de 
uma época. Essa sistematização é como um legado para os designers praticantes, 
dando-lhes a conhecer um maior número de possibilidades para levar a sua 
prática a diante, ao mesmo tempo que tem uma função de definir e estabeler um 
estatuto da profissão, ancorado no passado. A história enquanto registo do que é/
foi importante e controverso. Meggs, 1998, p. 123

Meggs destaca como consequência decorrente do conhecimento da história, a 
importância da prática de design ser feita de um modo consciente dos movimentos 
passados, do que representaram e das suas consequências na prática actual do 
design. Desse modo, vem a referir-se ao estilo como não autónomo do contexto, 
defendendo que o estilo não deve valer por si, reafirmando a importância da 
história e do seu papel cultural, para dar contexto às “semânticas e sintáticas” 
usadas. Contudo, considera ser possível uma história do design autónoma do 
contexto, dos acontecimentos económicos, sociais, etc.dando a entender uma 
leitura autónoma dos objectos, primordialmente visual, o que é contraditório à 
ideia anterior do contexto histórico das práticas. 

Outras questões metodológicas surgem a quem se propõe fazer história, pela 
necessidade de apresentar factos e datas. A propósito da instalação de tipografias 
por várias cidades europeias, pelas quais proliferou a invenção da impressão por 
Gutenberg, alertam-nos Norberto Araújo e Artur Pereira Mendes para a nature-
za imprecisa das datas e das cronologias da história, neste caso, da tipografia.— 
“Estas datas, como de resto todas as apontadas em obras de renome e insuspeitas, são 
mais ou menos susceptíveis de êrro. Vou decididamente deixar o assunto, e devo dizer 
que, no respeitante a autores, obras primitivas, cronologia, não tirámos ainda das mui-
tas obras que temos manuseado uma conclusão séria, única, iniludível.” Araújo & Mendes, 1913

Não deixando por isso de avançar a uma plateia interessada uma história, 
baseada em pesquisas recolhidas entre várias proveniências por vezes, contradi-
tórias ou inconclusivas, que relatam a importância do acesso e da novidade da ti-
pografia em diferentes geografias, mais relevante do que a averiguação obstinada 
das datas efectivas em que sucedeu. Serve esta deixa para ilustrar o sentido que se 
pretende pôr nesta investigação, na qual os acontecimentos e suas consequências, 
bem com as regras que os determinaram serão a preocupação principal, não im-
pedindo a datação sempre que é certa e possível.

A datação dos eventos, leva muito frequentemente ao recurso das cronologias, 
um formato à partida útil e simplificador na consulta objectiva de informação 
mas, que muito facilmente pode resultar em consultas simplistas e reduzidas — se 
se considerar o formato cronológico o todo e não apenas o resumo que contém, 
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se não se procurar por entre das tais informações. O formato da cronologia, 
pelas características formais que implica em resposta à organização e hierarquia 
da informação, tende a sugerir um sentido de lineariedade dos acontecimentos 
apontados. Embora essa lineariedade exista no tempo cronológico não queremos 
vincular a linearidade como a única possibilidade, ou a possibilidade natural, 
de ler e estudar os acontecimentos. Igualmente importante apontar, no âmbito 
do design gráfico, que a cronologia não pode ser entendida como um formato 
neutro, não apenas pela sugestão gráfica apontada mas sobretudo pela sensação 
de continuidade e completude que o formato transmite independentemente da 
extensão dos dados que são incorporados e relacionados com a linha temporal. 
Por rejeição à lineariedade da narrativa histórica, o formato cronologia deve ser, 
senão recusado, pelo menos debatido no contexto destes estudos, principalmente 
se são estudo do design gráfico. 

Ao que vimos 
Não é interesse nem propósito desta investigação abordar a história do design 
gráfico em Portugal a partir da ideia da sua origem9 ou procurando defini-la, nem 
do seu pioneirismo — identificando quem foram os primeiros designers. Este 
termo só se usa no sentido de “dar origem a…,” ou “dando origem a”, nunca se usa 
como “a origem é…”. Do mesmo modo, que não se procurará definir as origens do 
design gráfico, também não procuraremos os intervenientes como pioneiros desta 
prática. Ao desvalorizar a fixação cristalina da origem do design procura-se evitar 
a atribuição forçada da actividade a períodos na história onde práticas idênticas 
embora existissem, não tinham necessariamente os mesmos pressupostos e não 
tinham consequentemente a mesma nomenclatura de hoje. Aquilo que hoje se 
reconhece como design gráfico podia existir em semelhança dos objectos ou da 
sua necessidade e uso mas, com contornos contextuais distintos, das práticas, 
das técnicas, etc.. É de certo modo a nomeação do design como design um ponto 
que determina diferentes contextos de acção e que podem ser vistos também por 
isso como distintos e não exactamente ou fatalmente evolutivos e consequentes. 
Trabalhar a partir de uma ideia de origem do design leva a um entendimento e 
percepção de continuidade. Com a noção de continuidade e sucessão histórica 
acresce, facilmente um sentido evolucionista, que acompanha naturalmente 
o avançar cronológico, como se à sucessão factual do tempo cronológico 
correspondesse a evolução das práticas, face a essa naturalidade supostamente 
neutral procuraremos evitar esta associação de ideias no decorrer desta 
investigação. 

9 De acordo com o uso do conceito origem em O Big Book, Uma 

Arqueologia do Autor no Design Gráfico, Mário Moura, 2011.
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Nesse sentido, interessa desmontar essa naturalidade da continuidade 
pela: tradição, influência, evolução e desenvolvimento, o “espírito” do tempo e a 
“mentalidade da época. As duas últimas ideias bastante abstratas e místicas mas 
vulgarmente associadas aos ditos geniais e iluminados pioneiros, como algo que 
paira no ar e influencia certos indivíduos, que de outro modo não seria relevantes. 

Aos manifestos e escritos que Looking Closer atribuiu relevo documental para 
a história do design gráfico correspondem simultanemente objectos gráficos de 
uma época, determinados relevantes pela história da disciplina. São duplamente 
relevantes. Demonstram não apenas, a importância enquanto argumento de um 
discurso sobre a prática do design, mas são conjuntamente imagens icónicas 
que têm pela sua divulgação sido difundidas como artefactos gráficos. A título 
de exemplo, a publicação Merz, onde El Lissitzky publicou o seu Topographie der 
typographie (1923) é um artefacto gráfico e também é um documento — por ser 
entendido como um objecto legitimado pela história como relevante para esta. 
Percorrer o ficheiro pdf com a digitalização do original Merz é uma experiência 
reveladora das composições gráficas das vanguardas europeias. São imagens, com 
as quais qualquer estudante de design se foi familiarizando, porque já as viu em 
diferentes reproduções em livros de história. Por isso são imagens já memorizadas, 
o que de certa forma possibilita uma influência diferente na relação que tentamos 
estabelecer com o conteúdo escrito do manifesto. 

Em relação aos escritos de design portugueses essa aproximação é diferente. 
Diferente dos exemplos das revistas vanguardistas onde tanto texto como objecto 
gráfico eram objecto de relevância. Além de serem por norma menos apelativos ao 
nível gráfico, são sobretudo documentos a que não corresponde na maioria dos casos 
um artefacto gráfico particular, reconhecido da história do design. Esta diferença pode 
ser relevante para questionarmos a inexistência destes objectos (conteúdo e forma) na 
história e cultura visual portuguesas. Existe um desfasamento de interesse no estudo 
de objectos e de documentos, pois a um escrito relevante pode não corresponder um 
artefacto de interesse gráfico imediato. Contudo, importa repensar este interesse 
ou desinteresse numa primeira aproximação aos documentos. Porque tendo sido 
publicado, teve importância de algum modo, e essa pele não se lhe pode retirar. 

Outro tipo de relação entre texto e imagem e, ainda, entre teoria e prática 
demonstra-se nestas palavras: 

We were asked to write a book on graphics, 
but unfortunately we are not writers. We felt
we could best express our opinion with 
llustrations rather than theory.10

10 Introdução, em Graphic design: visual comparisons, por 

Alan Fletcher, Colin Forbes, Bob Gill, 1963. 
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Remetem-nos à ideia pré-concebida e bastante divulgada, de que os designers 
se exprimem única e exclusivamente pelo seu trabalho e que são alheios a outro 
tipo de discurso além do que dispõem nos objectos. Este exemplo de 1963, põe 
em evidência uma certa rejeição do discurso pela escrita acerca da prática, numa 
altura em que mais praticantes reclamavam o discurso sobre uma prática, e que 
crescia a teoria e a crítica sobre design, revelando que o design não é, como não 
foi, uma prática de uma única interpretação. 

O que propomos
Propomos fazer uma antologia de discursos-documentos do design em Portugal. 
Como? Como se determinam os discursos do design? Quando se adopta o termo 
design em Portugal? Até que ponto essa determinação é essencial para a relevância 
dos discursos escolhidos para o estudo? 

Primeiro o termo design é introduzido em Portugal entre as décadas 1950 
e 1960. O começo do seu uso, atribui-se frequentemente por associação a uma 
iniciativa formativa, que decorria com o curso informal de design dado por 
Daciano da Costa no seu atelier. No entanto, sabemos que os termos design e 
designers já estava em circulação em publicações especializadas antes deste 
evento. Contudo, institucionalmente surge em 1965 e usado “pela primeira vez a 
terminologia inglesa” industrial design no nome da exposição internacional Souto, 

2017, p. 20. que acompanhava a 1ª Quinzena da Estética Industrial. Acresce ainda à 
história que o design em Portugal chegou, institucionalmente reclamado, pela via 
das indústrias, pelos programas promovidos pelo INII, de incentivo económico 
pela inovação das metalúrgicas, das cerâmicas, das vidrarias, quando programou a 
1ª Quinzena de Estética Industrial e se debruçou sobretudo pelo design industrial, 
de equipamento e produto, apesar do design gráfico também ser apresentado em 
exposição.

De notar que o uso dos termos apontados remete habitualmente para 
experiência de ensino ou para eventos institucionais, determinando estas maior 
peso na inclusão na narrativa histórica do que o surgimento numa publicação, 
através de um escrito.Ainda assim, estas iniciativas simultâneas do INII usariam 
dois termos para a mesma iniciativa, o termo estética industrial, derivado do 
francês para as conferências e o anglicismo industrial design para a exposição. 
Com este exemplo se percebe a intermitência na adopção do termo design, na 
sua integração no discurso e as nuances a considerar para o levantamento dos 
documentos de interesse.

Os textos recolhidos que, por foco principal ou de forma tangente abordam 
a prática da comunicação gráfica, surgem de diferentes campos: textos em 
publicações generalistas escritos (O cartaz e o anúncio luminoso na estética das cidades 
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(1928); textos de historiadores, críticos e editores (de Selles Paes, Fernando Guedes 
a Irene Lisboa); as intervenções dos próprios executantes, gráficos, desenhadores, 
pintores, ou arquitectos em conferências; as conferências que se publicavam 
posteriormente em livro (de Manuel Pedro, tipógrafo de vocação e competência); as 
colunas que vários operários gráficos mantinham regularmente nas publicações 
técnicas ou sindicais (Nós e os clientes (1946) por exemplo), surgem dispersos e sem 
aparente ligação entre si. Ainda vários textos surgem em publicações de manuais 
técnicos ou de formação, de que são meros exemplos, o livro O Ensino das Artes 
Gráficas (1935), O Ensino das Artes do Livro (1942) de José Marques de Abreu, ainda 
os textos do livro Técnica da Publicidade de Alfredo Araújo Pereira — mas podem 
todos estes ser entendidos para o discurso do design gráfico em Portugal?

O mundo das casas de impressão era quase autónomo do universo dos artistas 
da academia das Belas Artes que se dedicavam também a trabalhos comerciais. 
Depoimentos de Sebastião Rodrigues dão-nos conta de que o mundo dos pré-
designers gráficos não era totalmente paralelo ao mundo das artes gráficas. 
No entanto, Rodrigues planeava, desenhava e finalizava os seus trabalhos em 
maquetas originais e depois acompanhava o trabalho de produção gráfica numa 
casa de obras11, com os seus impressores de confiança, com os quais estabelecia 
uma relação estrita de acompanhamento ao trabalho. Também existem relatos da 
relação de proximidade que Paulo de Cantos tinha com a gráfica onde executavam 
os seus trabalhos de livro. Contudo, estas histórias servem para questionar se 
não existiam nas tipografias, artistas gráficos com capacidades próprias e de 
valor para conceberem trabalhos de qualidade sem o estímulo externo de outros 
intrevenientes, os seus clientes-parceiros-artistas. Ou seja, existiam nas artes 
gráficas exemplos de actividade com valor artístico e que apenas não mereceram 
a atenção dos estudiosos e historiadores em design gráfico? E faz sentido incluir 
textos de tipógrafos impressores, ao lado de textos de arquitectos capistas? Como 
estabelecer essas relações? Tendo eles diferentes aproximações à concepção 
gráfica e à comunicação visual e diferentes modos de fazer, podemos considerar 
que a partir dessa diversidade, os seus discursos contribuíram para a prática do 
design gráfico em Portugal? 

As casas de impressão maiores em escala e condições de produção tinham 
uma secção de tipografia e uma secção de litografia. O exemplo de Raul de 
Caldevilla é relevante porque na sua casa12 se desenhavam e imprimiam cartazes 
de valor gráfico. Estes trabalhos seriam para um tipo de clientes mais abonados 
e cujos negócios necessitavam de obras impressas de melhor qualidade e maior 

11 Casa de obras denominação também usada para oficina tipográfica ou gráfica.

12 Empreza Técnica de Publicidade (ETP) fundada cerca de 1914 no Porto, foi uma agência 
de publicidade que trabalhava cartazes de grande formato para o espaço público.
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durabilidade, distintas das necessidades dos impressos vulgares, de uso efémero. 
Também Marques de Abreu desenvolveu papel importante na reprodução 
fotográfica para gravuras e material tipográfico13 mas, que relação existia entre 
todos estes profissionais? Desenhadores litógrafos formados em desenho e Belas 
Artes, tipógrafos, impressores formados em escolas profissionais ou formados pela 
experiência da profissão, artistas comerciais que tinham proveniências distintas 
da pintura ou da arquitectura — que ligação existia entre eles? 

Se apenas em 1922 W. A. Dwiggins expressou o termo design gráfico, e se 
em Portugal o seu uso surge várias décadas mais tarde, podemos falar de uma 
antologia de escritos de design antes e depois do design como termo adoptado, 
ou instituído por nomeação? Ou foram esses mesmos discursos de diferentes 
proveniências reclamando uma actividade distinta das já existentes que tornaram 
evidente e inevitável a emergência do design gráfico em Portugal?

Ainda sobre incluir ou não textos de tipógrafos, gravadores, arquitectos 
como discursos do design em Portugal, pensamos que a inclusão não se restringe 
pelas proveniências profissionais de quem os escreveu. Se interessam pelo seu 
conteúdo podem integrar um conjunto para análise. Aquilo que à luz da leitura 
contemporânea desta investigação, diz respeito ao campo do design gráfico, deve 
ser objecto de análise. Mesmo que este processo de investigação nos vá dando 
informações de que as distintas áreas intervenientes na comunicação e produção 
gráfica não foram sempre próximas ou trabalharam em conjunto, se os seus 
discursos nos falam das mesmas questões é esse o ponto de interesse, é por isso 
que se estabelece a relação desses discursos com o design gráfico visto de hoje. Não 
devemos procurar que os documentos enquanto objectos de estudo nos permitam 
reconstituir o momento do estudo, porque não teremos informação suficiente 
para tal e porque essa procura verosímil do passado não deve constituir a nossa 
preocupação. Importa no essencial que os documentos recolhidos sejam postos em 
relação, para que desse confronto se retire um conhecimento novo para a narrativa 
histórica do design em Portugal, como fundamento desta investigação. Para levar 
à prática esta ideia precisamos primeiro definir um método de aproximação aos 
documentos. 

13 No Atelier de Photogravura e Oficinas Marques Abreu.
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Após o estado da arte e os estudos históricos que contextualizam o design 
gráfico em Portugal, este capítulo III dedica-se às questões da metodologia 
implicadas nesta investigação. Começamos por justificar o recurso ao método 
de descrição histórica, proposto por Michel Foucault para análise crítica da 
história, desenvolvido e publicado em A Arqueologia do Saber (1969). A aplicação 
desta metodologia aos estudos de design foi anteriormente proposta por Mário 
Moura em O Big Book — Uma Arqueologia do Autor no Design Gráfico (2011), onde se 
concretiza um estudo sobre a autoria e o design como discurso, através da análise 
crítica de um objecto gráfico específico, o Big Book. Tendo este trabalho como 
exemplo da aplicação metodológica aos estudos em design, procurar-se-á ao longo 
deste capítulo evidenciar a relevância da aplicação desta metodologia ao estudo 
crítico das práticas discursivas do design gráfico num contexto português.

Neste sentido o capítulo contém três etapas: descrever conceitos e teoria da 
metodologia arqueológica (Michel Foucault), evidenciando o que mais relevo terá 
neste estudo; apresentar a proposta de aplicação da metodologia arqueológica aos 
estudos históricos em design gráfico (Mário Moura); avançar algumas hipóteses 
sobre a abordagem a desenvolver e os resultados destas aplicações metodológicas 
ao estudo dos discursos do design gráfico em Portugal.

3.1. Descrição e pertinência da metodologia

A metodologia arqueológica de Foucault é particularmente relevante para 
esta investigação na medida em que questiona a história enquanto formação 
disciplinar, os seus métodos e resultados. Como sintetiza António Fernando 
Cascais, na apresentação de A Arqueologia do Saber, Foucault chama “a atenção 
para as tendências inversas da ciência história em geral”. O trabalho que começou a 
desenvolver ainda antes da publicação deste livro deparava-se com a necessidade 
de questionar as grandes narrativas, o estudo de períodos longos propícios a uma 
visão aglutinadora de acontecimentos similares, traduzível numa história estável 
e coesa, impenetrável aos fenómenos que a poderiam desestabilizar ou dispersar. 
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A aproximação que faz aos documentos, caracteriza-se por interrogar 
os métodos de estudo históricos que trabalham em prol da estabilidade e da 
continuidade dando a entender uma sucessão “natural” de acontecimentos. 
Ao mesmo tempo discorda em encarar a continuidade como algo natural e 
desenvolve uma teorização das descontinuidades que, resumidamente, se trata de 
um conjunto de conceitos cujo objectivo consiste em “pôr em questão o documento”. 
Como descrito por Cascais, Foucault: “provoca a emergência de questões fundamentais 
acerca dos conceitos — de limiar, ruptura, corte, mutação, transformação — que 
permitem pensá-las, ao mesmo tempo que leva a questionar os critérios de identificação 
das unidades — uma ciência, uma obra, uma teoria, um conceito, um texto — com que 
se confronta a análise, e ainda a indagar como se distinguem os diferentes níveis desta, 
o nível da formalização, o da interpretação, o da análise estrutural, o das atribuições de 
causalidade.” Cascais, 2005, p.9 Deste modo, Foucault tornava claras duas metodologias 
possíveis para abordar a história, ou pela via da ‘história tradicional’ ou pela da 
‘nova história’: enquanto a primeira visa “memorizar os monumentos do passado”, a 
segunda procura “transformar os documentos em monumentos”.

Dentro do método arqueológico, Foucault trabalha sobre os conceitos — 
documento, monumento, arquivo, discurso, ou enunciado — com o intuito de 
caracterizar as práticas discursivas. O termo arqueologia corresponde à descrição 
intrínseca do monumento, que também se pode definir como a descrição 
do arquivo, enquanto o arquivo se refere a sistemas de enunciados. Assim, a 
arqueologia debruça-se sobre os sistemas de regras que possibilitam a existência 
de discursos compostos por enunciados sobre um certo tema, num determinado 
campo. A arqueologia não trata o conjunto de textos como massa documental 
recolhida e conservada mas antes pelo conjunto de regras que possibilitaram a 
existência desses mesmos textos, tratando-os como enunciados. Estes são parte 
de uma época e sociedade, ao invés de algo que é separável do seu contexto — 
a arqueologia estuda e descreve os limites e as formas do que é dizível nesses 
documentos. Deste modo, o método arqueológico procura entender o conjunto, 
em todas as confrontações das partes, em vez de destacar as partes por si só. 
Pelo que, pode dizer-se, o método arqueológico está implicado numa análise 
da relação entre saberes e poderes. O princípio metodológico da nova história, 
não só põe em questão o documento, mas igualmente põe em causa a relação do 
investigador-historiador com o documento. Levando a questionar as relações que 
durante o estudo se estabelecem com os documentos, bem como as relações que 
os documentos estabelecem entre si, entre as quais, estão relações de poder e de 
autoridade. Deste modo, não se permite pensar o documento como um rasto do 
passado, nem como matéria inerte para reconstituir esse passado, este não é o 
instrumento feliz de uma história que seria em si própria e de pleno direito memória, 
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antes entende o documento como “uma certa maneira de uma sociedade conferir 
estatuto e elaboração a uma massa documental da qual não se separa.” Foucault, p. 33 

Não é propósito desta metodologia a reconstituição do passado como a 
verdade, ao invés da continuidade histórica, esta adopta a concepção de que: 
“(…) a história mudou a sua posição perante o documento: dá-se por tarefa primeira, 
não interpretá-lo, não determinar se fala verdade e qual o seu valor expressivo, mas 
trabalhá-lo do interior e elaborá-lo: organiza-o, recorta-o, distribui-o, ordena-o, 
reparte-o em níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não é, detecta 
elementos, define unidades, descreve relações. (…) procura definir no próprio tecido 
documental unidades, conjuntos, séries, ligações.” Foucault, p. 33 

E como fazê-lo? Como tratar os documentos sem os neutralizar, sem assumir 
à partida que dizem a verdade e que não são resultado de um sistema que os tornou 
documentos, ao mesmo tempo que contribuem para caracterizar criticamente 
esse mesmo sistema? Foucault avança nesta fase algumas premissas para levar a 
cabo a análise dos documentos: 

“Doravante, o problema é constituir séries: definir para cada uma delas os seus 
elementos, fixar-lhes os limites, esclarecer o tipo de relações que lhe é específico, formular 
a sua lei e, para além disso, descrever as ligações entre diferentes séries, a fim de 
assim constituir séries de séries, ou “quadros”: daí a multiplicação dos estratos, a sua 
interrupção, a especificidade do tempo e das cronologias que lhes são próprias; daí a 
necessidade de distinguir já não apenas acontecimentos importantes (com uma longa 
cadeia de consequências) e acontecimentos mínimos, mas tipos de acontecimentos de 
nível inteiramente diferente (…); daí a possibilidade de fazer aparecer séries como pontos 
de referência amplos, constituídos de pontos raros ou de acontecimentos repetitivos.” 
Foucault, p. 34 

De acordo com as premissas lançadas e defendendo a sua pertinência para 
a presente investigação, procuraremos tratar a matéria escrita não como massa 
documental da memória do design gráfico — ou do passado das práticas que se 
lhe associam — mas antes esclarecer as relações que estabeleceram com o seu 
contexto e ao mesmo tempo que tipo de ligações e séries são determinantes para 
as apresentar como documentos.
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3.2. Método arqueológico como medida para a investigação

Para desenvolver uma análise crítica da história dos discursos do design gráfico 
em Portugal, seguimos a proposta de Mário Moura de aplicar a metodologia 
arqueológica de Foucault, aos estudos em design. Por esta via, entende-se o 
discurso como uma forma de saber, de modo a estudar documentos e analisar o 
contexto do pensamento associado à área disciplinar do design. Dois conceitos 
fundamentais para a análise histórica que estarão presentes ao longo deste 
estudo, e podem avançar-se desde já, são a dispersão e a descontinuidade. Estes, 
estão em oposição à linearidade e continuidade que liga artificialmente mas, sob 
o escudo da natural evolução dos tempos, os acontecimentos, as práticas e os 
discursos. Ao contrário da história geral, a perspectiva da história nova entende as 
descontinuidades como fazendo parte da construção histórica e dos discursos da 
história. Isto implica que:

“Aplicando o método de Foucault ao design e à sua história, deixa de haver uma 
grande série, uma grande narrativa de progresso, e o problema maior passa a ser 
identificação de séries alternativas, concorrentes, e de encontrar maneiras de as 
descrever. Cada uma destas séries pode descrever de uma forma distinta os diferentes 
conceitos de autor, de obra, de relação laboral, etc.” Moura, p. 126 

Pensar na aplicação a este estudo pode ser equivalente para cada uma das 
séries ter diferentes descrições sobre os conceitos de design, de projecto, de cliente, 
de profissão, para dar apenas alguns exemplos. Ao partir-se para o estudo com 
esta abordagem, está-se não só a pôr em causa internamente os documentos que 
servem o estudo mas também todas as ideias instituídas que se tem da própria 
disciplina do design gráfico.
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3.3. Desenvolvimento dos conceitos. 
Encontrar interrupções nas unidades instituídas. 

Em A Arqueologia do Saber, Foucault questiona as disciplinas históricas e do 
pensamento do ponto de vista da cronologia, pondo com isto em causa a ideia 
de continuidade e sucessão dos acontecimentos. Como mote para esse estudo, 
apresenta uma nova ênfase sobre as disciplinas, que consiste precisamente em 
encontrar interrupções nas unidades instituídas. A análise histórica ao deparar-
se com os processos de mudança das sociedades em vários momentos trabalha 
necessariamente com os eventos ou feitos históricos. E é por facilidade, muitas 
vezes propícia a leituras cronológicas, predispondo-se a associar com naturalidade 
a passagem do tempo à sucessão temporal de eventos. Do ponto de vista da 
comunicação visual, isso traduz-se facilmente pelo recurso a composições gráficas 
que acentuam visualmente o que já se sugere pelas ideias — linhas temporais 
contínuas com sublinhados nos eventos, neutralizam tanto os eventos como todo 
o tempo em que não ocorrem, ou mesmo todo o tempo de acção entre os eventos 
identificados. Porém, como veremos adiante, uma cronologia é um enunciado 
gráfico, que por isso não pode ser considerado neutro. Segundo a visão linear, os 
desvios ou as excepções à homogenia seriam “uma pedra no sapato”, a justificar, ou 
se possível a riscar do discurso passado a limpo dos acontecimentos semelhantes.

Pelo contrário com Foucault, a descontinuidade perante a grande narrativa 
consiste numa recusa à visão linear e cronológica dos acontecimentos. A sua 
proposta encara as descontinuidades existentes como matéria, como elementos 
fundamentais para caracterizar, definir limites e recortes da própria história, sem 
dela se podendo dissociar. Deste modo, o que se apresenta passa por uma ‘mudança 
de ênfase’ à história ou às disciplinas que se apoiam na história — “Já não se trata de 
encontrar continuidades entre acontecimentos isolados, construindo com eles grandes 
narrativas, mas de encontrar séries distintas, paralelas, alternativas.” Moura, p. 125

Esta abordagem consiste em encontrar interrupções nas unidades instituídas, 
segundo a nova ênfase de estudo que recaí também sobre as disciplinas: “a atenção 
deslocou-se, pelo contrário, das vastas unidades que eram descritas como épocas 
ou séculos para fenómenos de ruptura. […] sob o devir obstinado de uma ciência 
empenhada em existir e aperfeiçoar-se desde o começo, sob a persistência de um género, 
de uma forma, de uma disciplina, de uma actividade teórica, procura detectar-se agora 
a incidência das interrupções.” Foucault citado por Moura, p. 126
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Além da questão de base acerca do que é uma disciplina, também a história 
de uma disciplina passa a ser tida de uma perspectiva nova apresentada, segundo 
Moura, deste modo, “deixava de ser vista como um progresso, um afinamento gradual 
em direcção a uma versão aperfeiçoada e idealizada, de que a versão actual seria apenas 
uma aproximação.” Que contributo esta nova ênfase trará à análise historiográfica? 

No caso particular do design, a sua ligação ao modernismo, quer como uma origem 
histórica — real ou imaginada —, quer como uma espécie de processo (ou arquétipo) por 
detrás de todos os processos de design, dificulta a concepção do design como uma série de 
descontinuidades, reduzindo a sua história a uma série de movimentos pendulares a 
favor ou contra o modernismo.” Moura, p. 126

O que pode trazer à história e crítica do design a metodologia arqueológica 
aplicada ao design? Em termos operativos, dará respostas que problematizam 
uma lógica evolucionista da história, enquanto: 

“propõe revelar um conjunto de rupturas e descontinuidades que não podem ser 
explicadas por modelos que assumem um aperfeiçoamento constante, apenas frustrado 
por influências que lhe seriam exteriores. No fundo, trata-se de perceber como se pode 
falar de descontinuidade, como se pode analisar a ruptura sistematicamente. O método 
de Foucault torna-se assim proveitoso para redefinir unidades tidas como seguras e 
inquestionáveis: a obra, a disciplina científica, o conceito, o texto.” Moura, p. 126

Sob este foco o design gráfico deverá deixar de ser tido como uma disciplina que 
existe desde que se comunica através de símbolos ou grafias, uma vez que esta nova 
ênfase vem propor uma redefinição dos documentos perante a história. Assim, esta: 

“deixa de funcionar como uma memória construída a partir de documentos pré-
existentes, para ser vista como uma forma de institucionalizar, de legitimar o que é um 
documento.” p. 126 Deste ponto de vista, estamos perante operações de autoridade 
e poder de legitimação dentro de um campo de conhecimento, sendo que o que 
importa analisar “são os dispositivos, os processos que decidem aquilo que é ou não um 
documento — a história seria então o processo pelo qual se institui e monumentaliza um 
documento.” p. 126 

Com esta acepção sobre a legitimidade de validação dos documentos na 
história, torna-se coerente abandonar a ideia da história do design como uma 
grande narrativa de progresso. Ao que acresce e implica o desafio de definir séries 
alternativas e descrevê-las uma vez que — “Cada uma destas séries pode descrever 
de uma forma distinta os diferentes conceitos de autor, de obra, de relação laboral, 
etc. Na história “canónica” do design, a descontinuidade é minimizada; a aparição 
de modas acaba por ser, num primeiro momento, encarada como um distúrbio, 
posteriormente secundarizado, “alisado” e apagado da história. Através deste método, 
a descontinuidade deixa de ser algo a ultrapassar, a corrigir para passar a ser o objectivo 
e o processo do historiador.” Moura, p. 127 
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Aceitar a descontinuidade no processo da historiografia permite incluir nos 
estudos históricos documentos que habitualmente não encaixam nas unidades 
instituídas, que no design podem ser a obra de um designer ou um movimento 
estilístico. Desta forma abandona-se a ideia da existência de uma grande história, 
passando a considerar-se um conjunto de pequenas histórias que se relacionam 
entre si, aquilo que Foucault designa por séries. Estas séries organizadas de várias 
formas, por vezes contraditórias estabelecem diferentes hierarquias entre si, 
perante os protagonistas e os próprios documentos. Por conseguinte, afastam-se 
do processo historiográfico algumas ideias que assentam também na canonização 
dos autores como a “procura das origens, de quem foi o primeiro a produzir um 
determinado estilo, uma certa ideia” —Passando a privilegiar-se antes “procurar 
entender o modo como estilos e ideias se encadeiam, o modo como se dispersam e 
divergem.” Moura, p. 127 

No sentido de levar a cabo o estudo de Foucault, limitado à problematização 
dos conceitos de descontinuidade, ruptura, limiar, limite, série e transformação, 
aplicado ao design gráfico por Moura, este sugere-nos alargar a análise crítica 
a outros conceitos de igual modo recorrentes nos estudos históricos em design. 
São conceitos que de algum modo ajudam a encobrir o tema da continuidade: “a 
tradição, a influência, a evolução e o desenvolvimento, a “mentalidade” e o “espírito”. 
Estes conceitos acabam por atribuir, de maneira não muito rigorosa, uma continuidade, 
uma unidade, a um conjunto de fenómenos que são, na realidade, muito díspares.” Moura, 

p. 127 Esta análise crítica surge de acordo com a perspectiva de Foucault na qual 
põe em causa outras unidades instituídas, tais como “os grandes tipos de discurso: a 
ciência, literatura, filosofia, religião, história, ficcção, etc.” p. 127

Como destaca Moura, para Foucault as unidades mais problemáticas são 
o livro e a obra, estando implicadas nas questões da autoria e da materialidade 
do objecto enquanto unidade discursiva. p. 127 Estas, encontrando-se no campo 
operativo do design, são particularmente relevantes neste estudo, uma vez que 
podem ajudar a perspectivar um formato editorial específico — a antologia, 
como a premissa de base ao projecto desta investigação. A antologia como 
formato editorial e material é baseado na unidade material do livro. Através da 
associação do formato com os conceitos de descontinuidade e dispersão que 
temos vindo a apresentar procuraremos delinear um objecto que não se encerra 
na sua materialidade, física e editorial, mas antes pretende demonstrar uma rede 
de ideias em relação. Esta recolha como um agrupar de enunciados que mesmo 
contraditórias entre si, podem ser lidos como conjunto que disputa o território do 
design através do discurso.

Com o propósito principal de pôr em questão os documentos, vão-se somando no 
pensamento de Foucault conceitos e temas tidos como estáveis ou já definidos, que 
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são também considerados no sentido permanente de alertar para as continuidades 
irreflectidas. Deste modo surgem dois temas que podem comprometer o discurso 
a analisar, a saber: a origem secreta do acontecimento e o secretismo do já-dito. 
Então, citando Foucault o tema das origens — “assegura que, nos discursos, nunca 
aparece nada de verdadeiramente novo; por detrás de todas as novidades, de todos 
os acontecimentos surge sempre uma origem secreta” — dando a entender que de 
tanto recuar na sua procura deixa de se poder alcançar. Quanto ao já-dito, este 
“pressupõe que todos os discursos assentam sobre discursos anteriores, remontando 
em última instância a um discurso original que, na realidade, acaba por nunca ser 
realmente dito, mas que se pretende recuperar através da interpretação.” Moura, p. 128 Se 
por um lado, este nunca dito facilmente silencia o discurso, por outro, a origem do 
acontecimento dá a entender que a sua procura, demasiado longínqua, também 
se revela uma impossibilidade. Afastando este tipo de interpretação, percebe-se 
“que Foucault quer analisar o discurso não através da procura das suas origens, mas na 
dispersão das suas instâncias.” Moura, p. 128

Com isto Foucault propõe fazer “uma descrição dos acontecimentos discursivos 
em toda a sua dispersão, como meio de investigar e pôr em causa as grandes unidades 
discursivas das ciências, da obra, do livro e do autor.” Moura, p. 128 

Se, desta forma, sugere que se ponham em causa as unidades pré-aceites, e 
que noções como influência e evolução sejam rejeitadas por serem sínteses em 
forma preliminar de continuidade Foucault p. 54, ainda assim, abre a premissa para 
que as unidades como obra, livro, ciência ou literatura não sejam definitivamente 
desconsideradas. Para que antes possam ser postas em causa, aproveitando com 
isto para avançar um processo de análise minucioso:

“Trata-se de facto de os retirar à sua quase-evidência, de libertar os problemas 
que põem; de reconhecer que não são o lugar tranquilo a partir do qual se podem pôr 
outras questões (sobre a sua estrutura, a sua coerência, a sua sistematicidade, as suas 
transformações), mas que põem por si mesmos um feixe de questões (O que são? Como 
defini-los ou limitá-los? A que tipos distintos de leis poderão obedecer? De que articulação 
serão susceptíveis? A que subconjuntos poderão dar lugar? Que fenómenos específicos 
farão aparecer no campo do discurso? Trata-se de reconhecer que, bem vistas as coisas, 
talvez não sejam o que julgávamos à primeira vista. Em suma, que exigem uma teoria; 
e que essa teoria não pode fazer sem que apareça, na sua pureza não sintética, o campo 
dos factos de discurso a partir do qual são construídos.” Foucault p. 54

Esta problematização dos conceitos alargada às unidades instituídas que 
Foucault propõe, visa um entendimento dos discursos através do propósito principal 
da descrição dos acontecimentos discursivos, para tal se detém essencialmente em 
perguntar os factos a partir dos quais os discursos são formados e as regras que 
entre estes se estabelecem para possibilitar tais unidades discursivas. 
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Contudo, é importante sublinhar, esta análise não é de carácter linguístico, 
pelo que não se preocupa em “encontrar as regras que produzem um conjunto 
potencial de enunciados” Moura, p. 129 A análise discursiva não se prende no sentido 
das palavras, de modo a evitar debruçar-se sobre sugestões da análise linguística 
ou de outras informações que não estão no enunciado, como por exemplo, a 
descrição de um enunciado que considera a biografia de quem fala — uma prática 
comum que se verifica em história e crítica do design. Deste modo se levanta 
uma questão particular para este estudo: como ignorar biografia de quem fala, se é 
informação que conhecemos ao ler o texto, embora não seja dita no enunciado? 
A análise do campo discursivo propõe, que o facto não seja considerado para 
apreender o enunciado. Propõe que a análise se faça “na estreiteza e na singularidade 
do seu acontecimento”. Foucault, p. 56

Estas condições inerentes à descrição dos acontecimentos discursivos têm 
o propósito de dar relevância ao discurso, de encará-lo como acontecimento, 
independentemente da informação que temos à disposição fora do discurso. 
Trata-se de uma análise que procura dar autonomia ao enunciado, que tem um 
corpo próprio e independente, separável do que não está lá e do que não foi dito. 

“De facto, o apagamento sistemático das unidades já dadas permite, antes de 
mais, restituir ao enunciado a sua singularidade de acontecimento, e mostrar que a 
descontinuidade não é apenas um desses grandes acidentes que configuram uma falha 
na geologia da história, mas está presente já no simples facto do enunciado; fazêmo-lo 
surgir na sua irrupção histórica; o que tentamos pôr diante dos olhos é essa incisão que 
ele constitui, essa irredutível — e muitas vezes minúscula — emergência.” Foucault, pp. 56-57 

Assim, não sendo possível ignorar a informação prévia, é possível não usá-la 
na descrição, em primeiro lugar por que não faz parte do acontecimento discursivo 
que se descreve, e depois porque é esse acontecimento enunciativo, essa irrupção 
histórica que está em foco e no qual se deve concentrar, de modo a evitar referir 
“operadores de síntese que sejam puramente psicológicos (a intenção do autor, a forma 
do seu espírito, o rigor do seu pensamento, os temas que o assombram, o projecto que 
atravessa a sua existência e lhe dá significação” Foucault, p. 57 No fundo, trata-se de 
retirar do acontecimento o sujeito que fala, para podermos apreender outras formas 
de regularidade. Para deste modo, assimilar:

“relações de enunciados entre si (ainda que escapem à consciência do autor; ainda 
que se trate de enunciados que não têm o mesmo autor; ainda que os autores não se 
conheçam entre si); relações entre grupos de enunciados assim estabelecidos (ainda que 
esses grupos não se refiram aos mesmos domínios, nem a domínios vizinhos; ainda que 
não sejam do mesmo nível formal; ainda que não sejam lugar de trocas identificáveis); 
relações entre enunciados ou grupos de enunciados e acontecimentos de ordem 
completamente diferente (técnica, económica, social, política).” Foucault, p. 57 
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Assim, para Foucault, as relações estabelecem-se entre enunciados e não 
entre um enunciado e o seu autor. As correlações entre enunciados que se podem 
estabelecer nesta análise, mostram ligações mas permitem igualmente “mostrar 
que outras formas de enunciação, o enunciado exclui”. p. 57

Afastando o carácter linguístico do foco da análise, interessa perguntar como 
apareceu um determinado enunciado e não outro. Moura, p.129 — Porquê este enunciado 
e não outro? — Também se distingue “da análise que é produzida pela história do 
pensamento, que procura descobrir, por detrás do discurso, as intenções do sujeito 
falante.” Trata-se de “apurar as condições pelas quais um determinado enunciado 
apareceu, em vez de outro” — Como este enunciado e não outro? Sem realizar “aquilo 
que não chegou a ser dito” — no discurso — “nem a psicologia ou a biografia de quem 
fala, nem aquilo que foi reprimido ou enfatizado”. Moura, p.129 

Além de se apreender o enunciado como acontecimento, sintetiza-se uma 
primeira definição de enunciado, como “algo que não é inteiramente esgotado pela 
língua ou pelo sentido, mas que aparece também na materialidade, quer do livro, quer 
de qualquer género de registo — o que coloca com clareza o design gráfico dentro do seu 
campo de análise.” Moura, p.129

Seguindo o projecto de fazer a descrição dos acontecimentos discursivos de 
Foucault, há que descrever as relações entre os enunciados, Moura sintetiza as 
conjecturas a tratar. p.129 Primeiro, considerando que os enunciados se agrupam em 
torno de um objecto, Foucault referiu a loucura como exemplo, embora reconheça 
que o objecto loucura não se pode afirmar a não ser formando-se pelos discursos 
em torno desse tema, que podem mudar ao longo do tempo alterando igualmente 
o objecto, ou seja, contrariando o objecto como unidade. A unidade dos discursos 
do objecto, entende Foucault como “o jogo de regras que tornam possível, durante um 
período dado, o aparecimento de objectos” Foucault p. 63. Ou seja, aplicando a este estudo 
podemos dizer que o objecto design: “é formado por aquilo que se diz, escreve, discute 
e classifica sobre ele, como também é totalmente modificado por esse discurso ao longo 
do tempo” Moura, p. 129. Segundo, considerando que “os diferentes enunciados se podem 
agrupar pela sua forma e encadeamento, aquilo a que ele chama um certo estilo” p. 

129, Moura concretiza esta relação de enunciados, num exemplo aplicado: “se em 
design aparece um conceito de autoria que trataria de um modo novo as relações entre 
o designer e o seu cliente, não se pode isolar este dado do aparecimento do computador 
pessoal, de alterações no mercado da cultura, da própria mudança de configuração 
física das publicações.” p. 129 Quer isto dizer que qualquer alteração tecnológica ou 
outra introduzidas no campo disciplinar não se podem dissociar das alterações 
que por consequência surgem nos conceitos e nas relações que se estabelecem 
nesse campo. Terceiro, podem estabelecer-se relações entre enunciados usando 
conceitos inalterados e coerentes ao longo do tempo. Segundo Moura: 
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“seria possível falar do design do Estilo Internacional Tipográfico, por exemplo, 
como estando associado a um conjunto de conceitos como a neutralidade ou o empenho 
social do designer, mas esses conceitos seriam distintos dos conceitos equivalentes 
associados ao design de William Morris (…) descurar o modo como estas versões diferentes 
do mesmo conceito se relacionam umas com as outras, este género de abordagem acaba 
por isolar cada uma destas situações históricas, impedindo a percepção dos modos como 
se encadeiam umas com as outras.” Moura, pp.129-130 

Quarto, podem estabelecer-se dois discursos diferentes sobre o mesmo tema. 
Moura a partir do tema da ética no design, apresenta-o segundo entendimentos 
distintos, é dada à ética uma compreensão quando aparece no Modernismo que 
difere daquela que se tem mais recentemente: 

“Durante o modernismo, a ética do design era essencialmente deontológica, 
uma ética cujo princípio base é o dever. De acordo com este género de ética, são mais 
importantes os meios do que os fins; se o trabalho for cumprido com rigor, de acordo com 
todas as regras, não interessam as consequências desse trabalho. Pelo contrário, a ética 
consequencialista, que tem ganho expressão nos últimos anos, acredita que os fins são 
mais importantes do que os meios e que não basta cumprir o dever; também é necessário 
levar em consideração as consequências.” Moura, p.130 

Assim, recapitulando as quatro hipóteses alternativas para pôr os enunciados 
em relação e fazer a descrição dessas relações, consideremos: 

1º — é necessário identificar o objecto que os enunciados disputam. No 
caso do objecto ser o design gráfico em Portugal, interessa identificar quais são 
os enunciados que remetem para tal, e quais as relações entre os enunciados do 
design que se podem descrever, são as questões a seguir para que o design gráfico 
seja objecto de análise crítica. Contudo, importa considerar que o objecto design 
gráfico não existe previamente aos discursos; 

2º — os enunciados podem reunir-se segundo um estilo, isto é, de uma forma e 
tipo de encadeamento específicos, a que não se devem desconsiderar as condições 
e alterações do contexto;

3º — os enunciados podem relacionar-se através de conceitos que não se 
alteram ao longo do tempo; 

4º — é possível coexistirem dois discursos distintos sobre o mesmo tema, 
articulados entre “dois jogos de conceitos, dois tipos de análise, de dois campos de 
objectos” Foucault p.66

Como Moura sintetiza claramente, “a unidade de um conjunto de enunciados 
não viria dos objectos de que tratam, da maneira como se encadeiam, dos conceitos 
a que estão associados e dos temas que abordam, mas das regras que possibilitam o 
aparecimento e a transformação ao longo dos anos destes objectos” Moura, p.130 Esta síntese 
reforça a ideia que Foucault tem de que a unidade dos enunciados de um objecto 
depende sobretudo das regras pelas quais emergem os enunciados. 
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Deste modo, o objectivo é mais uma vez recorrer à descrição dos sistemas de 
dispersão, expondo as suas regras de formação — isto é, as condições “que permitem 
a existência, coexistência, manutenção, modificação e desaparecimento dos elementos 
destas formações.” Moura, p. 130 Se na descrição dos sistemas se identificar uma 
regularidade estamos perante o que Foucault chama uma formação discursiva. 
Moura, p.130 Foucault elege o termo formação discursiva em vez de ciência, ideologia ou 
teoria que entende serem “termos demasiado carregados de condições e consequências, 
inadequados para designar uma dispersão semelhante”. Foucault p. 68 

Avançando caminho, com afirmações ainda precoces e procurando entender-
se o conjunto de enunciados do design enquanto a unidade, consideremos que 
esta não vem apenas do facto de estarmos perante um conjunto de enunciados 
que pertencem ao mesmo objecto — o design —, que trata temas comuns como 
a funcionalidade, a ética, a neutralidade, a autoria, o estilo, etc.. A unidade do 
conjunto enunciativo encontra-se nas regras de formação, de aparecimento e 
transformação desses objectos ao longo do tempo, que nos interessa descrever. 

Perante o objectivo de descrever os sistemas de dispersão presentes nos 
enunciados e no sentido de identificar as suas regras de formação, importa ter 
presente os conceitos para sua identificação e descrição. Se encontramos uma 
regularidade estamos perante uma formação discursiva; sendo a formação 
discursiva determinada por regras de formação; para identificar essas regras 
é necessário estabelecer, para cada objecto, instâncias de emergência, ou seja, 
localizações das diferenciações, dando lugar a diferentes objectos; as instâncias 
ou locais de emergência diferem conforme a época, a sociedade e o tipo de 
discurso. Como exemplifica Moura, no caso do design os locais de emergência: 
“a escola, o atelier, a agência publicitária, a instituição cultural, a revista, a foundrie” 
dão lugar a objectos distintos, como “o design gráfico, de comunicação, a tipografia, a 
art direction” Moura pp. 130-131, exemplos que podemos estender aos objectos a analisar 
neste estudo, as artes gráficas, as artes aplicadas, a estética industrial.

 A par das instâncias de emergência, é necessário igualmente determinar as 
instâncias de delimitação do objecto, como exemplifica Moura “o design enquanto 
corpo disciplinar, que dentro da sociedade procura ser a instância superior que 
determina o design enquanto objecto. Existem outras áreas que disputam versões 
distintas do objecto design e produzem sobre ele outro género de discursos, como é 
o caso da arte, da engenharia ou da arquitectura.” Moura, pp. 130-131 Desta forma, põe-
se em causa, as instâncias que delimitam o objecto, tanto do interior como do 
exterior do campo disciplinar específico. Volta a colocar-se a pergunta: o que é 
uma disciplina? E fica evidente, que ao falar-se do design enquanto objecto não 
se está a falar necessariamente do mesmo quando se fala da disciplina do design. 
A disciplina ambiciona determinar o design enquanto objecto, mas não é apenas 
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o discurso disciplinar do campo do design que contribuí para esse entendimento. 
Como se poderá perceber adiante neste estudo, o discurso sobre o design não é 
exercido em exclusivo pelos designers ou praticantes de design. 

Devemos ainda considerar as grelhas ou instâncias de especificação, as formas 
que “classificam e hierarquizam os diferentes objectos, e que também sofrem variações 
com o tempo, a sociedade ou o tipo de discurso.” Moura, p. 131 — estas em conjunto com as 
delimitações ainda não são suficientes para explicar a formação dos objectos, mas 
apenas as regras de formação destes.

Configurações, delimitações e especificações são instâncias que condicionam 
o discurso, porém não são o discurso, pelo que não se consegue para já perceber 
de que relações efectivamente se trata. Sabe-se que “dentro de um mesmo sistema, 
interacções distintas podem dar origem a objectos que se excluem entre si, sem que o 
sistema se altere” Moura, p. 131 Nas palavras de Foucault o discurso caracteriza-se:

 “não por objectos privilegiados, mas pela maneira como forma os seus objectos, 
de resto bastante dispersos. Esta formação é assegurada por um conjunto de relações 
estabelecidas entre instâncias de emergência, de delimitação e de especificação. Dir-se-á, 
pois, que uma formação discursiva se define (pelo menos quanto aos seus objectos) quando 
é possível definir um conjunto semelhante; quando é possível mostrar como qualquer 
objecto do discurso em questão nele tem o seu lugar e a sua lei de aparecimento; quando 
é possível mostrar que o conjunto pode dar origem, simultânea ou sucessivamente, a 
objectos que se excluem, sem que ele próprio seja levado a modificar-se.” Foucault, p.75

Estas configurações dos discursos, limitam ao mesmo tempo que lhes dão 
forma — funcionam como condicionantes que determinam os limites da produção 
do discurso: “não podemos falar em não importa que época de não importa o quê; não 
é fácil dizer alguma coisa de novo; não basta abrir os olhos, prestar atenção, ou tomar 
consciência, para que novos objectos imediatamente se iluminem” Foucault citado por Moura, 

p.131. Tais condicionantes surgem das relações que possibilitam o discurso, não são 
parte interna do objecto mas, são pelo contrário “aquilo que lhe permite aparecer, 
individualizar-se, relacionar-se com outros objectos por justaposição ou oposição.” 
Moura, p.131 

Estas relações Foucault distingue-as das relações primárias ou reais, que usa 
para descrever relações entre instituições, técnicas, formas, esquemas sociais. Trata-
se de uma distinção que serve uma vez mais para evidenciar que o propósito da 
descrição das relações discursivas é tratar a especificidade do discurso, isolando-o 
dos seus referentes. Assim: 

“aquilo de que aqui se trata não é de neutralizar o discurso, de o tornar signo 
de outra coisa e de atravessar a sua espessura para alcançar o que permanece 
silenciosamente aquém dele, pelo contrário, é mantê-lo na sua consistência, fazê-lo 
surgir na complexidade que lhe é própria. [...] Substituir ao tesouro enigmático das 
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coisas anteriores ao discurso a formação regular dos objectos que só nele se desenham. 
Definir esses objectos sem referência ao fundo das coisas, mas referindo-os ao conjunto 
de regras que permitem formá-los como objectos de um discurso e constituem assim as 
suas condições de aparecimento histórico.” Foucault citado por Moura p. 132

Deste modo reforça-se o objectivo essencial de fazer aparecer e descrever o 
discurso como um conjunto de “práticas que formam sistematicamente os objectos dos 
quais falam”. Foucault p. 81 Distanciando-se assim da descrição dos signos e da análise 
linguística, tal como Moura descreve: “não se trata de perceber como as palavras se 
relacionam entre si, mas de como os diferentes discursos se articulam.” p. 132 

Por outro lado, na análise destas relações é necessário indagar o quem do 
discurso, isto é, “quem fala, quem tem a legitimidade para produzir um discurso, mas 
também a maneira como essa legitimação é obtida, e finalmente perceber a quem esse 
discurso se dirige”. Moura p. 132 Exemplificando no campo do design, Moura refere 
que o designer pode exercer o design, não apenas pela formação que obteve mas 
também porque adquire um vocabulário especializado, um jargão, através do qual 
se distingue do público em geral. O designer praticante é habitualmente um sujeito 
da fala, contudo esse discurso é, na prática, essencialmente orientado para a 
relação com o cliente, ou por vezes para com os seus pares, designers. É nesse que 
sentido que os Big Books aparecem como exemplo desse discurso dentro do campo. 
O discurso pode ter ainda o propósito de formação, quando é dirigido a estudantes 
numa escola, ou mesmo para outros designers se acontecer num colóquio ou 
numa conferência para público especializado. Embora se possam encontrar vários 
exemplos em que o designer é o sujeito legítimo do discurso, Moura considera que 
esta posição do design não é tão segura se comparamos com a arquitectura ou 
com a medicina, uma vez que no caso do design, uma parte da prática é também 
exercida por amadores — tratando-se de uma controvérsia profissional, que se 
tenta regular através de mecanismos legais e institucionais. Moura p.132 

A propósito da legitimidade de exercer e uma perspectiva antagónica, refere 
o exemplo de Ellen Lupton, uma designer e educadora que defende o design 
como uma forma de cultura geral, o que vem demonstrar como existem posições 
muito diferentes sobre o mesmo objecto. — “Estas posições distintas demonstram que 
as discussões em torno de quem pode ou não exercer o discurso do design são um debate 
politicamente carregado e que, naturalmente, não é historicamente fixo, mas sofre 
alterações com o tempo, estabelecendo e assumindo diferentes equilíbrios e tensões. Moura p. 132

Isto abre uma nova questão sobre a validade do discurso em função do 
lugar onde este é produzido, aquilo a que Foucault chama posições institucionais. 
As posições institucionais do design mais comuns são os ateliers e as escolas, 
contudo tratando-se dos locais apartir dos quais o discurso é produzido, estes 
podem estender-se sobretudo nos últimos anos, também à casa. Através do uso 
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do computador pessoal, a casa pode ser simultaneamente o local de trabalho, 
o que Moura apresenta como um facto importante em moldes feministas, para 
algumas designers que defendiam a prática de design no espaço doméstico Moura 

p.133. Se a sobreposição do espaço de trabalho com o espaço doméstico, começou 
por ser uma facilidade para as mulheres designers que pretendiam conciliar a 
sua profissão com as tarefas domésticas que lhe eram atribuídas por convenção, 
mais recentemente, a casa continua a ser um local de trabalho de designers, tanto 
mulheres como homens, que trabalham individualmente, e conseguem com 
os recursos próprios, um computador pessoal, um telemóvel, ligação à internet 
e pouco mais, desenvolver todo o seu trabalho economizando o aluguer de um 
espaço de trabalho fora de casa.

Os recursos usados na prática do design não são imunes enquanto formas de 
legitimação, contribuindo também para assegurar parte da posição institucional do 
designer. Assim, o conjunto de escolhas relacionadas com materiais, ferramentas 
ou mesmo com os clientes para quem os designers trabalham, o hardware ou 
software demonstram que: 

“a posição institucional do designer não é isolada, que acarreta vantagens se 
estiver associada a outras posições institucionais. O discurso crítico e histórico sobre 
o design valoriza sistematicamente os trabalhos produzidos para clientes culturais, 
colocando-os muito mais facilmente no cânone do que trabalhos feitos para a indústria. 
Por outro lado, a presença no cânone está também associada ao exercício de docência 
do design, conforme se pode verificar facilmente pela consulta de qualquer uma das 
histórias gerais do design gráfico, onde escolas como Glasgow, Bauhaus ou Ulm surgem 
destacadas, bem como os designers a elas associados enquanto docentes.” Moura p. 133

Além das posições institucionais dos designers, que se podem resumir como 
escolhas associadas ao uso de materiais, ferramentas e mesmo de clientes, é 
preciso entender ainda o “conjunto de metodologias, de grelhas e instrumentos que 
enquadram e legitimam o discurso do design” p. 133 Estas dizem respeito uma vez mais 
ao vocabulário, mas também à metodologia e ao processo do design como sistema, 
que pode ser objectificado e distribuído pelo conjunto de “programas informáticos, 
certas matérias primas, escalas de classificação (como a tabela Pantone ou os diferentes 
sistemas de classificação de fontes)” p.133

Assim sendo, considera-se que é na inter-relação das três modalidades 
enunciativas — quem fala, onde e como — que se produz o discurso, e não apenas 
nas suas partes separadamente. Do mesmo modo que se procura questionar as 
unidades instituídas, não se pode compreender o design e o designer como “uma 
unidade dada à partida, mas de o compreender como um campo de dispersão.” Moura p. 133 

É de sublinhar que a abordagem se mantém, não interessa a Foucault: 
“ver no discurso um fenómeno de expressão — a tradução verbal de uma síntese 
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operada noutro lugar; procurar-se-á antes um campo de regularidade para diversas 
posições de subjectividade. O discurso, assim concebido, não é a manifestação, 
majestosamente desdobrada, de um sujeito que pensa, que conhece e que o diz: é, 
pelo contrário, um conjunto em que se podem detectar a dispersão do sujeito e a sua 
descontinuidade consigo mesmo.” Foucault citado por Moura p. 133

O desafio é perceber a forma como se organiza o campo de enunciados, isto é, 
mais do que perceber como se organizam as ideias de um autor — iludindo à ideia 
de um conjunto coeso e coerente —, trata-se antes, de perceber como dentro de 
uma área ou uma disciplina, se estabelecem “as regras segundo as quais emergem, 
sucessiva ou simultaneamente diferentes conceitos, por vezes contraditórios.” Moura p.133

Antes de mais, o campo de enunciados funciona segundo um conjunto de 
‘regras de sucessão’, composto por diferentes ’ordenações das séries enunciativas’, — 
formulação de um raciocínio ou generalização, descrição de um problema; ’tipos 
de dependência’ — por exemplo, a dependência entre a lei geral e uma aplicação 
particular; e os ‘esquemas retóricos’ que se estabelecem entre os diferentes 
enunciados — como descrições, deduções, definições. Moura, p. 134

Depois, sobre o campo de enunciados e suas formas de coexistência, Foucault 
formula mais alguns conceitos para aprofundar as suas regras de funcionamento: 
o campo de presença — considera também “os enunciados que são formulados noutros 
lugares e que são tidos como verdadeiros e necessários, mas também aqueles que são 
rejeitados.” Distinção que pode ser feita através de “verificação experimental, a 
validação lógica, a repetição pura e simples, [...] a aceitação justificada pela tradição e 
pela autoridade, o comentário, [...] a investigação das significações ocultas, [...] a análise 
do erro.” Foucault citado por Moura p. 134; ainda o campo de concomitância — refere-se aos 
enunciados de outras áreas “que passam a agir entre os enunciados estudados ou por 
servirem de confirmação analógica, ou por servirem de princípio geral e de premissas 
admitidas de um raciocínio, ou por servirem de modelos que podem ser transferidos para 
outros conteúdos, ou por funcionarem como instância superior com a qual é necessário 
submeter, pelo menos, certas proposições afirmadas.” Foucault citado por Moura p. 134; o campo 
de memória — compreende os enunciados que tendo perdido a sua validade 
actual, permitem estabelecer “relações de filiação, de génese, de transformação, de 
continuidade e descontinuidade histórica”. Moura propõe a aplicação deste esquema 
teórico ao design gráfico, de forma a compreender como enunciados vindos 
de outras áreas como a arquitectura, as artes plásticas ou a política podem ser 
reutilizados e modificados ao longo do tempo. Igualmente podem ser testados os 
conceitos vindos da tipografia e das Arts & Crafts nas suas transformações para a 
prática actual. Moura, p. 134 Ou ainda o exemplo de como “O modulor” de Corbusier foi 
usado como modelo e unidade de medida a aplicar na determinação do formato 
de um livro, e no corpo do tipo de letra usado, é uma citação prática do campo da 
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arquitectura aplicado ao design gráfico que é descrito no texto Partido Tipográfico1 
e consta na antologia resultante desta investigação. 

Além disto, a considerar para a análise do campo de enunciados, está a 
identificação e estudo dos procedimentos de intervenção — estes consistem em 
“operações que permitem actualizar, traduzir, modificar enunciados entre formações 
discursivas” — “que podem ou não ser aplicados aos enunciados e que são distintos de 
acordo com a formação discursiva em que se integram”. Moura, p. 134

O objectivo desta análise é, pondo em relacão ordenações, coexistências e 
procedimentos, perceber o que se designa como nível pré-conceptual do campo de 
enunciados — é a esse nível que co-existem os conceitos, embora seja às regras 
que o campo está subjugado. Ou seja, não interessa na metodologia arqueológica 
descrever os conceitos em si, dando a sua história ou o seu progresso mas, antes 
perceber as regras a que o campo está submetido. Moura, p. 134

Novamente, se reforça o princípio orientador da metodologia arqueológica, 
no qual o que é relevante para a análise discursiva se encontra no enunciado. 
O enunciado é o lugar onde os conceitos acontecem, por  forma a relevar o 
discurso como acontecimento.

“Trata-se de perceber como o próprio discurso que deixa de ser a tradução exterior 
dos conceitos, para se tornar no local onde eles emergem. Este é mais um exemplo como 
a metodologia de Foucault pretende ser uma crítica à ideia de história quer como uma 
tentativa de encontrar as origens, quer como uma descrição de um progresso claramente 
definido. Neste caso, não são os conceitos que organizam e orientam o discurso a partir 
de cima, mas as próprias relações que possibilitam o discurso, que servem de base à 
emergência desses conceitos.” Moura, p. 135

Para exemplificar uma aproximação deste estudo à metodologia arqueológica, 
não importa procurar a origem do uso do termo design na prática em Portugal, 
se não se descrever o conjunto de regras, procedimentos e instâncias que na sua 
inter-relação levaram à emergência desse uso. Porque, ao invés de se identificar o 
momento original em que é adoptado o termo design, o que seria possível, torna-
se mais importante para a descrição do campo de enunciados, pôr em relação as 
áreas que reclamaram o seu uso, e de que forma tais relações foram mudando 
ao longo do tempo. Isto levará à compreensão de que o mesmo termo teve usos 
diversos, pelo que esse uso no tempo pode ter entendimentos distintos do actual. 
É do estudo dessas transformações e activações do termo design que importa 
tratar, por forma a entender as regras em que se estabeleceram os enunciados em 
análise.

1 Texto de Victor Palla publicado na edição especial do livro Teatro Moderno — “rubricados 

pelo autor e com um estudo, em páginas adicionais, sobre o traçado tipográfico”. Teatro 

Moderno, Luiz Francisco Rebello, Edição do Autor, Distribuição Círculo do Livro, 1957, Lisboa. 
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Cada formação discursiva, segundo Foucault, é constituída internamente 
por temas e teorias, designando tal entendimento como a análise das estratégias. 
Pretende-se com isto compreender como estas estratégias aparecem ao longo do 
tempo, o que numa análise da história destes temas e teorias importa perceber é:

 “que necessidade as encadeia, as torna inevitáveis, as convoca exactamente para o seu 
lugar umas após outras, e faz delas como que as soluções sucessivas de um mesmo problema? 
Ou encontros aleatórios entre ideias de origem diversa, influências, descobertas, climas 
especulativos, modelos teóricos que a paciência ou o génio dos indivíduos disporiam em 
conjuntos mais ou menos bem constituídos?” Foucault citado por Moura, p.135

Retomando o exemplo anterior, o que nesta investigação seria equivalente a 
identificar como relativo ao mesmo tema, todos os enunciados que propunham 
apresentar uma definição do termo design — o que foi de resto uma recorrência 
identificada nas publicações periódicas especializadas nos anos 1970 — e como 
esse tema foi sendo tratado nos vários enunciados. 

A descrição das estratégias, permitirá perceber os motivos porque certos 
conjuntos e relações entre objectos não encontram no sistema condições para 
aparecer, ou seja, que decisões estratégicas levam a que tal não suceda — isso 
será compreendido investigando a economia da constelação discursiva de cada 
discurso. Este sistema funciona através de processos de escolha estratégica e pode, 
ao estender-se a outras áreas, “estabelecer ainda relações de analogia, oposição ou 
complementaridade com outros discursos”, estabelencendo desta forma relações de 
delimitação recíproca. — isto é, limitando o discurso e “impedindo-o de ocupar toda 
a sua área potencial.” Moura, p. 135

Por esta via, Moura conclui que as escolhas teóricas do discurso estão 
limitadas pela instância exercida num campo de práticas não discursivas — em que 
se debatem o regime e os processos de apropriação do discurso — que se encontra além 
do direito a falar, o direito ao discurso de qualquer sujeito falante: 

“porque nas nossas sociedades (e em muitas outras sem dúvida) a propriedade 
do discurso — entendida ao mesmo tempo como direito a falar, competência para 
compreender, acesso lícito e mediato ao corpus dos enunciados já formulados, 
capacidade, enfim, de investir esse discurso em decisões, instituições ou práticas — 
é reservada de facto (e, por vezes, até mesmo em termos regulamentares) a um grupo 
determinado de indivíduos” Foucault citado por Moura, p.135

Deste modo, se admite que uma formação discursiva é caracterizada 
“pelas estratégias que nela tomam lugar e que apesar da sua dispersão temporal ou 
diversidade, procedem do mesmo conjunto de relações.” No campo do design podemos 
verificar “relações de apropriação com a arquitectura ou a arte, em particular quando 
são importados conceitos teóricos ou processuais de cada uma destas áreas”. Moura, p.136 

No panorama do design gráfico em Portugal podemos comprender este tipo de 
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dispersão também resultado de numa fase inicial existir uma base conceptual 
e processual por preencher, que acaba por ser preenchida por um conjuntos de 
ideias e modos de fazer representativos das várias relações disciplinares. 

Por outro lado, Moura identifica na época modernista um ponto de difracção 
no discurso do design. Nessa época, fundam-se nos mesmos princípios, discursos 
distintos — o do Estilo Suíço e o do Estilo de Nova Iorque — e que apesar de terem 
uma base de discurso comum, se excluem mutuamente. Moura, p.136

A aplicação deste esquema teórico ao nosso estudo, assenta-lhe muito 
oportunamente, para entender as regras que se estabelecem e permitem o 
aparecimento dos discursos emergentes do design no contexto português. 
O que é do interesse da prática actual do design, é um conjunto de enunciados 
vindo de áreas muito diversas do design, em que foram adoptados modelos de 
práticas da arquitectura e das artes plásticas, ainda antes de existir um sistema 
de grelhas, instrumentos ou metodologias próprias ao design gráfico. Para este 
estudo é importante identificar mas sobretudo descrever a rede de inter-relações 
dos enunciados. Como exemplo, sabemos que a relação designer vs cliente, que 
continua presente no quotidiano dos designers, existia nas casas de obras (oficina-
tipografia de impressão), onde o cliente final se dirigia para ver as provas do 
trabalho e o compositor-tipógrafo ou o encarregado da oficina (em representação 
do compositor e das intenções que este colocava no trabalho) argumentava com 
o cliente as soluções apresentadas. Daquilo que vulgarmente parecem episódios 
cómicos, a perpetuar a crispação entre quem faz vs quem encomenda — nesta altura 
era comum um tipógrafo trabalhar para um artista gráfico a seu pedido. Podemos 
encontrar vários relatos dessas relações conturbadas, em jornais de operários 
gráficos nos anos 1940. Relações que apontam a ausência de autonomia dada 
ao profissional, a falta de autoridade ou reconhecimento social da profissão. Se é 
certo podermos encontrar filiação de comportamentos, podemos ao mesmo tempo 
descrever uma transformação, em que mudam os interlocutores da argumentação. 
Actualmente já não é comum o cliente apresentar os seus gostos e desejos na 
etapa da produção gráfica, ao responsável e no lugar da impressão. Esse processo 
ocorreu na fase anterior à concepção do trabalho e frequentemente também 
deixou de ser desenvolvida na tipografia ou gráfica para passar a ser do domínio 
do designer, sendo este que assume o contacto com a gráfica posteriormente à 
fase da concepção. Outro exemplo a propósito dos intervenientes e dos processos 
da negociação entre quem desenvolve o trabalho gráfico e o cliente, tinha outras 
formas mesmo em 1940, um modelo mais divulgado na história do design 
português, do que este que se passava na casa de obras — era o modelo do artista 
(artista-decorador, artista-arquitecto, designer de exposições, etc) e do Estado, à 
época representado pelo SPN/SNI. O artista tratava o trabalho directamente com 
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o director do serviço António Ferro — assumia assim a figura do cliente, ao mesmo 
tempo era uma figura a quem se poderia aplicar a figura de director de arte do 
antigo regime. Este exemplo, demonstra como os locais de emergência do discurso 
são distintos, embora com o modelo de relação semelhante. É curiosamente sob as 
encomendas do Estado Novo para as várias exposições do SPN/SNI que se começa 
a usar o termo designer de exposições (campo de memória: génese) para descrever 
o trabalho de vários artistas que trabalhavam colectivamente num projecto de 
especialidades várias.

3.4 Análise discursiva

No processo da análise discursiva importa aprofundar o enunciado enquanto seu 
elemento fundamental. Foucault define o enunciado como a unidade fundamental 
do discurso. Sendo o enunciado distinto de outras unidades como a frase, a 
proposição, o speech act e o signo, este exerce contudo uma função na análise do 
discurso permitindo verificar se essas unidades se encontram presentes. Moura, p. 136

Por forma a clarificar o que pode ser um enunciado, Moura procura aplicar a 
noção de enunciado ao design gráfico, referindo como uma lista ou um caligrama 
podem acrescentar outro sentido ao texto, como “a espacialização da informação e, 
mais exactamente, da classificação pode dar origem a paradoxos que são interessantes 
sob o ponto de vista estético, parecendo indicar que a mera apresentação de informação 
não é de todo neutra, mas que afecta directamente aquilo que é apresentado.” Moura, p. 138 
Deste modo Foucault pretende esclarecer a distinção entre frases e enunciados, 
dando exemplos de enunciados que não sejam frases — uma árvore genealógica, um 
livro de contabilidade, as estimativas de um balanço comercial são enunciados: onde 
estão as frases? — estes casos são especialmente pertinentes para pensar o design 
gráfico como discurso. Desta forma está, não apenas a incluir a organização 
espacial de um texto na análise discursiva mas a considerar a representação 
gráfica como um todo do discurso do design gráfico. Moura, p. 138 

Esta noção de enunciado traz uma relevância acrescida na aplicação ao 
estudo do design gráfico, sobretudo no que diz respeito a uma análise crítica dos 
objectos gráficos mais complexa, colocando os objectos como parte dos enunciados 
no discurso do design. Permite igualmente colocar sob análise crítica as várias 
possibilidades de configurações gráficas, a simples composição de informação na 
página de que os diagramas cronológicos são um exemplo pertinente, ao entendê-
los na sua capacidade enunciativa. 
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No caso específico desta investigação, cujo domínio da análise é o da oralidade 
e da produção escrita, esta noção permitirá mesmo numa análise direccionada aos 
textos, considera-los como parte de um conjunto discursivo mais amplo que existe 
num plano comum de produção — o design gráfico — e a este posicioná-lo perante 
o contexto geral, além disciplinar, da sociedade. Deste modo, os enunciados que 
formam o discurso do design gráfico em Portugal, assim como os enunciados 
relativos às práticas de concepção gráfica anteriores ao design gráfico, que podem 
ser desde textos para conferências, notícias, estudos sócio-profissionais, memórias 
descritivas ou quaisquer outros textos e falas que registem informação ou reflexão 
sobre design gráfico — ou da concepção gráfica, serão analisados como parte de 
um discurso que reflecte, ao mesmo tempo que produz, um contexto disciplinar — 
ou uma prática não disciplinar. 

Assim, um discurso é sempre relativo a vários enunciados, ou seja, um conjunto 
de enunciados pode definir-se como um discurso. No caso de um discurso do 
design gráfico, este compreende as relações entre os objectos gráficos e a produção 
escrita no contexto disciplinar que os produz. Moura, p. 140 Esta análise das formações 
discursivas remete para a relação do enunciado com o seu contexto, não apenas 
o contexto disciplinar mas também o contexto geral de que a produção está de 
igual modo dependente. Essa relação aponta ainda para o sujeito do enunciado 
ou sujeito da enunciação, que na análise não deve ser confundido com as intenções 
do sujeito. Contudo é importante garantir que o enunciado reflecte esse contexto, 
assim: “a relação singular entre o enunciado e esse contexto precisa de se distinguir da 
relação entre o significado com o significante, da frase com o seu sentido, da proposição e 
do seu referente ou do nome com aquilo que é nomeado.” Moura, p. 141 A título de exemplo, 
temos como uma mesma frase com tratamentos tipográficos distintos pode dar 
origem a enunciados distintos, usados em contextos distintos. Moura, p. 142 

O sujeito do enunciado, tal como o autor não será aqui entendido como 
uma unidade instituída à priori. Deste modo, também a posição do sujeito 
não é compreendida, de maneira nenhuma como algo fixo, pré-determinado e 
invariável, pelo contrário esta posição é: “um lugar determinado e vazio que pode 
ser efectivamente preenchido por indivíduos diferentes; mas esse lugar, em vez de ser 
definido de uma vez por todas e de se manter igual ao longo de um texto, de um livro ou 
de uma obra, varia — ou antes, é suficientemente variável para poder ou perseverar, 
idêntico a si próprio, através de várias frases, ou para se modificar com cada uma 
delas.” Foucault citado por Moura, p. 143

Tendo em conta que são os enunciados que dão a entender o contexto das 
práticas discursivas, isso também implica que os enunciados existem numa 
relação de interdependência mútua, ou seja, os enunciados só existem na relação 
com outros enunciados. Moura, p. 143 Numa espécie de jogo de espelhos e projecções que 
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é a prática discursiva, um enunciado é aceite como tal quando outro enunciado 
o reconhece, isto é, quando o confirma e cita, ou quando o critica e o contraria. 
A este processo relacional de enunciados, Foucault chamou o jogo enunciativo .

“Todo o enunciado se encontra assim especificado: não há enunciado em geral, 
enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado que faz parte de 
uma série ou de um conjunto, que desempenha um papel no meio dos outros, que se 
apoia sobre eles e deles se distingue: integra-se num jogo enunciativo, em que tem a sua 
parte por mais ligeira ou ínfima que seja.” Foucault citado por Moura, p. 144

Uma vez feita a distinção entre enunciado e os conceitos de: formulação — 
como um conjunto de signos que funciona enquanto acto individual; de frase e de 
proposição — como conjuntos de signos reconhecidos pela lógica e pela gramática, 
ambos funcionam individualmente; Foucault reforça o enunciado como uma 
modalidade, que embora seja um conjunto de signos, tem uma existência distinta, 
por não funcionar isolada do seu contexto, trata-se de uma “modalidade que lhe 
permite ligar-se a um domínio de objectos, prescrever uma posição definida a todo o 
sujeito possível, situar-se entre outras performances verbais, ser dotado, enfim, de uma 
materialidade repetivel.” Foucault citado por Moura, p. 146

A materialidade singular e repetível do enunciado tem implicações na análise 
enunciativa, uma vez que esta apenas é feita sobre coisas ditas, sobre frases que 
foram realmente pronunciadas ou escritas. Esta análise não é nunca um processo 
interpretativo, mas sempre trata de investigar as condições nas quais houve 
enunciação. Com isto se garante que não existem enunciados em potência, ou seja, 
“o enunciado é, acima de tudo, algo que é, então deve estar ligado também a exclusões, 
limitações que afectam aquilo que é dito e a forma como é usado.” Moura, p. 147 E embora 
Foucault não se preocupe com o não-dito do enunciado, mas antes pelo que é, o 
enunciado, acaba por ter em si formas de excluir ou de restringir o discurso. p. 147

Podemos dizer que o enunciado encerra o que não foi enunciado, entre aquilo 
que o enunciado é e aquilo que não é, há na existência do enunciado um sentido 
de raridade, ou melhor: “aquilo que é enunciado é raro, em relação a tudo o que seria 
possível enunciar” p. 147. Sendo que a preocupação da análise enunciativa trata de 
perceber “porquê, dentro de todas as enunciações possíveis, algumas coisas são ditas 
e outras não” p. 147. Trata no fundo de entender as condições pelas quais certos 
enunciados existem em vez de outros — aquilo a que Foucault chamou a lei da 
raridade e que considera ser um dos objectivos da sua análise. Moura p. 148

A análise enunciativa surge assim por rejeição da análise interpretativa. Nas 
palavras de Foucault: 

“Interpretar é uma maneira de reagir à pobreza enunciativa e de a compensar 
através da multiplicação do sentido; uma maneira de falar a partir dela e apesar dela. 
Mas analisar uma formação discursiva é procurar a lei dessa pobreza, avaliar-lhe a 
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medida e determinar a sua forma específica.” Foucault citado por Moura p. 148 Pelo contrário, 
a riqueza do enunciado é avaliada pela sua capacidade de circulação, troca e 
possibilidade de transformação. Moura p. 148

Entender o enunciado como objecto raro torna-se essencial no estudo crítico 
do design gráfico, ao colocar em evidência como essa raridade está implicada 
nas disputas que se exercem em torno de um discurso disciplinar, colocando o 
enunciado como objecto de luta política. p. 149 Moura trabalhando a noção de autoria, 
defende que: 

“apesar de ser um conceito considerado raro e mesmo externo ao design gráfico, 
é constantemente comentada e apropriada por interesses antagónicos — como forma 
de promoção social ou estética, como uma forma de denegrir certas práticas, como 
forma de contestação política ou como forma de ideologia empresarial. Essa disputa 
manifesta-se também no facto das abundantes interpretações deste conceito serem por 
sua vez constantemente reapropriadas.” p. 149 

Fundamental na aplicação da análise enunciativa à historiografia do design 
é a noção de exterioridade do enunciado — esta surge por oposição à análise 
histórica do discurso que habitualmente procura uma verdade autêntica e original 
no discurso, apenas acessível através da sua interpretação interior. Como Moura 
claramente nos apresenta, as falácias desta análise: 

“No caso do design, esta tendência traduz-se, por um lado, numa tendência a 
organizar a história em torno do modernismo como uma espécie de teleologia, de fim 
último para onde o design, de uma forma mais ou menos clara, mais ou menos eficaz, 
se dirige; por outro, traduz-se na tendência a organizar a história em torno de heróis e 
pioneiros, produzindo uma análise vagamente psicológica ou sociológica (…), cria uma 
série de problemas em relação ao exercício da história e mesmo à sua autonomia em 
relação à prática profissional. Moura p. 150 

Pelo contrário através da análise enunciativa “não se trata de perceber um 
sujeito por detrás de um discurso — “Não importa quem fala” —, mas que aquilo que é 
dito, não é dito de qualquer maneira, nem em qualquer lugar.” p. 150

Colocar esta premissa no processo de investigação traz ainda uma série de 
vantagens tanto ao investigador como ao resultado do seu trabalho, principalmente 
se a história é feita com os personagens vivos. Devido à prática comum de uma 
análise histórica que trata o trabalho dos designers como obra una, é corrente dar-
se evidência a uma identidade que é a pessoa inseparável dos objectos gráficos 
por si desenvolvidos. Isto leva muitas vezes a que qualquer crítica seja entendida 
como dirigida à pessoa ao invés de ser sobre o objecto. Ao decidir-se pelo uso 
de uma análise enunciativa, que considera apenas a exterioridade do enunciado, 
retira-se qualquer carácter de pessoalização da análise, fazendo valer o objecto-
enunciado enquanto acontecimento de si mesmo. O trabalho do investigador 
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ganha autonomia em relação às suas fontes primárias e a historiografia fica 
menos refém das narrativas lineares. 

O acesso às fontes não primárias está dependente daquilo que Foucault 
denominou a remanescência dos enunciados — a forma como os discursos se conser-
vam ao longo do tempo. Essa manutenção que permite aos discursos sobreviver 
depende da forma como são mantidos, armazenados, esquecidos ou destruídos, o 
que não acontece de forma natural ou por contingência do acaso. Os enunciados 
conservam-se através de suportes e técnicas materiais, como o livro, ou pelo 
trabalho de instituições como bibliotecas, ou seja, “pela acção permanente de um 
conjunto de técnicas, instituições e práticas sociais.” p. 151

Contudo a remanescência dos enunciados não se confirma apenas pela garantia 
de que estes continuam a existir, permanecendo disponíveis a ser consultados, 
mas sobretudo pela actualização do objecto dentro do campo discursivo, que pode 
acontecer por negligência ou por sobrevalorização dos enunciados. À descrição do 
enunciado importa ainda analisar a forma como os enunciados se acumulam e as 
suas diferentes formas de recorrência. p. 151 A recorrência remete para os elementos 
antecedentes em relação aos quais o enunciado se situa por referência, “mas que 
ele tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo relações novas. (…) como um 
acontecimento que se produziu, como uma forma que se pode modificar, como uma matéria 
a transformar, ou ainda como um objecto do qual se pode falar, etc.” Foucault citado por Moura p. 151 

Foucault introduz o conceito de positividade como objectivo da análise 
discursiva, com vista a identificar aquilo que caracteriza uma unidade de um 
discurso. Encontrar uma positividade num discurso em design implica perceber 
se os vários praticantes “ falavam da ‘mesma coisa’, situando-se ao ‘mesmo nível’ 
ou ‘à mesma distância’, desenrolando ‘o mesmo campo conceptual’, opondo-se no 
‘mesmo campo de batalha” Foucault citado por Moura p. 151 Desta forma é possível “analisar 
um discurso não apenas em termos da sua oposição a discursos exteriores, por exemplo, 
descrevendo o design em termos do que o distingue da arte, da publicidade ou da 
literatura — negativamente, portanto — mas de perceber qual é a sua lógica interna 
específica e como muda ao longo do tempo” Moura p. 151

A modificação desta positividade ao longo do tempo Foucault designou por 
— a priori histórico tratando-se do “conjunto de regras que caracterizam uma prática 
discursiva; ora essas regras não são impostas do exterior aos elementos que põem em 
relação; estão envolvidas nos elementos que ligam entre si; e se não se modificam com o 
mais pequeno dentre eles, modificam-nos, e com eles se transformam em certos limiares 
decisivos. O a priori das positividades não é apenas o sistema de uma dispersão; é ele 
próprio um conjunto transformável.” Foucault citado por Moura p. 152

De entre todas as regras que relacionam os enunciados, o conjunto 
transformável de todos os enunciados, os sistemas de enunciados dos enunciados 
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enquanto acontecimentos e enquanto objectos, constituem a arqueologia em 
Foucault, aquilo a que chamou arquivo. Moura p. 152

É no âmbito do arquivo do design gráfico contemporâneo que Moura vai 
aplicar a metodologia arqueológica de Foucault apurando como e onde é produzido 
o discurso do design, concretamente a partir de duas positividades: os Big books e 
o “Designer como autor”. Esta proposta apresenta-se como uma nova possibilidade 
para fazer crítica e história no design gráfico através da análise discursiva de 
determinados enunciados que constituem o discurso do campo disciplinar. A esta 
via de investigação está implícita uma pergunta fundamental — de que estamos a 
falar quando referimos o discurso? Começando-se por apresentar um entendimento 
geral: “Foucault compreende o discurso não como algo que emana de um objecto definido 
à partida, mas como algo que forma efectivamente esse objecto.” Moura, p. 154 Entende-se 
nesta primeira afirmação a referência ao contexto e às condições da formação, como 
elementos essenciais para se constituir o discurso e o objecto. Dito de outro modo, 
trata das regras a partir das quais os objectos se formam — o discurso é então o 
que implica de tais regras, uma consequência. A questão vai ganhando forma e 
densidade ao longo da investigação tal como Foucault a entendeu, assim desmonta o 
discurso como: “ora domínio geral de todos os enunciados, ora grupo individualizável de 
enunciados, ora prática regulamentada dando conta de um certo número de enunciados.” 
Foucault citado por Moura, p. 154

Com uma noção essencial do conceito, Moura procura dirigir a questão para 
a domínio concreto do estudo, procurando dar resposta à pergunta de base: — 
O que é o discurso do design gráfico? Tendo a última definição de Foucault como 
fundo, aplica o que se pode entender como discurso do design gráfico, a saber: o 
“grupo individualizável de enunciados”, os objectos de design —“como livros, posters 
ou fontes, certas configurações gráficas e estratégias de composição, mas também a 
crítica e a teoria produzida sobre o design e mesmo a maneira como os designers falam 
coloquialmente sobre a sua actividade.”; “a prática regulamentada” através dos 
enunciados, que implica não apenas na intervenção do design na produção de 
objectos mas na própria organização do domínio dessa produção — “a maneira 
como a teoria e a crítica se articulam com a prática ou a maneira como o design procura 
regular objectos que, à partida, se diria não fazerem parte da sua área de intervenção, 
como por exemplo a língua, a política ou a ética.”; e por último, assinala a importância 
de inscrever o discurso do design gráfico no domínio geral dos enunciados. Moura, p. 155

“É importante sublinhá-lo porque, ao usar a metodologia estabelecida por 
Foucault, a intenção não é isolar à partida o discurso do design gráfico, acreditando que 
emana de um objecto claramente definido que o precede e que lhe dá origem — o próprio 
design gráfico — mas de perceber como este discurso forma efectivamente o seu objecto.” 
Moura, p. 155 



Os discursos do design gráfico na sua emergência em Portugal (1960-2000)

82

Esta tentativa de colocar o discurso do design gráfico, enquanto grupo 
individualizável de enunciados em relação aos discursos de outras áreas como 
artes plásticas, cinema, literatura ou política, serve o propósito de “perceber como o 
design gráfico, enquanto objecto, é também formado através da intervenção de discursos 
associados a outras áreas” Moura, p. 155. 

Encontramo-nos, desde modo, perante a concepção primeira de entender o 
design como discurso, além de procurar avançar uma resposta à questão o que é o 
discurso do design gráfico. Assim, considerando-se o discurso do design como uma 
prática regulamentada, que tem implicações na produção dos objectos assim 
como na própria organização do trabalho, mas também a própria relação entre a 
teoria e a crítica com a prática do design Moura, p. 154 Dar resposta à pergunta — o que 
é o discurso do design gráfico — passa por descrever os enunciados enquanto séries, 
procurando perceber que unidades se atravessam nesses grupos de enunciados, 
não apenas na área disciplinar do design mas inclusive em todas as áreas com 
as quais tem algum tipo de relação, por forma a definir o design gráfico como um 
objecto específico que se pode distinguir dos demais.

Um dos primeiros temas a que se chega ao tratar o design como discurso é o 
tema das designações e nomenclaturas do campo profissional, que por sua vez se 
desdobram nos termos usados para identificar os praticantes da área. A propósito 
da distinção entre áreas e das relações de disputas que se estabelecem, Moura 
apresenta como a adopção de termos e designações vários para designar “à área 
disciplinar a que hoje se chama design gráfico ou de comunicação” se alteram ao 
longo do tempo. Essa variação de termos varia conforme a época, mas é em si 
resultado de uma intenção específica do contexto de que resulta. A introdução 
do uso do próprio termo “design gráfico” por W. A. Dwiggins nos anos de 1920 
surge como forma de distinguir e valorizar uma prática comum — “a intenção não 
era apenas clarificar a natureza de uma profissão que já se encontrava perfeitamente 
definida, mas de, através de um acto discursivo, reposicionar uma disciplina dentro 
da hierarquia do mundo publicitário e editorial.” Moura, p. 155 O termo usado até então 
era “arte comercial” contudo, este termo tinha algumas conotações limitadoras, e 
nesse sentido negativas para a profissão: 

“Dava, por um lado, a entender a ideia de um artista de segunda, insuficientemente 
qualificado para produzir arte que não se destinasse a fins comerciais, mas que — 
precisamente pelo seu estatuto de artista — não estaria habilitado para posições de 
chefia dentro do mundo publicitário e editorial.” Moura, p. 155 

A adopção de um novo termo aparece como resposta a um problema de 
hierarquia profissional existente nas agências de publicidade, que reflectia uma 
ambição: “Reclamando o título de “designers gráficos”, reduzia-se a ligação à arte, 
ganhando-se uma definição mais adequada a uma tarefa de gestão. O designer gráfico 
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já não era assim um artista contratado, mas um profissional próximo das áreas de 
projecto e de gestão.” Moura, p. 155

Os termos não trazem com seu aparecimento uma implementação definitiva 
nem a sua utilização é consensual, exemplo dado por Moura, 20 anos depois de 
Dwiggins firmar o termo design gráfico, ele próprio continuava a usar o termo 
artistas em vez de designers. Noutro exemplo, sobre Portugal, Moura atribuí a 
preferência pelo uso do termo “design de comunicação” em vez de “design gráfico” 
também como resultado de uma conotação indesejada: “o adjectivo “gráfico” começou 
a parecer demasiado conotado com impressão e reprodução em suportes tradicionais, 
enquanto “comunicação” já consegue indiciar um corpo de competências mais amplo, 
conotando uma ligação a teorias, disciplinas e tecnologias mais actuais.” Moura, p. 156 

O tema dos termos e nomenclaturas como resultado de conotações e ambi-
ções da prática é caro a esta investigação pelo que será desenvolvido no capítulo 
IV, a partir de uma análise dos enunciados do design gráfico em Portugal, 
procuraremos determinar os diferentes termos adoptados ao longo do tempo bem 
como os contextos da prática e as posições institucionais para que remetem. 

O uso de um termo em detrimento de outro pode ser entendido como um 
facto resultado de determinada época, mas tratando-se de um acto discursivo 
pode introduzir-se aqui uma leitura da relação entre discurso e identidade. 
A forma como os termos adoptados revela uma escolha, determinando uma 
certa identificação individual — “Esta sucessão de termos não é uma linhagem clara, 
pacífica ou bem definida, nem nenhuma das designações substituiu completamente 
as anteriores, podendo os praticantes reclamar uma ou outra conforme lhes seja 
mais conveniente.” Moura, p. 156 — a forma como os praticantes se vêem e como se 
posicionam, mais a forma como os outros — clientes, parceiros, público em 
geral — os vêem e a expectativa que têm sobre o seu trabalho, são assuntos onde 
a relação entre identidade e discurso “surge com muita clareza na forma como 
diferentes estilos ou doutrinas se enunciam dentro do discurso do design gráfico.” Moura, 

p. 156 A este propósito Moura identifica a partir de um texto de Katherine McCoy, 
duas identidades reflectindo na prática duas doutrinas distintas: o “estilo Big 
Idea” identificado com o designer genial, profícuo de criatividade desenvolvendo 
uma prática intuitiva, desbravando o contexto norte-americano da publicidade de 
moda; e em contraponto, o “estilo funcional” do designer profissional e neutro do 
Estilo Internacional Suíço, mais próximo do funcionário adoptando um sistema 
de composição baseado em regras. Moura, p. 157 Ambos os perfis permitem sintetizar 
“as tensões que existem no design entre criação e serviço, que contribuem de modo 
determinante para a construção da identidade do designer.” Moura, p. 157

Ambos os perfis no texto de McCoy apresentam uma personificação do 
designer funcionário, o primeiro o “funcionário exótico” viria a ser substituído 
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pelo funcionário neutro — “desta vez relançando o processo de design em termos de 
neutralidade, no sentido de um serviço exercido unicamente em função dos seus clientes 
e não da criatividade ou exotismo, que este novo estilo tentaria neutralizar. Em vez do 
génio individualista promovia-se assim o design como algo próximo à neutralidade 
e objectividade da ciência(…)” Moura, p. 157 O objectivo de vincular a objectividade 
e a neutralidade ao processo de design como um procedimento mais científico 
demonstra uma ambição normativa associada à prática do design— “procurando 
regular não só a forma como a actividade é exercida e quem a pode exercer, mas também 
o próprio vocabulário que é usado pelos seus praticantes.” Moura, p. 157

O design gráfico enquanto discurso especializado demonstra uma ambição 
disciplinar, é por isso mesmo normativo ao nível da linguagem, procurando 
disciplinar a área em que actua sendo a escolha de certo vocabulário em detrimento 
de outro — fonte ou tipo, logomarca ou logotipo — um exemplo dessa disputa. Moura, 

p. 158 Estas discussões acabam por ter uma função disciplinar de exclusão através do 
discurso — excluindo certas práticas e dando destaque a outras —, ao mesmo tempo que 
também distingue os sujeitos que dominam o jargão profissional e aqueles que não.

O discurso produzido para defender certo tipo de prática em design é 
significativo para a análise crítica na medida em que constitui uma “ligação 
entre as questões formais e as questões políticas e laborais.” Moura, p. 158 Ainda através 
do exemplo do estilo Big Idea se demonstra esta ideia, nesta prática procurava-
se: “uma separação programática entre o conteúdo de um trabalho e a sua execução, 
uma divisão que correspondia à necessidade de, numa agência de grande dimensão, 
haver a necessidade de isolar modularmente o trabalho de concepção dos trabalhos de 
execução, de produção ou de relações públicas; um trabalho de design que podia ser 
transmitido oralmente via telefone era portanto adequado ao trabalho numa grande 
agência, sendo característico deste género de organização laboral.” Moura, p. 158 Também 
o Estilo Internacional desenvolveu um discurso próprio para defender as práticas 
adoptadas ao funcionamento em grandes empresas, deste modo dava privilégio a 
um processo de trabalho que poderia ser dividido por vários designers com alguma 
facilidade, uma vez que a abordagem implicava a “modularidade formal, o uso de 
grelhas, de um número reduzido de fontes, a preferência pela fotografia em detrimento 
da ilustração; tudo isto dá a entender um modo mecânico de produção.” Moura, p. 158 Com 
estas duas descrições de procedimentos programáticos de trabalho tão distintos 
conseguimos perceber como duas realidades laborais com tantas diferenças, 
implicam necessariamente identidades profissionais distintas como mencionado 
anteriormente. Contudo estes dois exemplos surgem aqui para demonstrar “como 
dois discursos distintos e essencialmente opostos podem ser produzidos a partir de uma 
única realidade tecnológica, institucional e disciplinar, dando a origem a concepções 
políticas e identitárias muito distintas.” Moura, p. 160
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Em Portugal, a distinção entre a concepção e a execução ou produção 
gráfica serviu para firmar um corte entre a criação e a indústria gráfica, de que 
a designação concepção gráfica era um reduto, resultado da forma como as duas 
valências eram asseguradas a partir do mesmo local — a oficina gráfica. Com 
esta separação de funções surge um conjunto de reformulações tanto ao nível das 
identidades profissionais como dos processos da prática gráfica.

Ao longo deste estudo, o objectivo passa por compreender e descrever os 
meios e as posições em que se disputou o domínio do design gráfico em Portugal, 
identificando e analisando o conjunto de enunciados que determinaram o 
discurso, fazendo-o emergir enquanto prática disciplinar. O propósito passa por 
descrever criticamente séries de enunciados que enquanto unidades/positividades 
ajudaram a formar o design gráfico enquanto objecto. 





IV Para a historiografia do design gráfico em Portugal através dos discursos

87

4.1. Proveniências diversas do proto-design gráfico em Portugal

Para nos introduzir o surgimento do Suprematismo e do Construtivismo Russos 
como “uma nova linguagem da forma” por volta dos anos 1920, Meggs e Purvis 
defendem o surgimento do design moderno como independente das práticas das 
belas-artes. 

“Durante os anos do pós-guerra, quando Kauffer e Cassandre aplicavam planos do 
cubismo sintético ao cartaz em Inglaterra e na França, uma abordagem tipográfica 
formal do design gráfico surgia na Holanda e na Rússia, onde os artistas perceberam 
claramente as implicações do cubismo: a arte poderia ir além dos limites da imagem 
figurativa para a invenção da forma pura. As ideias sobre forma e espaço de composição 
da nova pintura e escultura logo foram aplicadas a problemas de design. Seria um 
engano, porém, dizer que o design moderno é filho adoptivo das belas-artes.” Meggs & Purvis, 

2009, p. 372

Os historiadores consideram a estreita ligação da pintura e as influências exercidas 
pelas Belas Artes, contudo entendem que já existia modernidade nas práticas 
gráficas anteriormente.

“(…) na virada do século Frank Lloyd Wright, o grupo de Glasgow, a Secessão Vienense, 
Adolf Loos e Peter Behrens estavam um passo à frente da pintura moderna em sua 
consciência do volume plástico e da forma geométrica. Um espírito de inovação estava 
presente na arte e no design e havia fartura de ideias novas. Ao final da Primeira 
Guerra Mundial, designers gráficos, arquitectos e designers de produto questionavam 
vigorosamente as noções vigentes de forma e função”. Meggs & Purvis, 2009, pp. 372-373

Estas afirmações levam-nos a questionar o contexto de surgimento do design 
gráfico em Portugal, no sentido de entender que práticas profissionais ou que 
disciplinas assistiram a emergência do design gráfico no contexto português. 
Esteve o pensamento da modernidade, envolvido nesse processo e de que forma? 
Podem determinar-se relações de influência consequentes entre as práticas 
gráficas existentes, que provenientes de diferentes disciplinas, afectavam os 
objectos gráficos?
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Artes gráficas, Belas Artes e arquitectura foram áreas de actuação tangentes 
às práticas da comunicação gráfica e visual. O design gráfico em Portugal como 
disciplina contemporânea, reconhece-se nos assuntos surgidos nestes caminhos 
diversos, algumas vezes paralelos e outras vezes cruzados. É por isso, motivo de 
interesse identificar esses cruzamentos, onde se pára e se olha em volta, antes 
de avançar. É verdade que não podemos afirmar à partida que tais cruzamentos 
existiram, ou melhor, que existiram conscientemente para os tipógrafos dos 
anos 1950 ou para os pintores dos anos 1940. Contudo, ao analisar as histórias 
individuais de cada campo, podemos assegurar que num mesmo contexto de 
produção, os vários intervenientes, lidando com as questões da comunicação 
visual — do grafismo e da impressão davam resposta às necessidades do seu 
tempo — desenvolviam saberes e actividades profissionais distintos porém, 
davam resposta a necessidades idênticas trabalhando sobre o mesmo domínio 
de objectos. Esta acepção é considerada como resultado do uso da metodologia 
adoptada nesta investigação. Começamos por seguir o rastro de discursos que 
agora nos remetem para o design, levantando questões que são hoje do domínio 
do design gráfico, mesmo que na sua época não fossem assim entendidos. Este 
processo metodológico evidenciou que certas preocupações presentes nesses 
discursos já apresentavam as mesmas problemáticas processuais no trabalho e 
tinham modos de desenvolvimento semelhantes às metodologias comuns ao 
projecto, mesmo não fazendo uso do termo design. Essa constação verificou-
se tanto nos discursos com proveniência mais próxima às Belas Artes quanto 
naqueles que provinham das Artes Gráficas. No entanto, não é possível afirmar 
que todos esses discursos são do domínio do design gráfico, no sentido de serem 
objecto de interesse do ponto de vista da história e da crítica da disciplina. Por 
outro lado, podemos também afirmar que o interesse que certos enunciados 
despertam numa investigação sobre práticas discursivas do design gráfico não 
implica que enunciam de forma rígida a prática designada por design gráfico. 
Da mesma forma que reconhecer a importância da invenção da imprensa na 
comunicação gráfica não implica considerar Gutenberg como um antigo designer 
gráfico. Assim como, pela via das Belas Artes, podem ter interesse para análise os 
discursos relativos a práticas provenientes da pintura, com aplicação a objectos 
gráficos e a suportes de comunicação, enquanto respostas a projecto que incluem 
concepção e execução. 

Temos por objectivo desta investigação, o estudo das práticas profissionais que 
remetem ao design gráfico em Portugal ainda antes de ser considerado um campo 
disciplinar específico. Parece-nos ser do maior interesse estabelecer relações 
entre as áreas limite das práticas, procurando as tensões, as concordâncias, as 
rupturas ou as continuidades dos vários saberes que dizem respeito ao curso das 
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práticas, nomeadamente o entendimento do design gráfico quer como prática, 
quer enquanto campo de conhecimento singular e autónomo. O foco temporal 
— 1960-2000 — que compõe o título desta investigação remete precisamente 
para esta dicotomia do design gráfico quer enquanto prática profissional quer 
enquanto disciplina. Desde modo, aos anos 1960 atribuímos, não o início da 
prática profissional, mas a sua afirmação através das práticas discursivas, e a 
década de 1990 marca o termo deste estudo devido ao aparecimento de cursos 
superiores de especialização do design gráfico. A esta explicação, importa reforçar 
o interesse da análise das práticas discursivas que, embora anteriores aos anos 
1960, contribuiram para a emergência do design nessa altura.

Ao referirmos as proveniências diversas do proto-design gráfico em 
Portugal, estamos a distinguir as práticas da comunicação gráfica desenvolvidas 
profissionalmente daquilo que é a disciplina do design gráfico, dando relevo às 
práticas gráficas antes do design gráfico. Esta diferenciação é central no âmbito da 
presente investigação porque considera as práticas gráficas anteriores à formação 
da disciplina, atribuindo-lhe um papel determinante na emergência da disciplina. 
Uma parte importante desta investigação incide precisamente num conjunto 
de enunciados nos quais se verifica a existência de uma prática gráfica entre 
disciplinas. O que hoje pode interessar ao design gráfico no sentido historiográfico 
das práticas passadas ao design gráfico é relativo a um conjunto de conhecimentos 
de cariz técnico e artístico que dizem respeito à prática não disciplinar, ou cujo 
corpo de trabalho se caracteriza por um fazer entre disciplinas. Por isso, interessa-
nos descrever os mecanismos pelos quais os discursos inscrevem tais práticas, 
posicionando-os relativamente às áreas de proveniência. Digamos que o proto-
design gráfico é um conceito que designa um conjunto de práticas gráficas que 
existiram entre disciplinas, relativamente ao qual correpondem práticas discursivas 
que problematizavam essas mesmas práticas a diferentes níveis — dos processos de 
concepção e execução, à técnica, ao exercício da actividade — revelando interesse 
sobre diversas problemáticas do fazer dos objectos gráficos. Este era o tipo de 
preocupação partilhada por artistas e operários, trabalhadores nas casas de obras 
e tipografias onde tanto se fazia a composição tipográfica como se imprimia — 
conforme se pode confirmar em publicações especializadas daquelas épocas, de 
que são meros exemplos O Gráfico1 ou O Tipógrafo2. No início do século XX é mais 
comum encontrar os discursos das especialidades separadaramente, disso são 
exemplo a existência de inúmeras publicações periódicas, uma ou mais por cada 

1 O Gráfico, Mensário, Orgão oficial da Federação Portuguesa dos Trabalhadores 

do Livro e do Jornal. Publicado entre Janeiro 1916 e Maio 1923.

2 O Tipógrafo, Orgão e Propriedade da Associação de Classe dos Compositores 

Tipográficos, Lisboa. Publicado entre Abril 1930 e Junho 1933.
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especialidade, onde existe o discurso da composição, da impressão, da gravura, 
da encadernação. Contudo é nos livros Inquérito ao livro em Portugal (1944-1946) 
e Nos domínios da arquitectura do livro (1952), como analisaremos melhor adiante, 
que se percebe um novo recorte desta problemática. Não só se demonstra a 
interdependência concreta das especialidades para a realização do livro, como se 
defende uma prática capaz de as coordenar.

Este fazer entre que caracteriza as práticas gráficas exercidas entre disciplinas 
ou especialidades não corresponde a um período temporal específico que se deva 
determinar em concreto. Também não se trata de uma transição relativa entre 
um período e outro mas, é antes uma característica de afectação das práticas 
na relação que estabelecem umas com as outras e que se pode verificar ao longo 
do tempo. Garante disso é o recurso a vocabulário como artistas gráficos ou 
ofício, ainda presente em 1989 nos actos discursivos decorrentes do congresso 
e exposição Falando do Ofício. O uso de termos antigos permanece vários anos 
depois de, na Quinzena de Estética Industrial em 1965, se terem introduzido novos 
termos para discutir as práticas e de estes se tornarem correntes na utilização, 
designando-as e gerando novas concepções disciplinares das quais resultaria o 
design gráfico enquanto campo disciplinar. A aparição de termos novos tal como 
estética industrial não acontecia para substituição dos termos correntes, antes 
eram usados para designar práticas que de algum modo declaravam novidade. 
Contudo os vários termos foram tendo os seus lugares em simultâneo e o seu uso 
feito em função do que parecia mais conveniente, consoante as práticas gráficas 
que se pretendia referir. 

É importante clarificar que estas práticas gráficas não são ainda práticas de 
design gráfico, também não são a origem do design gráfico. Considerá-lo implicaria 
fazer uma descrição das práticas baseada num processo supostamente evolutivo 
em direcção ao design actual. Pelo contrário, consideramos que se no momento 
descrito o design gráfico não existia enquanto termo, enquanto formulação no 
discurso, enquanto unidade ou mesmo disciplina, dizer que a prática profissional e 
o trabalho reconhecido de Libânio da Silva ou de Manuel Pedro são design gráfico, 
acaba por ser uma atribuição artificial, feita posteriormente ao seu tempo, a partir 
do presente. Sendo o design gráfico uma unidade contemporânea, identificá-
lo com as práticas gráficas referidas é uma forma de aplicar indevidamente a 
positividade do design gráfico a um período histórico no qual efectivamente não 
existia. Desta forma procura-se problematizar a disciplina enquanto unidade 
instituída como propôs Foucault, pondo em causa a continuidade histórica que 
sob o seu propósito primeiro sacrifica as séries alternativas, divergentes. Também 
aqui se encontra a relevância da aplicação desta metodologia à investigação — 
não se retira o interesse que as práticas passadas possam ter para o design gráfico 
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contemporâneo, para a sua história crítica ou teoria. Pelo contrário, é dessas suas 
práticas — e dos seus objectos gráficos e das relações que estabeleceram com o seu 
contexto laboral, artístico, técnico, etc. — que surgiram alguns dos enunciados 
que vamos analisar, e que descrevem séries alternativas à história da disciplina 
como uma grande narrativa. 

Procuramos fazer uma descrição de enunciados referentes ao proto-design 
gráfico, partindo de uma análise discursiva do design nas relações que foi 
estabelecendo com as Artes Gráficas, Belas Artes, Arquitectura ou a Publicidade. 
As diferentes actividades de fronteira às práticas gráficas serviram para definir 
o próprio discurso do design gráfico na sua ambição disciplinar, num processo 
variável ao longo do tempo, de acordo com as alterações contextuais dessas 
mesmas áreas mas também segundo interesses próprios à ambição disciplinar. 

As práticas gráficas antes do design gráfico davam resposta às solicitações 
e às necessidades da imprensa, concebiam mensagens gráficas, respondiam aos 
pedidos de execução de livros, jornais, cartazes, folhetos, anúncios, etc.. Os lugares 
onde as práticas aconteciam eram no caso das oficinas, espaços que acumulavam 
muitas vezes à função produtiva a componente da formação. O depoimento de 
Marques de Abreu dá-nos conta disso como prática comum: 

“Quem subscreve estas linhas foi aprendiz e mestre de si mesmo durante mais de 
trinta e cinco anos e ainda hoje se encontra na mesma situação. Fez da sua oficina uma 
escola, e todos quantos nela trabalham ali aprenderam o que sabem. Mas a iniciativa 
particular não pode suprir a iniciativa do Estado.”3 

Neste campo, os praticantes eram os gráficos, iniciados jovens aprendizes 
criados pelas artes gráficas, outras vezes autodidactas. — “A escola de tecnologia 
profissional, onde aprendemos, e todos os da nossa geração, foi a oficina. No entanto, 
tem-se reconhecido a necessidade da frequência de escolas industriais preparatórias, 
a fim de que o artífice nelas seja iniciado em conhecimentos que, em muitos caso, na 
oficina, por falta de tempo, não adquire.”4 

A estes se juntavam os artistas gráficos vindos do ensino prático e oficinal 
da Escola António Arroio Palla Martins, 2012, p. 260 que com formação mais artística se 
dedicavam ao desenho aplicado às técnicas de reprodução, como a litografia e a 
gravura, tal como os artistas vindos das Belas Artes, mais raros, dedicavam-se ao 
desenho litográfico, caligrafia e aplicações que requeriam mais esmero na criação. 

A formação surge aqui como a componente principal de distinção entre os 
vários intervenientes das práticas gráficas, aprendizagem decorrente da prática ou 
o ensino escasso nas escolas técnicas. O texto “Pode a arte gráfica ser considerada 

3 José Marques de Abreu, in O Ensino Das Artes Gráficas, pp.14-15, 1935

4 Casimiro Augusto de Morais, in Inquérito ao Livro em Portugal 

II — A Arte do Livro, p. 180, Seara Nova, 1946 
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como uma das belas artes?”5 resume no título o afastamento entre as duas áreas, que 
apesar de contribuirem para dar resposta a solicitações dentro do mesmo domínio 
de objectos, eram vulgarmente consideravam antagónicas, pondo em evidência a 
tensão existente entre a técnica e a criação — “Um velho erro que tem subsistido pelo 
rolar dos tempos estabelece a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual.”6 
A formação é um assunto que recorrentemente se encontra na causa de tensões 
acerca das práticas gráficas e das diferentes identidades profissionais que se 
formavam, bem como das respectivas hierarquias sociais. 

Os gráficos além da prática oficinal diária, tiveram uma presença social 
colectiva, conseguindo importantes feitos ao nível dos direitos laborais.
Organizavam-se colectivamente com objectivos específicos, o grupo da Comissão 
Organizadora da Conferência Inter-Sindical Gráfica do Norte é formado para levar 
a cabo a organização da Conferência Gráfica do Norte, realizada a primeira vez 
em 1924 e repedida em 1925, tinha o dever incontestável de organizar os gráficos.7 

Além dos eventos de agregação existiam várias publicações periódicas de 
grupos onde existiu um sentido de colectivo profissional — os grupos criados 
por associativismo, as ligas de representantes profissionais, os sindicatos e 
outros grupos sociais de encontro e reunião como por exemplo a Associação 
dos Compositores de Lisboa, o Sindicato Nacional dos Tipógrafos, Litógrafos e 
Ofícios Correlativos com várias secções distritais (Lisboa, Porto, Braga, etc), o 
Sindicato do Pessoal da Imprensa Nacional de Lisboa, ou o Grémio Nacional dos 
Industriais Gráficos, entidade considerada na discussão sobre o ensino técnico da 
Artes Gráficas em Portugal.8 

Grande parte das publicações especializadas das Artes Gráficas eram 
orgãos de informação destes grupos associativos, serviam aos operários como 
lugar de debate e troca de depoimentos sobre as condições no local de trabalho, 
dificuldades sentidas na profissão, falta de necessidades funcionais de higiene, 
saúde, apoio na doença, problemas salarias ou contratos de trabalhos. Por esta 
via, os operários gráficos habituaram-se a ter vozes activas na sua representação 
social, e vários tipógrafos escreviam e discursavam publicamente para os seus 
pares, alimentando essas publicações, exigindo condições de trabalho. Deste 
modo, formavam as artes gráficas como prática e como identidade profissional 
específica através da prática discursiva. Para este pensar colectivo das práticas 

5 Pinto Quartim, in O Tipógrafo nº15, pp. 5, 7, Dezembro 1932

6 Ibidem.

7 A Conferência Gráfica, nº 1, Sábado, 15 de Novembro de 1924

8 O problema do ensino técnico e as artes gráficas em Portugal, vistos através da 

correspondência trocada entre a Direcção Geral do Ensino Técnico e o Grémio 

Nacional dos Industriais Gráficos, 1952. Este documento faz referência ao início 

dos cursos técnicos, à interferência do Grémio, de Marques de Abreu e das 

interações com a escola D. Henrique, Soares dos Reis e António Arroio.
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gráficas, as publicações periódicas foram determinantes assumindo uma posição 
de relevo na difusão de tais discursos, tornando-se uma posição institucional 
fundamental.

Inquérito ao Livro estudo organizado por Irene Lisboa (1944-1946) dedica-
se a inquirir o panorama e estado do livro em Portugal à época, adquire nesta 
investigação um interesse particular ao permitir identificar, através do processo 
completo de feitura do livro que apresenta, as áreas que disputaram um conjunto 
de práticas que são hoje do domínio do design gráfico. O relevo deste exemplo 
consiste precisamente na sua determinação editorial ao colocar em relação os 
diversos domínios implicados no fazer do livro, aquilo que denomina como 
Arquitectura e Arte do Livro — “Um livro na sucessão do seu texto — é um problema 
de construção.”9

Dedicando-se no primeiro tomo — Editores e Livreiros — além de inquirir 
o mercado, às questões editoriais e às operações decisivas, é no segundo tomo 
— A Arte do Livro — que vai abordar o processo da criação e execução gráfica, 
identificando os problemas artísticos e técnicos do livro, recorrendo à publicação 
de entrevistas e de textos originais, contributo dos próprios especialistas na matéria. 

Inquérito ao Livro posiciona a prática da obra de livro10 como uma área mais 
especializada dentro do labor das oficinas, por tratar de objectos mais perenes cujo 
cuidado e brio tipográfico eram mais elevados do que aqueles tidos relativamente 
aos trabalhos cujo uso era mais rápido, como os jornais diários ou os folhetos. 
Este inquérito torna claro, desde as primeiras declarações, entender o livro 
enquanto uma unidade geral de natureza gráfica. Uma unidade que trabalha a arte 
do livro, como fica evidente no índice de conteúdos, na convergência das várias 
especialidades: a ilustração, a fundição de tipo, a rotogravura, o silk-screen e a 
publicidade, ou ainda alguns aspectos críticos da indústria do livro em Portugal, 
que mencionam o papel, os caracteres de imprensa ou as escolas gráficas não 
existentes. 

O termo execução gráfica que dá título à contribuição de Luís de Montalvor 
põe em foco um assunto crucial sobre a caracterização das práticas gráficas ou 
aquilo que por vezes se designa como o design antes do design. Esta é uma expressão 
tão imprecissa como a forma como Montalvor usa o termo execução gráfica, à luz 
das práticas e nomenclaturas actuais. Actualmente, quando falamos de execução 
gráfica é comum considerar-se a etapa final do objecto gráfico, restringindo a 
execução à produção gráfica, à impressão. Porém, no entendimento de Montalvor: 

9 Luís de Montalvor, p.3, 1946

10 O termo “obra de livro” encontra-se nos periódicos especializados das Artes 

Gráfica, para distinguir o trabalho de composição tipográfica para livros que 

era mais cuidado do que aquele feito para objectos gráficos efémeros.
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“a apresentação dum texto nunca foi meramente o domínio duma técnica. A execução 
material dum texto implicou sempre um determinado arranjo destinado a produzir 
uma preconcebida harmonia visual”. Deste modo, dá a entende a execução gráfica 
como o processo total, desde o trabalhar do texto, ao escolher dos tipos, ao 
harmonizar da página, à impressão — “a arte do livro é uma arte de ajustamentos, 
de domínio, um enquadramento de elementos distintos em substância e forma, 
subordinados a uma unidade de efeitos, referidos a um estilo de conjunto.”— A este 
conjunto, “e esta plenitude de estilo gráfico, esta beleza secreta que resulta do referido 
acordo condicionam uma verdadeira e digna arquitectura do livro.”11

A diferença habitual entre a concepção e a execução que os processos do 
design gráfico tornam uma separação mais evidente, distinguindo a componente 
conceptual e projectual — o projecto do objecto gráfico — da componente de 
execução e produção, diluem-se neste enunciado. E usando outros termos declara 
com evidência os propósitos do projecto gráfico, pela adequação das soluções aos 
meios — “a boa tipografia exige uma solução gráfica para cada caso particular da sua 
aplicação. O jornal, o cartaz, o programa, o folheto vulgar, as mais variadas espécies de 
utilização tipográfica, pelo conteúdo e aplicação a que são destinadas, devem ter uma 
solução gráfica diferente e adequada a cada uma delas.”12

Esta contribuição apresenta o trabalho gráfico, específico do livro, aqui 
alargando a outros objectos gráficos, como uma prática implicada pela participação 
de várias especialidades, num entendimento, em que se uma das especialidades 
for mal executada o resultado final do livro é comprometido. Compreende-se um 
pensamento global sobre uma prática complementar de especialidades, devendo 
o artista gráfico dominar o mais possível o conhecimento das especialidades, 
para delas fazer o melhor uso. Segundo estas ideias, dá-se a entender uma 
compreensão da execução do livro próxima a uma prática de projecto, sendo o 
livro o projecto em questão, embora ainda não exista a figura de um trabalhador 
que coordena as especialidades, através de uma concepção prévia do pretendido. 
Inicialmente para tratar a obra de livro, este depoimento enuncia um conjunto de 
práticas gráficas que se desenvolvem enquanto unidade. Trata-se de um domínio 
do fazer claramente identificável, abrangente em especialidades e que se projecta 
através da interdependência concertada de especialidades. Este texto faz parte 
da antologia crítica que se propõe nesta investigação, por ser um exemplo do 
entendimento da prática gráfica corrente enquanto unidade. Não é ainda uma 
unidade disciplinar mas uma forma de prática que já decorria e que os discursos 
ajudaram a formalizar, fazendo emergir os novos conceitos. É, desta forma, usado 
o conceito arquitectura do livro que surge para mencionar uma estrutura conjunta 

11 Generalidades sobre a execução gráfica do Livro de Arte, Luís de Montalvor, pp. 1-10, 1946

12 Idem.
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de especialidades através das quais se concretiza a prática total do livro afastando-
se, desta forma, da prática individual do operário gráfico que apenas responde por 
uma especialidade, o seu ofício.

A participação de Manuel Canhão13 para o Inquérito ao Livro trata a fundição 
de tipos e as consequências dessa actividade nas artes gráficas em Portugal. 
Vem apresentar uma distinção essencial acerca da actividade de fundição total 
de tipos — esta que implica que seja realizada a concepção do desenho dos tipos 
previamente às etapas da fundição propriamente dita — um assunto até então 
pouco visível nas publicações da especialidade. Em Portugal a prática comum 
era restrita à produção/fundição, ou seja, a fundição de tipos era feita a partir 
de desenhos estrangeiros — “antiquados desenhos dos caracteres, desenhos, aliás, 
sempre estrangeiros e cá reproduzidos com grande atraso, comparativamente ao seu 
aparecimento na origem”. Canhão, 1946 Esta inexistência de trabalho no desenho 
tipográfico, pelo facto de não se investir na produção de caracteres nacionais, 
retira mais uma possibilidade de concepção artística no campo das artes gráficas 
ao mesmo tempo que limita o uso de caracteres aos desenhos de tipos que chegam 
a Portugal. Este desinvestimento afastou as artes gráficas do seu potencial de 
criação a partir da tipografia, da base do desenho, deixando o trabalho de criação 
apenas limitado à composição tipográfica. Frequentemente, os discursos das 
artes gráficas defendem a actividade situando-a entre a arte e a indústria contudo, 
esta situação demonstra que a componente artística não se desenvolvia em pleno, 
deixando o predomínio das práticas às componentes técnicas e industriais. 

A falta de fundição de tipo com desenho próprio desenvolvido em Portugal, 
acentua o entendimento das artes gráficas como um processo de execução e 
reprodução. A fundição de tipos na Imprensa Nacional assumia por essa altura 
apenas a função industrial, assegurando a produção de tipos de letras, executando 
o seu fabrico, sem intervir artisticamente no desenvolvimento dos caracteres. 
Esta prática de execução de modelos existentes, assemelhava-se à forma de 
funcionamento da indústria metalúrgica — da produção de equipamento — na 
qual a produção de modelos estrangeiros era privilegiada, em alguns casos através 
da aquisição dos direitos de produção, noutros através da cópia dos modelos feita 
a partir de catálogos. Almeida, 2009, pp. 59, 139

Manuel Canhão aponta outro problema à fundição de tipos em Portugal, 
desta vez de ordem técnica. Dá-nos conta que a fundição era mal executada 
devido às irregularidades das ligas metálicas e lamenta essa falta de qualidade 
ter tornado prática comum a fundição incorrecta dos tipos, desrespeitando os 
desenhos estrangeiros — “Depois de repetidas impressões com os tipos fundidos em 

13 Manuel Canhão, Fundição de tipo, pp. 105-127, 1946
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tais circunstâncias, voltam os compositores a sentir as deficiências do fabrico, visto 
ao aplicarem aquele em novos trabalhos, o desenho se encontrar deformado, não 
correspondendo, pelo engrossamento do respectivo traço, à sua designação.”14

 Este problema além de afectar a legibilidade e a harmonia da página 
acrecentava dificuldades ao trabalho de compositores e de impressores, que 
lidando com material débil tinham de inventar soluções que diminuissem essa 
percepção no trabalho final — “A correcta reprodução, impressa, dos tipos, figura 
no número das principais preocupações dos impressores; para a conseguirem têm 
de contar com a nitidez e correcção dos mesmos tipos. Mas acontece que o material 
fabricado com ligas demasiadamente brandas amassa com poucas tiragens, e então o 
esforço de quem imprime intensifica-se mais e mais em busca de maior perfeição, com 
correcções de momento, de recurso extremo, ora de alceamentos, ora de retoques nos 
próprios caracteres, filetagem, etc., sem nunca obterem, aliás, soluções satisfatórias.15

Os vários problemas existentes nas oficinas decorrentes das fragilidades 
do material e das técnicas de fundição de tipos, afectam a todalidade das 
especialidades oficinais, bem como o resultado dos objectos gráficos: “se não 
vêem a anular muito depreciam o conjunto artístico da cooperação dos compositores, 
impressores e encadernadores na factura das obras; obras que, sem aquele grave 
inconveniente seriam de muito maior valia gráfica.” Este panorama de práticas 
leva a que se defenda uma campanha de renovação artística da tipografia, que se 
propõe criar caracteres com tendências de arte puramente portuguesas por forma a 
combater a decadência da reprodução de tipos em desuso, a que é atribuída uma 
quebra instintiva do bom gosto e da actividade dos artistas gráficos. 16 Com este apelo, 
os gráficos reclamam maior desenvolvimento de uma arte gráfica que trabalhe em 
conjunto todas as especialidades, porque também ambicionavam uma melhoria 
das soluções ao nível da concepção artística. Esta campanha de renovação 
artística da tipografia resulta do facto da componente artística constituir, de 
algum modo, uma limitação à acção dos gráficos, tal como a aprendizagem, no 
seu desinvestimento o havia sido.
Esta tensão entre criação e execução, entre arte e indústria foi uma constante na 
prática das artes gráficas, sendo fundamental para a sua descrição, tal como é 
tratado no estudo de Susana Durão sobre casas de obras lisboetas:
“O sistema de ofício da indústria gráfica tem ainda uma característica que lhe é 
própria: a de existir fazendo uma espécia de ponte entre dois mundos bem distintos, 
com os quais partilha uma parte das suas condições, referências e identidades; por um 
lado, o mundo operário; por outro, o mundo artístico e da criação intelectual. Com o 

14 Manuel Canhão, Fundição de tipo, p. 125, 1946.

15 Ibidem.

16 Ibidem.
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primeiro, partilha a dependência económica e social do assalariado, a experiência do 
esforço e da habilidade manuais, a convivênca com as máquinas, ruído e risco físico, 
a disciplina de uma organização colectiva, os momentos de frustração e conflito. Com 
o segundo, apesar das diferenças, partilha uma fracção de saber (assente no domínio 
da língua escrita), da auto-realização implícita no sentimento de obra, da autonomia 
e responsabilidade do produtor, ascendendo em certos casos a uma educação do gosto 
(estética), às vezes também a uma proximidade relacional com os próprios criadores 
(ainda que mítica).” Freire, 2002, p. 17

Existia uma necessidade de reconhecimento artístico e social dos operários 
das artes gráficas, pelo que era comum descrever-se o nível de literacia dos gráficos 
como superior relativamente aos operários de outras indústrias. A natureza do 
trabalho do compositor tipográfico implicava o domínio da língua portuguesa e o 
conhecimento de línguas estrangeiras, sobretudo para aqueles que trabalhavam 
nos jornais, o que seria uma capacidade inexistente nas outras indústrias, dado 
o nível geral de ensino básico. Por outro lado, o próprio processo de encomenda 
dentro da oficina era directo e encurtava distâncias entre os gráficos e os escritores 
e editores — “têm-se confundido com os tipógrafos, trabalhando lado a lado com estes, 
individualidades que brilharam na Literatura, no Professorado e nas Artes.”17 O texto 
identifica vários casos em que, inclusive, existiam situações de sobreposição de 
profissões entre pessoas das letras, da escrita ou do jornalismo e a arte tipográfica, 
de que são exemplos Teófilo Braga ou Antero de Quental. O interesse pelo assunto 
era vasto e já tinha dado para outros textos e acontecimentos, entre eles a conferência 
Tipógrafos Ilustres18 por Manuel Pedro, posteriormente publicada (1944), na qual se 
propunha dar a conhecer aos gráficos portuenses alguns célebres que se iniciaram 
pela tipografia — “ foram tipógrafos homens que depois de apreenderem a sublime 
Arte de Gutenberg, de muito lidarem com os caracteres de chumbo, se celebrizaram na 
literatura, na poesia, na filosofia, nas ciências, no professorado superior (…) não se deve 
ignorar que, tanto em Portugal como no estrangeiro, a classe tipográfica, em todas as 
épocas, é a que tem dado maior número de valores intelectuais, colocando-a por este facto, 
num lugar de honrosa distinção. ” Pedro, 1943, p.9 Este enunciado de reconhecimento 
intelectual de figuras de referência graças ao ofício gráfico, surge num sentido 
totalmente oposto à generalidade das descrições do contexto laboral da mesma 
altura. Pedro aponta a tipografia como rampa de lançamento de intelectuais — 
“A leitura constante que, por dever do ofício, se faz dos originais, que versam assuntos 
e matérias diferentes umas das outras, contribui imensamente para que o operário 

17 Assunto tratado no texto “Tipógrafos distintos para a História das Artes 

Gráficas em Portugal”, in O Gráfico nº61, Alexandre Vieira, 1955.

18 Realizada no Sindicato Nacional dos Tipógrafos, Litógrafos e 

Ofícios Correlativos do Porto a 24 de fevereiro de 1943. 
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tipógrafo se instrua, seja um pouco letrado e se evidencie por este motivo de todos os 
outros obreiros.” Pedro, 1943, p.9 

Não podemos deixar de confrontar esta descrição com outras que apresentam 
um contexto no qual sobressaem os problemas do trabalho infantil nas oficinas 
feito por aprendizes de 10 anos com carências de formação19, de nutrição, com 
os baixos salários20, o alcolismo21 e a pobreza associada ao labor industrial que 
existia também no sector gráfico. São enunciados antagónicos acerca do perfil dos 
operários gráficos, dos lugares da produção e consequentemente da identidade 
profissional que a estes se associa. Estas posições opostas dão-nos conta de como 
as identidades profissionais a partir de um único local de emergência podem ser 
tão dispares ou mesmo variar ao longo do tempo. Então devemos perguntar a que 
se devem essas mudanças e porque motivo estes enunciados existiram. Além de 
salientar os momentos temporais distintos de cada enunciado, importa apontar 
que estamos perante enunciados vindos de posições institucionais distintas, o 
que põe em evidência as diferentes posições hierárquicas existentes na oficina, 
entre o trabalho infantil dos aprendizes, os oficiais autodidatas e os industriais. 
O enunciado da elevação intelectual dos gráficos, proveniente de um industrial, 
apresenta-se como forma de combater uma identidade profissional associada 
à pobreza. Procura anular a ideia firmada de uma classe gráfica pouco e mal 
formada, assente em descrições de total ausência de formação técnica e artística, 
e mesmo de conhecimento básico da língua portuguesa, para em oposição 
defender que o contacto com as obras escritas na oficina resultava numa grande 
elevação intelectual dos operários. Estas somas que se acrescentam ao longo 
do tempo ao ofício dos gráficos e os definem enquanto identidade profissional 
são aqui mencionadas, pois é a partir delas que se estabelecerá uma posição de 
relação quando é introduzido o processo de design gráfico e, por associação, novas 
identidades profissionais entram em disputa. 

A natureza das artes gráficas, ao trabalhar conteúdos externos para a sua 
reprodução era propícia ao estabelecimento de pontes com outras áreas. No caso 
dos jornais era comum terem oficina gráfica própria a funcionar em instalações 
adjacentes às redações, o que propiciava aos gráficos o contacto com todo o tipo 
de profissionais implicados no fazer do jornal — entre jornalistas, escritores, 
desenhadores ou artistas — levando, não apenas uma complementariedade entre as 
práticas gráficas — como a escrita, a ilustração, a publicidade — mas também uma 
negociação e disputa dos conhecimentos com todas as implicações daí resultantes 
para o trabalho gráfico. Com isto, não se pode afimar, que a prática de oficina fosse 

19 A educação do operário, in Revista das Artes Graphica nº11, pp.102-106, 1907

20 À volta do salário mínimo, in O Gráfico nº 25, Alexandre Vieira, 1923

21 Os tipógrafos e o alcoolismo, in Revista Graphica nº5, 1904
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levar a uma carreira posterior na escrita ou no jornalismo, são casos pontuais que 
podem ser tratados com o mesmo interesse mas não podem ignorar os restantes 
enunciados que determinam os contextos da análise histórica. Entre eles, Norberto 
de Araújo — apesar de ter sido jornalista e dedicado aos estudos da olisipografia 
— trabalhou como aprendiz de tipógrafo na Imprensa Nacional, foi artista gráfico 
e interessou-se por estudar a história da tipografia, com Artur Pereira Mendes 
apresentaram a conferência Aspectos da Tipografia em Portugal22 — apontando as 
práticas correntes — “O tipógrafo português contemporâneo não possui aquele relativo 
grau de educação artística que seria para desejar (…) falho de educação elementar, muito 
principalmente no que respeita a desenho, não tendo muitas vezes a mínima noção de 
geometria, limita-se a copiar o que nesses catálogos mais o impressionou, com a agravante 
de lhes perder, quantas vezes, até o próprio traço artístico.” Araújo & Mendes, 1913 Atribuem 
responsabilidades aos industriais que privilegiam o lucro obtido aos resultados 
artísticos alcançados: “longe de estimular o artista a educar-se, corrompe-o, explora-o 
e lança-o numa sordidez que nós, humildes obreiros gráficos, não podemos compreender 
nem admitir.” Defendem o ressurgimento das artes gráficas em Portugal através 
da formação das especialidades relacionadas, sugerindo a fundação duma “escola 
geral de artes gráficas, anexa ou não à Imprensa Nacional, onde a par dos conhecimentos 
elementares de todas as ciências e artes, especialmente artes decorativas, fosse ministrado 
o ensino prático de todas as manifestações das artes gráficas, como sejam gravura, com 
todas as suas derivadas, fundição, impressão, brochura, encadernação, composição, etc., 
e que se tornasse por assim dizer obrigatório.” Araújo & Mendes, 1913 

A publicidade seria outro campo a partir do qual se disputava o domínio dos 
objectos gráficos. Uma área de actuação igualmente dependente das colaborações 
entre artistas gráficos e pessoas das letras e do jornalismo, que trabalhavam os 
textos para os anúncios, as frases para identicação de marcas e de produtos a 
constar nos objectos gráficos como o cartaz, o folheto, etc.. — “Pela publicidade o 
comerciante vende, como no seu escritório ou no armazém; mas, em vez de transaccionar 
directamente com o freguês, ou com quem procura, falo por meio das circulares e dos 
anúncios, tecnicamente bem redigidos, dos seus belos cartazes, das exposições atraentes, 
dos catálogos, das folhas volantes, dos brindes, dos pregões, dos caixeiros de praça, dos 
viajantes e dos agentes diversos que tem ao serviço da sua empresa.” Caldevilla, 1914 p. 25 

A publicidade é apresentada por Raul de Caldevilla23 desde logo como um 
processo de desenvolvimento do comércio, embora defenda que o seu alcance 
ultrapassa esse propósito inicial — “Porque o comércio e digo-o muito de passagem — 

22 Conferência apresentada aos colegas da Imprensa Nacional de 

Lisboa em abril de 1913. Publicado em livro em 1914.

23 Em conferência realizada no Atheneu Commercial do Porto em 

maio de 1914, publicada em livro no mesmo ano.
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não representa apenas o interesse egoísta de uma ou mais firmas: enriquecendo uma 
classe valoriza o seu meio social, anima poderosamente todas as indústrias, favorece 
enfim prestigiosamente a ciência, as artes, toda a autoridade e toda a beleza.” Caldevilla, 1914 

p. 24 O contorno artístico e de beleza aqui salientados são trabalhados nos objectos 
gráficos com fins publicitários — que surgem assim como os representantes da 
empresa fora das suas instalações comerciais, como defende o autor, é através 
dessa mobilidade que se alarga a existência dos produtos até onde se pretender. 
O carácter representativo da empresa feito pela publicidade dos produtos 
vinculada aos objectos gráficos é a razão principal porque recai sobre estes uma 
grande pressão, acerca das suas formas. — “É que a publicidade, a bem dizer, vive, 
acima de tudo, da novidade. Com milhares de catálogos primorosos, com cartazes e 
anúncios sugestivos, mas bem sugestivos, a publicidade não faz só magníficas vendas, 
como inventa necessidades estimulando e sustentando os artistas, os trabalhadores, os 
industriais, e principalmente ampliando constantemente os mercados. Caldevilla, 1914 p. 45

Com o desejo galopante de interferir nas necessidades do público em prol 
das vendas, a publicidade impõe uma abordagem de divulgação mercantil aos 
objectos gráficos. Por este motivo, se verifica a interferência da publicidade e dos 
seus conhecimentos de mercado sobre os objectos determinando como os fazer 
ao nível do desenho, das modas e dos gostos — “ faça-se com critério, com dizeres e 
símbolos claros, com linhas artísticas e atraentes, com engenho e nitidez, sem arabescos 
pretensiosos, sem coloridos grosseiros, elegante, simples, grandiosa quanto possível, 
sem nunca ser pesada ou como que brumosa e monótona. Faça-se ela [publicidade] sem 
acanhamento.” Caldevilla, 1914 p. 54 

Reforçando a visão de que a publicidade além de servir os seus clientes, 
era um meio propulsor do desenvolvimento da nação, tendo os artistas como 
cooperantes desse processo comercial, o texto Sua excelência, o cartaz24 torna 
evidente a importância do cartaz na arte comercial. Não sendo restrito ao cartaz 
publicitário, — descreve também o cartaz político, artístico e comercial — reclama 
a publicidade como uma arte industrial que sabe aproveitar o tempo e acompanhar a 
sua época. Ferreira em defesa desta nova força da comunicação como uma prática 
artistíca de revelo, confere à publicidade o lançamento de ideias e processos novos 
— “A evolução artística da publicidade acompanha ou precede talvez a evolução da 
pintura, da escultura… é no cartaz, no anúncio, que maior campo de acção e divulgação 
dos processos novos se encontra.” Menciona exposições de cartazes em França — 
onde existia a Escola Técnica de Publicidade, como uma referência — e noutras 
cidades pelo mundo com o próposito de provar que “por todas as nações o ser-se 
cartazista não é ser-se artista inferior”. Ferreira, 1932

24 Armando Ferreira, in Civilização, Julho 1932, Porto.
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À autoridade presente na discussão das formas adequadas para fazer bem 
os objectos da publicidade, se acrescenta a autoridade que determina quem faz 
bem, quem pode desenvolver a arte comercial. “Ora um trabalho de publicidade 
não pode ser realizado com segurança por um habilidoso aparecido de um dia para o 
outro.”25 Uma actividade que surge com fins mais específicos, traz por associação 
a vontade de cortar com a tradição das práticas correntes como é aqui defendido, 
neste caso, com uma intenção de distinção profissional e de ruptura com as 
artes gráficas — “Um técnico autêntico de publicidade é um especializado que, como 
qualquer especializado — um médico, um arquitecto, um engenheiro — se submeteu a 
uma cultura assídua e sempre actualizada da sua especialidade, pelo estudo de livros 
e revistas técnicas, pela reflexão sobre problemas profissionais, pela compreensão cada 
vez mais lúcida do homem e do meio social em evolução.”26 

Se por esta altura a arquitectura andava a par das artes plásticas em termos 
de ensino e convivências em Belas Artes, a sua presença na vida pública e 
social nem sempre se equiparava, não ocupando o mesmo espaço e interesse 
na divulgação cultural. Contrariando essa diferenciação entre áreas em termos 
expositivos, as Exposições Gerais de Artes Plásticas27 surgiam como exemplo de 
apresentação comum, em que arquitectura e artes gráficas partilham o mesmo 
espaço de exposição das restantes artes. A mostra da 1ª Exposição, ocorrida em 
1946 na Sociedade Nacional de Belas Artes dividia os trabalhos apresentados nas 
categorias de pintura, escultura, arquitectura, desenho-aguarela-gouache-pastel-
gravura, publicidade e fotografia — “haverá várias notas de enquadramento da arte e 
de exposições designadamente as EGAP em que se dizia que era a única exposição onde os 
arquitectos apareciam ao lado dos seus irmãos plásticos.” Palla Martins, 2012 p. 83

Estas exposições constituíram por isso uma novidade a assinalar, abrindo 
o espaço — maioritariamente atribuído às artes plásticas — à arquitectura e à 
comunicação gráfica. Deste modo, realçando a vertente de criação e manifestação 
artística destas áreas e a equivalente relevância para serem expostas — dando-
lhes igual visibilidade e integrando-as no domínio da exposição pública. Como 
se lê no texto de apresentação do catálogo da Exposição Geral de Artes Plásticas: 
“as artes voltam a aproximar-se, a perder alguma coisa do seu exclusivismo, a viver 
de certo modo em função umas das outras (…) E o abismo que parecia erguer-se entre 
o pintor abstracto e o desenhador de cartazes, entre o escultor e o arquitecto, entre o 
fotógrafo e o aguarelista desaparece aos poucos ante as necessidades que a época impõe.” 
Catálogo, 1946

25 Consciência da publicidade, Cândido Costa Pinto, in Panorama nº 4, pp.18-20, 1941.

26 Ibidem.

27 A Arquitectura na Exposição Geral de Artes Plásticas, in 

Arquitectura, Ano XIX, 2ª Série, nº6, p.1, 1946. 

 A IV Exposição Geral de Artes Plásticas, in Arquitectura, Ano XXII, 2.ª Série, n.º 30, p. 18.
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Na categoria de publicidade são expostos cartazes, campanhas de anúncios, 
capas de catálogos, calendários, bilhetes de boas festas e rótulos, dando a estes 
objectos gráficos a mesma visibilidade que à pintura Retrato, a mesma que teve 
o Ante-projecto para uma casa de saúde em Chaves, deste modo reclamando para 
as artes gráficas uma paridade com qualquer uma das outras artes. A par da 
visibilidade expositiva que se acrescenta às artes gráficas, era desejo da organização 
da exposição que a apresentação conjunta das várias especialidades afirmasse 
uma maior cooperação entre as artes — “para esta necessidade de unidade que a 
Arte hoje exige em seu favor e aqui irmana artistas tão diferentes e tão afastados até 
agora.” Uma intenção que já se verificava de diferentes formas, quer pelo trabalho 
desenvolvido por alguns autores abranger diversas especialidades, quer pela 
necessidade das práticas colaborarem entre si. 

No domínio dessas trocas, e perante a premissa de integração das artes 
no edificado, surge ao longo do anos 1940 um tipo de encomenda vocacionada 
— “manifestar-se-á em Portugal a tendência de integração das artes plásticas na 
arquitectura sustentada por vários factores, entre os quais o de uma disposição legal, 
determinando que certa percentagem do valor das obras do Estado e não só, seriam 
empregues em elementos de arte ou decorativos. Foi através dos arquitectos que muitos 
pintores e escultores encontraram encomenda, na maior parte das vezes em obras do 
Estado.” Palla Martins, 2012 p. 97 Deste modo, torna-se comum a aplicação de painéis 
decorativos de azulejo, cerâmica, pintura, ou ainda de esculturas ou pinturas 
murais criados propositadamente para integrar projectos arquitectónicos. Com 
esta nova demanda surgem um conjunto de obras que vão experimentar técnicas 
e suportes já em uso pelas suas características técnicas funcionais, como o azulejo, 
agora com um intuíto artístico e decorativo aplicados. 

Paralelamente a este incentivo do Estado, existiram outros factores que 
facilitavam uma hibridez das especialidades no desempenho das práticas. 
O trabalho desenvolvido por Joaquim Bento d’Almeida e Victor Palla são exemplo 
de, mais do que uma integração completa das especialidades, uma prática baseada 
no hábito de projectar para diferentes suportes — “Padrões de azulejos desenhados 
pelos arquitectos; Ampliações fotográficas concebidas pelos arquitectos; Obras gráficas: 
logótipos e ementas; Obras de artistas: esculturas, painéis pintados, vitrais e motivos 
escultóricos.” Palla Martins, 2012 p. 101

Não são apenas estes exemplos que demonstram que o desejo da cooperação 
das várias artes se afirmariam como uma realidade, mas também o hábito do 
arquitecto de projectar para diferentes suportes, desde os bidimensionais aos 
tridimensionais, do padrão para o painel de azulejo, ao livro, ao letreiro luminoso 
para a frente do snack-bar, sem deixar de estar no papel de quem projecta e o 
encara como uma prática total. Esta perspectiva da prática do projecto como uma 
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prática total que integra as especialidades vem a ser defendida mais tarde no 
discurso do design sob o enunciado da cultura de projecto. 

De entre as especialidades das artes, da tipografia, das artes gráficas, entre 
várias técnicas e lugares de produção, diferentes autores — operários gráficos, 
artistas gráficos, pintores-decoradores, arquitectos — trabalhavam as práticas 
gráficas fazendo-as existir num campo de dispersão. O que confirma, no contexto 
português que também: “A autoridade do design esteve dispersa desde o seu primeiro 
momento por uma série de lugares, tecnologias e instituições(…) e à maneira como isto 
tudo acabava por ser representado através de estratégias discursivas.” Moura, 2010 p. 124 Pode 
dar-se a causa dessa dispersão, ao carácter mais espontâneo da aprendizagem, 
às diversas referências específicas e pouco normativas pelas quais se afirmavam, 
resultado da diversidade das proveniências dessas práticas e sobretudo à falta 
de uma autoridade, própria da inexistência de um campo disciplinar exclusivo. 
Antes das práticas discursivas referirem directamente o campo do design gráfico, 
já as práticas gráficas existentes e as práticas discursivas daí decorrentes — das 
artes gráficas, das belas artes e da arquitectura — defendiam modos de trabalhar, 
disputando os mesmos objectos gráficos. As posições sobre a prática e sobre os 
objectos que aí reclamavam, contribuiriam, por continuidade ou ruptura de ideias, 
para posteriormente determinar o domínio do design gráfico. 

Assim se demonstra que a par do trabalho dos pintores-decoradores — sobre 
o qual recai, nas análises históricas, o passado do design gráfico — os exemplos 
decorrentes do trabalho do livro, da prática projectual da arquitectura e ainda 
da arte comercial pela via da publicidade — demonstram como várias áreas 
reclamaram o domínio dos objectos gráficos através das suas práticas. Estas 
práticas e a relação de contacto com outras disciplinas estiveram na emergência 
do design gráfico para o que foi determinante o surgimento de novos conceitos 
— através das práticas discursivas. Como exemplo dessa emergência, tomemos 
os enunciados presentes em Inquérito ao Livro. Estes expõem um contexto 
profissional marcado pela falta de conhecimento técnico e de brio dos gráficos, que 
pede uma renovação gráfica desejando fundamentalmente uma coerência artística. 
Destes enunciados surge o conceito arquitecto de livro que deixa patente o que se 
defende com o uso do novo termo — “Os nossos livros carecem de arquitectos. Não há 
visão nem sistematização artística na sua elaboração. As editoriais portuguesas, que 
bastante se têm desenvolvido comercialmente, não possuem, como deviam, competentes 
directores técnicos e artísticos.” Lisboa, 1946, p.192 

Inquérito ao livro apresenta enunciados que remetem para as práticas 
gráficas do passado do design gráfico — A arte do livro e as suas problemáticas: 
a fundição de caracteres, a composição tipográfica, a formação dos operários — 
temas que hoje são aparentemente distantes da prática do design gráfico, que 
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pouco se relacionam com as questões operativas da prática, as tecnologias são 
outras, o paradigma é sobretudo digital e todo o contexto laboral se transformou 
desde então. Contudo, os enunciados descrevem igualmente processos de 
desenvolvimento e coordenaçao de especialidades, e neste ponto se assemelham 
à metodologia projectual própria do design. Assim, sublinhamos a importância 
do trabalho de Irene Lisboa publicando a possibilidade das práticas discursivas 
no aparecimento dos termos para a emergência do design gráfico. Neste sentido, 
serve também como exemplo de identificação do proto-design gráfico a partir do 
domínio das artes gráficas. 

 



IV Para a historiografia do design gráfico em Portugal através dos discursos

105

4.2. Sobre os termos

O estudo da terminologia usada ao longo dos tempos para referir as práticas 
gráficas — um conjunto de práticas profissionais que se dedicaram aos objectos 
que são hoje do domínio do design gráfico — constitui uma etapa importante 
nesta investigação. A partir dos discursos recolhidos foi possível identificar 
a diversidade de termos usados, remetendo-os para momentos específicos da 
história. Contudo, o fundamental é analisar esses termos na unidade dos seus 
enunciados. Desta forma procurando perceber como os contextos laboral, técnico 
ou artístico estabelecem uma relação com o uso de determinados termos e, ainda 
afirmar como as práticas discursivas são acontecimentos determinantes nesse 
processo. 

Para pensar o uso do termo design em Portugal adoptamos como ponto 
de partida o texto New kind of printing calls for new design28, no qual Dwiggins 
cunhou o termo designer gráfico29. Para se distinguir e à sua prática, de outros que 
também trabalhavam com comunicação gráfica, tipografia ou publicidade, teve a 
necessidade de propôr uma formulação nova. Com esta declaração — Um novo tipo 
de impressão pede um novo design — enunciava uma mudança na prática profissional 
a que correspondia um objecto novo, introduzindo um novo termo. É para uma 
prática mais específica que o termo entra em uso. Este enunciado proveniente de 
um artista comercial, dava conta da necessidade de novas práticas para o sector 
das artes gráficas, num momento em que artistas comerciais trabalhavam num 
contexto económico em crescimento, motivado pelo consumo e pelos meios de 
comunicação em massa e todas as novidades tecnológicas associadas. Contudo, 
à parte do contexto que o enunciado dá a perceber, a introdução do termo 
designer gráfico deve ser lido como um acto discursivo dentro da sua área de 
domínio. O objectivo não seria apenas esclarecer os propósitos de uma profissão 
existente mas antes era seu objectivo reposicioná-la dentro da hierarquia do mundo 
publicitário e editorial, o que foi feito através do discurso. Moura p.155 Deste modo, se 
destaca a importãncia do acto discursivo para analisar as razões pelas quais faz 
emergir novos conceitos.

28 William Addison Dwiggins, 1922 apresentado em Looking Closer III, Critical 

Writings on Graphic Design, 1999. Heller, 1991, pp. 108-116

29 Moura, 2010, p. 301
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Assim como a introdução do termo design acontece por interferências 
particulares, do mesmo modo, as diferentes nomenclaturas que foram sendo 
adoptadas para referir as práticas gráficas, anteriores ao uso do termo design, têm 
razões próprias de existir que a prática discursiva permite evidenciar. Nomear 
o campo das práticas gráficas antes do termo design entrar em circulação em 
Portugal, passava necessariamente pelo uso dos termos: artes gráficas, artistas 
gráficos, gráficos, tipógrafos, litógrafos, arte comercial, artistas cartazistas, artistas 
publicistas, artistas decoradores, pintores-decoradores, capistas, arquitecto de 
livro ou arquitecto de exposições, para dar apenas alguns exemplos. Termos que 
numa sequência exaustiva como esta demonstram uma relação do fazer com uma 
técnica ou suporte específicos.

Os diferentes termos revelam o contexto das práticas, são informação das 
formas como essa prática foi levada a cabo, como foi apresentada enquanto 
actividade/serviço para a sociedade, para um público, no seu contexto de actividade 
e na relação que esta esbelece com os contextos externos. Esses termos, a par dos 
discursos formam também o entendimento da actividade, o lado público e a forma 
como se apresentava tanto internamente no sector, como para clientes e público. 

Steven Heller ao apresentar a arte comercial do final do séc. XIX como 
um ofício — como era o ofício de ferreiro30 — mostra-nos quão distinta era esta 
prática naquela época. Por muito que o termo arte comercial nos faça estabelecer 
relações com o design gráfico presente, essa associação torna-se definitivamente 
distante, pelos modos operativos que remetem ao ofício de ferreiro ou, mesmo, 
pelo reconhecimento social a que este se associa. Se o nome da área de trabalho 
e do executante foi mudando ao longo dos tempos, o mesmo aconteceu com o 
reconhecimento do papel profissional que desempenhava na sociedade, sendo 
esse um motivo determinante para pensar o uso dos termos da actividade gráfica 
e do profissional correspondente.

Deste modo procuram-se as nomenclaturas das práticas gráficas com 
especial interesse pela introdução de novos termos que remetem para o design, 
na perspectiva de descrever as instâncias envolvidas nesse mesmo uso. Os termos 
não interessam pela origem, pela datação da primeira vez que foram usados — 
não é relevante apurar o uso originário de um termo — mas, antes importam 
pelos contextos que fazem emergir os termos, enquanto novos conceitos. Por isso, 
propomo-nos seguir os termos design, industrial design e estética industrial para 
analisar as circunstâncias em que começou o seu uso no contexto português. 
Para perceber a que enunciados estes termos remetiam, que relações de filiação 
é possível estabelecer entre estes enunciados e outros que lhe seguiram, como 

30 No prefácio de Looking Closer III Classic Writings on the Graphic Design, 1999.
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se disseminou o seu uso e que valores e significados vieram a adquirir ao longo 
do tempo. Em suma, por que processos de uso passaram os termos, usados para 
definir uma prática e os seus praticantes. 

Em Portugal o termo designers surge no texto Exposições,31 precisamente para 
referir os futuros artistas de exposições — os designers. Apesar do modo pouco 
assertivo como o termo é introduzido, as ideias explicitam que os designers assim 
apresentados são “um grupo de artistas bem capazes de projectar e organizar exposições 
de propaganda de ideias, factos ou objectos comerciais”. O enunciado confronta o 
campo da concepção das ideias — projecta e organiza — com o da construção 
e execução existente nos projectos de exposições. Pondo em evidência a prática 
profissional em curso — graças ao autodidatismo de artistas e desenhadores e com 
o apoio de bons profissionais na execução — bem como, a inexistência de escolas 
especializadas com uma preparação técnica própria, causa e consequência da 
mesma questão. A intermitência do uso dos termos designers e artistas ao longo 
do texto decorre da enunciação presente — falta a formação específica para a 
afirmação plena do trabalho dos futuros designers de exposições.

Ao termo designers usado por associação para referir o projectar e organizar 
da exposição, é também enunciada a ideia de que a prática dos designers se 
distingue por ser simultaneamente estrutura e decoração. Surge como resposta 
às construções toscas, mal executadas, posteriormente tapadas com decorações 
bidimensionais que marcavam a prática corrente. O trabalho dos designers é, 
assim, referido como uma actualização da prática existente, com uma melhoria 
das soluções no seu conjunto, que relaciona o equipamento do espaço com 
a comunicação gráfica aplicada, prestando cuidado às formas e aos modos 
inéditos como são materializadas. Aqui as formas dizem respeito aos grafismos 
e à disposição dos conteúdos sobre os equipamentos expositivos. Trata-se dum 
entendimento processual da prática de design remetido enquanto projecto total. 
Salienta-se também o facto deste enunciado sobre designers de exposições surgir 
num artigo que serve de mostra de portefólio dos projectos de quatro exposições32, 
através de registos fotográficos de vistas amplas do espaço, das estruturas 
tridimensionais e com detalhes das aplicações gráficas. 

Os exemplos das quatros exposições apresentadas dão a perceber o modo 
colectivo como o trabalho era organizado entre artistas-designers. Alguns deles 
trabalharam as exposições do Secretariado Nacional de Informação, dos quais 

31 Texto não assinado, publicado na revista Arquitectura nº 44, 1952, pp. 9-13.

32 IX Congresso Internacional da Estrada, projecto de Thomaz de Mello e Alberto Cardoso; 1ª 

Exposição Mundial do Sangue, projecto de Thomaz de Mello, Alberto Cardoso e Roberto 

Araújo; Feira das Indústrias Portuguesas, projecto de Bernardo Marques, Manuel Lapa, 

Eduardo Anahory e Jorge Matos Chave; representações portuguesas do Fundo de Fomento de 

 Exportação em feiras no estrangeiro.
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fazia parte Thomaz de Mello que se apresenta por ter chegado às coisas do 
design precisamente através das exposições — “encontrar a modalidade em que 
me especializei, e na qual muito produzi durante a minha já longa vida: “Arquitecto 
de Exposições”. Digo arquitecto, porque o dicionário reza: “aquele que faz risco, ou 
traça, ou planta de qualquer edifício ou construção”. Arquitecto sem título oficial 
nem diploma, mas por ser aquele que fez muito risco e fez muita planta. Não tenho 
nenhum curso especial. Sou orgulhosamente um autodidacta, professor e aluno de mim 
mesmo, melhor aluno que professor.”33 O termo importado dos designers ingleses, 
adquire no contexto português um sentido particular, se o enunciado anterior 
defendia a formação para uma prática autónoma, para alguns intervenientes essa 
problemática não se coloca — “A equipa formada por António Ferro em 1935 é a ponta 
de lança desse monumental projecto que é a Exposição do Mundo Português, realização 
que em alguns meses forma mais profissionais que qualquer escola em anos de teoria.”34 
Apesar de não se apresentar como designer, Thomaz de Mello, considera a 
experiência decorrida dessas colaborações como uma prática formadora em 
design de forma efectiva. Ainda a propósito destas exposições, o texto As artes 
gráficas e a decoração35 apresenta-as como resultado de uma prática conjunta das 
artes decorativas e das artes gráficas, nas quais António Ferro tinha o papel 
dinamizador e selecionador de grupos de trabalho de especialistas, atribuindo-lhe 
a função que hoje se reconhece a um director de arte, uma posição na prática do 
design gráfico. 

A análise dos termos e dos enunciados de um mesmo evento, tem um 
interesse particular ao permitir verificar a dispersão comum de ideias em uso. 
Neste caso, por diferentes intervenientes: o arquitecto de exposições, o autor não 
identificado do artigo, o crítico de artes — em diferentes lugares do discurso — 
uma conferência de artes gráficas, uma publicação periódica de arquitectura, um 
livro de arte moderna, para descrever a mesma prática recorrem a termos diversos, 
através de enunciados diferentes, a partir de diferentes posições institucionais 
da prática discursiva. Esta descrição vem reforçar a importância da análise das 
três modalidades da enunciação: o quem fala, onde e como dos enunciados. Assim 
como, que instâncias de emergência diferentes — o atelier, o periódico, o livro 
— dão lugar a objectos diferentes: as artes gráficas, o design de exposição, artes 
gráficas e decoração (da arte moderna). 

Por outra via, o termo designer36 surge para referir o âmbito processual da 

33 Falando do Ofício, pp. 27-31, 1989, Lisboa.

34 Idem.

35 Sellés Paes, in Da arte moderna em Portugal. Elementos 

para a sua história, pp.93-97, 1962, Lisboa.

36 No texto Formas utilitárias industriais e artesanais. Equipamento e 

pormenorização decorativa, in Arquitectura nº 59, 1957.
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actividade design como um dado adquirido que, em certa medida, já não seria 
novo, uma vez que é reconhecido como interno ao processo do artesanato mas, 
que perante a industrialização se altera, em termos de escala da produção dos 
objectos — da unidade para a grande escala. — “No industrialismo, o «design» sucede 
ao artesanato. Ao aperfeiçoamento total da forma de unidade para unidade sucede a 
alteração de milhão para milhão” Sena da Silva, 1957

Sendo o designer aqui referido como o artíficie que trabalha para a indústria 
— “o «designer», na sua qualidade de artífice à escala dos milhões e dos continentes.” 
A ideia de que a escala é um pormenor como é aqui apresentada, não será tão 
irrelevante, nem o enunciado de que o design é a sucessão ao artesanato — “Entre 
projectar um conjunto habitacional e pormenorizar mobiliário, haverá diferença de 
posição mas não de atitude. As duas tarefas são, até certo ponto, destinadas ao mesmo 
tipo de indivíduo. O resto será apenas um problema de especialização em determinada 
escala.”37 

O design é, neste enunciado, a atividade que vem assegurar a passagem 
da produção manufactureira para a produção industrial, que se acrescenta a 
necessidade de uma estrutura técnico-cultural universalizada como implícita nas 
funções do designer. Trata-se no fundo de uma certa reserva ao processo da 
industrialização manifesta num desejo de humanização da prática indústrial, a 
ser assegurado como o propósito do designer. As escalas referidas anteriormente 
eram relativas não só à quantidade de produção como também às especialidades 
consideradas para o fazer do designer “ fontes de iluminação artificial, mobiliário, 
artigos de produção industrial, acabamentos industriais e artesanais das edificações, 
vários aspectos das artes gráficas.”38 O texto deixa ainda a promessa de vir a discutir 
temas de interesse para as várias especialidades industriais, através de uma 
posição crítica que pretende evitar “a tendência romântica tão generalizada para a 
revelação de «génios», a aceitação sem condições da última moda ou a perda de espírito 
crítico diante dos ídolos lá de fora.”39 Embora fique por concretizar no acontecimento 
deste enunciado, deixa evidente a necessidade de uma crítica à prática do design, 
além do mais, prometido segundo uma abordagem disruptiva face à ideia de 
cánone. 

Associado à introdução do termo industrial design a partir da revista Binário40 
aparece a carência de um termo em português que não seja apenas a sua tradução 
mas, que tenha a capacidade de explicar de que trata o industrial design. Porém, o 
problema da tradução torna-se secundário, é necessário um termo que traduza e 

37 Formas utilitárias industriais e artesanais. Equipamento e pormenorização 

decorativa, Sena da Silva, in Arquitectura nº 59, p. 31, 1957.

38 Ibidem.

39 Ibidem.

40 No texto Industrial design, in Binário nº 4, pp 32-37, 1958.
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defina correctamente a complexidade de um processo e de uma actividade numa 
palavra — o problema principal trata de perceber, e ser capaz de definir o que é 
a actividade, que além de nova, tem um nome estrangeiro e para se apresentar 
recorre a exemplos estrangeiros, desde textos41 a objectos — também importações 
de Itália, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, Inglaterra, etc.. Este industrial 
design descreve-se por ser industrial mas não necessariamente numa escala 
enorme, as pequenas empresas podem conseguir até resultados mais satisfatórios. 
Igualmente, surge associado à indústria apesar de manter a tradição de cultura e 
gosto pelas artes, tirando proveito dos saberes da experiência artesanal. Por sua vez, 
a actividade do industrial design aparece com um nível de complexidade elevado 
uma vez que tem de projectar a forma e o maquinismo — com isto querendo 
enunciar que a obra que é realmente válida não se limita a ser decorativa.42

Afastado já do problema de tradução com o termo, o texto expõe um conjunto 
de enunciados sobre o entendimento do industrial design — prática que se manifesta 
através da indústria; implica o desenvolvimento de objectos complexos, funcionais, 
de entre as funções consta a função estética por oposição à mera decoração; o 
objecto de design enquanto unidade de funções. É através destes enunciados, 
que por consequência, se exclui o industrial design da existência das práticas 
industriais no contexto nacional. A inexistência do industrial design nacional é 
atribuída ao défice cultural do país assim como, a um processo económico baseado 
nessa insuficiência.

Enquanto o texto O design e a transmissão de valores43 não se forma num conjunto 
de enunciados de direcção única. Considera o designer como um profissional capaz 
de dominar as práticas bidimensionais e tridimensionais com igual competência 
numa representação do design total ou integrado. Ao mesmo tempo defende que 
esses serão práticas excepcionais, sendo o mais comum o designer dedicar-se 
a um “campo especializado dentro dos limites de circunstâncias especiais e usando 
um vocabulário também especial” Lionni, 1958 A este, multiplicam vários enunciados 
ligados ao processo do designer: interdependente das esferas estética; mecânica, 
psicológica, ética, social, expressiva, etc.. implicados nos conceitos e nas formas dos 
objectos com vista a uma expressão colectiva porém, resultado da intervenção e 
decisão de indivíduos. Tratando a dinâmica das decisões dos produtos a partir da 
combinação da necessidade do cliente e da competência e autoria do designer — os 
objectos como os meios onde se exprimem os valores do cliente com os do próprio 
designer. Num enunciado determinante para enquadrar o trabalho do designer 

41 Na mesma edição, Binário nº4, inicia-se a publicação de textos de autores 

estrangeiros sobre o design, as suas práticas e os seus objectos.

42 No texto Industrial design, in Binário nº 4, pp 32-37, 1958.

43 No texto O design e a transmissão de valores, Leo Lionni, in Binário Nº 4, pp. 38-40, Julho 1958.
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enquanto projectista crítico perante as solicitações externas do mercado — não 
exclusivamente industrial. Este conjunto de enunciados, é inequívoco também 
quando às práticas de concepção gráfica, reconhece o design tipográfico como 
uma especilidade autónoma com as suas especificidades e com os seus próprios 
objectos, demarcando-se de uma parte significativa dos enunciados sobre o design 
industrial, que o apresentam como serviço especializado dedicado à indústria.

Os termos designer, industrial design ou estética industrial começam a 
encontrar-se em Portugal entre as décadas de 1950 e 1960 em publicações 
periódicas, sendo os textos até aqui apresentados (1952, 1957, 1958, 1964) alguns 
dos exemplos mais apropriados no período inicial. Contudo, a inclusão dos termos 
nos respectivos enunciados, implica uma análise mais ampla além da simples 
afirmação que resulta da identificação do aparecimento dos novos termos. Com 
isto, quer-se dizer que os termos indicados são conceitos novos emergentes na 
prática discursiva, contudo os enunciados — onde surgem os termos — são os 
acontecimentos discursivos principais, de que parte esta análise.

Tema para uma Campanha — Estética Industrial44 dá conta da vontade de 
tradução do termo industrial design e de como esse processo de escolha esteve 
carregado de conotações e, profundamente implicado com a história das práticas 
e o próprio ensino decorridos até então. Era necessário encontrar o melhor termo 
para definir a actividade do projecto, num momento de mudança. E uma boa parte 
do processo residia nos problemas decorrentes da tradução, a partir do termo inglês 
industrial design — o mais universal, aparecia por hipótese negativa o «desenho 
industrial» — “não nos parece certo, primeiro porque «design» não é «desenho» na nossa 
concepção do termo, mas sim plano, estudo geral, apresentação; segundo porque Desenho 
Industrial é uma cadeira existente em alguns cursos das nossas escolas técnicas, e em 
que, nem de longe, se aflora a maioria dos aspectos implícitos numa verdadeira criação 
técnica e muito menos artística.” Matos, 1964 O termo estética industrial aparece como 
tradução do francês esthétique industrielle, que apesar de não ser considerado um 
termo do qual resulte uma boa definição, justifica o seu uso preferencial de modo 
a evitar usar outro termo passível de criar algum tipo de associação ao ensino das 
escolas técnicas. No entanto, independentemente da tradução adoptada, ambos 
os conceitos — estética industrial e industrial design — eram a súmula da ruptura 
desejada com o ensino técnico industrial e a prática que este concretizava nas 
unidades de produção. Essa ruptura encontra-se amiúde nos enunciados em toda 
a sua completude discursiva. 

44 Maria Helena Matos, in Indústria Portuguesa nº 431 pp. 18-20, 1964.
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Os enunciados da estética industrial, apresentam uma nova prática de projecto 
dirigida primordialmente à indústria. O que fica claro quando os enunciados 
começam a mencionar o papel da exportação na relação da estética industrial 
como potenciadora da economia — “em matéria de exportação, a estética industrial 
constitui uma actividade indispensável para a reputação dum país e do seu potencial 
económico.” Matos, 1964 É também para fortalecer essa decisão que é sugerida a 
frente comum contra o amadorismo, para defender a formalização da formação 
especializada, demonstrando uma vez mais a necessidade de cortar com os hábitos 
anteriores “no momento em que também começa a fazer-se sentir entre nós o nascimento 
de uma consciência do que pode representar a estética industrial na economia do País 
(…) parece antes de mais nada absolutamente indispensável a formação, entre todas as 
instituições interessadas.” Matos, 1964 

A implementação da estética industrial não passava já pelos profissionais 
assalariados incapazes, no lugar desta publicação era dirigida especialmente aos 
aos industriais, apelando às suas decisões empresariais — “Será necessário um 
programa contínuo de realizações sérias, para eliminar vícios que, à força de serem 
tradicionais, são cometidos inconscientemente, como, por exemplo, o hábito de copiar; 
a falsa estilização — com fins comerciais — de formas populares, que assim perdem a 
original pureza; a preocupação de modernidade, que produz autênticos barbarismos, 
ou a sua antítese, que nos dá híbridos de estilo indecifrável.” Matos, 1964

Deste modo, os termos estética industrial e industrial design em Portugal vem 
posicionar uma ruptura com as práticas existentes, do ponto de vista conceptual e 
artístico mas também com o mundo empresarial e a indústria. As práticas de maus 
hábitos que os enunciados trazem a público não eram exclusivas dos operários, os 
industriais era ignorantes das formas, do projecto e as suas decisões empresariais 
demonstravam-no. Nas relação que se estabelecem entre os vários enunciados, 
sobre o mesmo termo, sobre a mesma prática, entram em jogo as hierarquias de 
poder sobre os enunciados fazendo com isso variar a abrangência da sua recepção, 
dos que têm o poder decisor e dos que prevalem.

O próximo exemplo, Rentabilidade no industrial design45 posto em relação com 
o anteriormente descrito O design e a transmissão de valores46 vem demonstrar como 
o termo design é alvo de disputa dentro da área, provocando posições antagónicas 
entre si em relação à concepção gráfica dentro do discurso do design. O tema 
gráfico do industrial design aparece frequentemente arredado do foco de acção dos 
enunciados vocacionados para a rentabilidade, como se percebe na conferência47 

45 Conferência dia 15 de Junho de 1965, Rentabilidade do industrial design, Henri Vienot, in 

Traduções das conferências proferidas durante a 1ª quinzena de estética industrial, 1965.

46 Binário Nº 4, pp. 38-40, Julho 1958,

47 De Henri Vienot, a 15 de Junho de 1965 no Palácio Foz. Conferência organizada 

pelo INII com a colaboração do Secretariado Nacional da Informação.
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decorrida na Quinzena de Estética Industrial — “É preciso dizer que o mais específico 
na estética industrial é o que se refere ao produto, porque a construção de fábricas pode 
ser efectuada por arquitectos de talento, os elementos gráficos das embalagens podem 
igualmente ser abordados por grafistas ou publicistas, além de que há 10 ou 20 anos 
não existia ninguém que desse o seu apoio aos industriais, desejosos de fazer uma bela 
máquina de lavar, uma bela máquina de escrever, um bom equipamento industrial.” 
Vienot, 1965

Desta forma se cria uma distinção das especialidades no âmbito de intervenção 
do industrial design que menospreza a concepção gráfica. O uso do termo grafista, 
não seria por si só vinculativo dessa distinção porém, o depoimento clarifica o 
desinteresse de repensar os moldes implicados na indústria gráfica. Uma vez que 
não a compreeende dentro do processo — “Notemos que, naturalmente, o “industrial 
design” ou a estética industrial, se referem à indústria, dado que o termo industrial está 
compreendido na definição.” Este enunciado não é o único a posicionar-se sobre 
o papel da comunicação gráfica mas, esta posição é recorrentemente afirmada 
quando ao apresentarem-se exemplos de objectos de design, é dada preferência aos 
produtos e equipamentos, aparentando serem estes os únicos objectos de design 
da área a intervencionar. Colocando os objectos gráficos desde o início afastados 
do discurso desta mudança, os enunciados de exclusão terão consequências no 
entendimento do design gráfico até ao presente.

A distinção evidencia-se como uma secundarização, quando se reconhece 
a necessidade do trabalho gráfico para pensar a rentabilidade do produto. Para 
isso são necessárias aplicações gráficas específicas do produto que apoiam a sua 
identificação — “uma equipa de grafistas, porque todo o objecto estudado implica 
uma marca, implica muitas vezes uma embalagem e um certo número de elementos 
gráficos que o podem identificar. Para que a equipa seja homogénea é preciso, de facto, 
que ela se complete, de modo a que cada elemento, colaborando neste trabalho comum, 
possa contribuir com as suas capacidades particulares.” Deste modo se defende 
o trabalho gráfico como uma especialidade, que existe, e a que se recorre, para 
melhor a divulgação do produto principal — o produto industrial, a cadeira, 
o electrodoméstico, o automóvel, etc.. Neste enunciado, o objecto gráfico não 
existe como um objecto autónomo, apenas como uma necessidade específica 
da produção industrial de objectos ou equipamentos. Como objecto realiza-
se apenas por intermédio e submetido à prática industrial. Por fim, apresenta 
como desafio mais vasto da estética industrial, a procura do corporate image ou 
da imagem da firma, também referido como sistema de identificação visual forte 
para a valorização da empresa do ponto de vista comercial — “por uma marca 
muito sugestiva, cores, e um alfabeto de caracteres tipográficos, escolhido de harmonia 
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com o género de actividade da sociedade.”48 O que parece uma contradição pois, 
inicialmente despreza a contribuição dos grafistas, e mais tarde menciona o 
que seria o seu domínio de objectos como o mais importante, embora para isso 
recorra a um termo novo corporate image que desta forma os exclui. Trata-se de 
um acto discursivo preponderante que visa o afastamento das artes gráficas e 
dos artistas gráficos da equação do industrial design. Desta forma é dado o corte 
com a indústria gráfica, com uma grande parte dos conhecimentos e práticas 
que existiam. Poderia atribuir-se esta ruptura com o mundo gráfico a questões 
de processo e de organização do trabalho contudo, como vimos anteriormente 
em Inquérito ao livro (1946), no mundo editorial já se estruturava o trabalho por 
especialidades ,como um processo coordenado dirigido ao objecto final, neste 
caso gráfico, adoptando o termo arquitectura do livro. 

É possível organizar outra série de enunciados,49 que se dedica mais 
directamente aos objectos gráficos com um gosto actualizado, sobre o tema a 
renovação das artes gráficas — mais como uma melhoria em processo, do que 
como uma ruptura a realizar. Destes enunciados não surge um termo próprio, 
um conceito novo. E essa renovação é atribuída aos pintores e decoradores que 
vêm renovar as artes gráficas, acrescentando como uma vantagem à componente 
artística existente na indústria gráfica visível nos resultados — uma estética nova 
—, mas ainda assim realizando-se através de uma continuidade das práticas — 
“não só se adivinhava já um novo gosto ao nível de uma linguagem europeia, expressa 
por um verdadeiro sentir moderno — de que são testemunho as montagens de algumas 
exposições” Sellés Paes, 1962 Esta renovação é mencionada à posteriori em Artes gráficas: 
o caminho percorrido,50 — onde é descrita com a intenção de “alterar o espaço onde, 
tradicionalmente, se inseria a mensagem publicitária.” Thomaz de Mello, 1986

Outros enunciados que não cortam com as ligações e mesmo as referências 
com a prática das artes gráficas, encontram-se em Artes gráficas, veículo de 
intimidade — que vem propor uma renovação das artes gráficas pelo discurso 
complexo que é o próprio texto, a experiência da forma e da comunicação. Uns 
anos depois da anterior renovação das artes gráficas apoiada no gosto modernista, 
tendo a pintura como referência de estilo, aqui trata-se a renovação pelo ensaiar e 
transmitir, pela leitura analítica dos processos da comunicação, uma experiência 
de ligação através das artes gráficas como “veículo directo, senão instrumento, de 
uma nova síntese (…) um instrumento de cultura que tanto interessa à estética como 
à antropologia”. Trata-se também dos temas da reprodutibilidade ou da autoria, 

48 Idem.

49 Nos textos: Exposição de Artes Gráficas de Sebastião Rodrigues, Fernando 

Guedes, 1960; As Artes Gráficas e a Decoração, Sellés Paes, 1962. 

50 Inquérito de António Valdemar realizado por ocasião de Falando do Ofício, 

1986, in DN Cultura, pp. IV-V, Diário de Notícias, 30 de março de 1986.
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assuntos que não encaixam facilmente com os restantes enunciados das artes 
gráficas, mesmo os mais empenhados nas questões artísticas. 

Em 1965, os discursos do design ganham uma visibilidade pública acrescida 
pelos eventos especializados de organização oficial do Estado português, nos 
quais se podem encontram um grande número de enunciados provenientes de 
especialistas vindos de França, Itália, Inglaterra, Finlândia e Suíça. É no âmbito 
da Quinzena de Estética Industrial que se usou o termo estética industrial para 
as conferências e no mesmo evento, se apresentou uma exposição de objectos 
intitulada Industrial design. Deste modo demonstrando que também à análise 
dos termos não se pode aplicar uma leitura evolucionista ou de progresso. Sobre 
esta coexistência de termos, Souto aponta para os caracterizar — “Sob a influência 
da cultura francesa, a terminologia Esthétique Industrielle tinha sido adoptada pelo 
discurso português e era ainda usada na década de 60. Inclusive, um dos conferencistas 
na 1ª Quinzena de Estética Industrial foi o engenheiro Henri Viénot, filho de 
Jaques Viénot — criador da associação e revista Esthétique Industrielle (…). O facto 
da designação inglesa aparecer no título da exposição e no seu catálogo, marca um 
ponto de viragem no discurso oficial em relação à terminologia francesa, considerado 
ultrapassado pelos arquitectos e designers portugueses que colaboravam com o Núcleo 
(…)”. Souto, 2017, pp. 20-21

Os enunciados descritos anteriormente introduziram o termo design em 
Portugal através das publicações periódicas, previamente à Quinzena de Estética 
Industrial, embora Helena Souto, o atribua a este evento, por ser adoptado no título 
da exposição mas sobretudo na fala do director do INII, Magalhães Ramalho 
que numa das conferências apresentava “o importantíssimo e cada vez mais actual 
problema do industrial design.”51 Deste modo, se evidencia que certos documentos 
são mais facilmente legitimados do que outros. Neste caso, a preponderância da 
legimitação do documento é de âmbito institucional — é relativa ao representante 
do evento, onde se trata a aposta no investimento público na área da indústria 
(alinhado com o Plano Intercalar de Fomento (1965-1967). 

Através da antologia, a componente prática desta investigação, e pelos textos 
seleccionados, é possível perceber na relacão que os enunciados estabelecem entre 
si, uma recorrência de ideias, com uma filiação nos enunciados, uma transformação 
dos termos. Aqui daremos como regra esse confronto de enunciados relativamente 
ao aparecimento dos termos design, industrial design e estética industrial. Assim:

· design resulta em: projectar e organizar; estrutura e decoração, projectar é 
mais do que decorativo; criação técnica e artística; projecto como uma resposta 
completa às necessidades de estrutura e de forma; aperfeiçoamento total da 

51 Ensaio para um arquivo. O tempo e a palavra. Design em 

Portugal (1960-1974), Maria Helena Souto, 2017.
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forma para a produção industrial; prática que necessita de uma estrutura técnico-
cultural universalizada; aplicável a diversas escalas/especialidades; competência 
de projectar a duas e três dimensões como design total ou integrado é excepção; 
processo de especialização dentro de um campo com limites de circunstâncias 
e vocabulário especiais; processo que implica com diferentes esferas: estética; 
mecânica, psicológica, ética, social, expressiva, etc.; objecto de design decorre da 
fusão dos vários conceitos com uma unidade lisa; objectos como forma da expressão 
colectiva criados da decisão de indivíduos-designers; objecto de design resultado 
dos valores do cliente e do designer; design tipográfico com uma especialidade; 
democratização do objecto útil-agradável e útil-confortável. 

· industrial design resulta em: complexidade de projectar a forma e o 
maquinismo; qualidade completa do objecto e isto sob todos os aspectos funcional, 
técnico e de harmonia de conjunto; implica profundos conhecimentos científicos e 
artísticos na resolução dos problemas; actividade de síntese e coordenação; resulta 
em métodos e desenhos; melhores produções resultam de formas bem estudadas; 
o objecto de design como uma unidade de funções na qual existe a função estética; 
competência técnica, habilidade comercial e sensibilidade estética enquanto 
unidade do projecto, uma sequência de etapas cujo propósito final está na venda 
do produto como objectivo final; processo de humanização da própria indústria 
através da arte e das relações dos objectos com o ser humano. 

· estética industrial resulta em: plano, estudo geral e apresentação; criação 
técnica e artística; processo que confere “a qualidade total” aos produtos, tornando-
os bons; consequência de conjunto de factores — o esclarecimento do industrial, 
a informação do comerciante, a formação do desenhador-criador e a captação do 
público; “estética industrial, qualidade total”. 

O enunciado estética industrial, qualidade total muito recorrente numa fase 
inicial, terá movimentos futuros, criando uma filiação onde se começa a tratar o 
design como a mais valia do produto, contribuindo para o discurso da qualidade do 
design, que pode passar pela declaração simples de aptidão para o uso. Ou noutros, 
é tratado como uma equação entre a qualidade e o custo — “conseguir um máximo 
de qualidade com um mínimo de custos de produção”52 — decorrentes da eficiência do 
processo de produção, da escolha dos materiais correctos e das formas adequadas. 
Dentro do discurso design-qualidade, o texto Que razão é a razão do design? aplica a 
prática projectista do designer ao objecto têxtil, enunciada através de um esquema 
gráfico simples, o triângulo — no qual o objecto de design resultado da relação de 
triangulação das funções estética, presentativa e pragmática. Apresenta-se aqui 
como exemplo contraditório de como enunciados gráficos sintéticos são usados 

52 No texto Que razão é a razão do design?, E M de Melo e Castro, in Cadernos 

de Design nº1, pp.18-21, Centro Português do Design, 1992, Lisboa.
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para representar resumidamente o que se defende ser um processo complexo de 
especialidades — o design.

Fica patente que termos novos ou conceitos emergentes surgem para firmar 
um desprendimento das práticas em curso até então. Isso verifica-se directamente 
com as artes gráficas e também com as práticas artesanais ou manufacturas de 
produção. Como é exposto na análise descritiva que se propõe nesta investigação, 
que pode ser continuada a partir do confronto dos textos recolhidos na antologia 
proposta, os termos novos não eliminam os anteriores.

Em conclusão, o uso dos termos não é linear. A introdução de um termo 
novo não substituiu os anteriores, antes existe uma sobreposição de termos 
resultado da fluidez inerente à prática discursiva. Os termos industrial design, 
design e estética industrial introduzidos no contexto português nos anos 1950-
60 funcionaram muitas vezes como sinónimos, no sentido em que o seu uso foi 
feito para referir o mesmo domínio de objectos, mesmo se de formas divergentes. 
Podendo deste modo afirmar-se que estes termos constituem a mesma unidade 
discursiva, cujo uso serve para apresentar a mesma positividade. Contudo, pode 
disputar-se um mesmo termo através de enunciados distintos, para manifestar 
ideias e objectivos diferentes ou mesmo contrários. Um exemplo dessa disputa 
entende-se ao comparar os enunciados que incluem a concepção gráfica no 
processo do industrial design como uma actividade autónoma concebendo os 
objectos gráficos como produto, e aqueles que a incluem como uma actividade 
dependente da encomenda industrial. Ambos remetem para o domínio dos 
objectos gráficos mas, enquanto o primeiro não limita a prática às solicitações 
industriais, o segundo apenas a compreende segundo uma especialidade 
aplicada a produtos industriais e empresariais. A estreita e influente ligação com 
o sector industrial, vinculava as práticas do industrial design enquanto potencial 
económico de crescimento. Inicialmente visto como excepcional — o processo 
total do industrial design representado na corporate image — passa a reger o 
design gráfico numa perspectiva empresarial, como reafirmado no texto Imagem 
coordenada de empresa53, moldando o sentido primordial, ainda hoje marcante, no 
discurso do design gráfico. A identidade gráfica sobretudo através do logotipo, 
da marca e de pensar as solicitações em forma de produto. Digamos que a lógica 
empresarial da rentabilidade, também se revê na acepção do grafista que faz os 
objectos “menores” — as chamadas aplicações, enquanto o designer desenvolve as 
marcas, os projectos “maiores” — espelhando de uma forma rudimentar um modo 
de funcionamento do design gráfico. Fica claro também, que a prática como uma 
concretização de objectos gráficos independentes da encomenda via indústria 

53 Cadernos de Design nº4, pp. 52-55, Ricardo Vieira, Centro Português do Design, 1992, Lisboa
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— como o livro, o cartaz, o jornal, a brochura, entre outros — se afasta do foco 
das práticas defendidas pelo industrial design para a concepção gráfica. Criando 
distinções entre as práticas que se estabelecem dentro da empresa e as externas, 
o industrial design era também entendido como “ forma de organização do trabalho 
dentro da empresa” Sérgio Asti, 1966 — por ocasião do 1º Curso de Industrial Design,54 
promovido pelo INII em 1966. Se uma oficina gráfica não era entendida como 
empresa, logo a sua posição seria exterior a estes processos de organização, além de 
ser uma entidade externa à empresa. Uma oficina gráfica podia fazer parte de um 
jornal, que era em si uma empresa no entanto, os exemplos ligados às encomendas 
mais diversificadas aconteciam em oficinas, tipografias, ou casa de obras que 
funcionavam segundo lógicas próprias de familiaridade, algo distantes do que o 
termo empresa vem afirmar. O enunciado da nova organização do trabalho sublinha 
o corte com o mundo gráfico, também naquilo que este representa quanto às suas 
próprias leis de funcionamento, fundadas na informalidade organizativa de que 
o conhecimento empírico e a sua transmissão são o exemplo mais identificado. 

Um termo como design ou estética industrial trata sempre um assunto a que 
correspondem conjuntos de enunciados, e decorre da relação entre enunciados 
o que cabe nesse termo. Falta afirmar que nem todos os enunciados, sobretudo 
os que rompem com unidades instituídas, têm um termo que lhes corresponda. 
Assim, certos enunciados sobre o mesmo tema, não são acedidos pelos termos. 
O que implica organizar séries alternativas de enunciados para lhes dar visibilidade 
na análise histórica, o que trataremos de seguida a propósito das publicações 
periódicas. 

54 Transcrição da entrevista ao Diário de Lisboa, in Arquitectura nº 92, pp. 103-104.
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4.3. O papel das publicações periódicas para fixar enunciados 

As publicações periódicas tiveram nesta investigação papel essencial. Constam 
no maior número de fontes consultadas, entre jornais diários, folhetins sindicais, 
revistas generalistas, jornais ou revistas de âmbito especializado — das artes 
gráficas, das artes plásticas, da arquitectura, do design e do design gráfico. Pelo 
conjunto de regras próprias do periódico, a organização editorial é receptiva 
a tratar o imediato do momento, demonstrando em abundância os temas, as 
questões problematizadas e as suas abordagens em determinada época, numa 
cadência regular. Dada a frequência de saída e recepção destas publicações é 
possível analisar os termos e os enunciados em movimento no tempo, com as 
pressões e as disputas a que estão sujeitos por diferentes posições e entidades. 

A pesquisa de enunciados em periódicos é um processo que permite uma 
proximidade com o contexto dia-a-dia ou mês-a-mês da sua época, diferente do 
que acontece com um livro antigo, que tem a forma da obra encerrada. O que é 
próprio dos periódicos é que através da regularidade se ampliam as possibilidades 
de tratamento dos assuntos, permitindo que sejam ensaiados, testados e 
participados. Nas publicações vindas das artes gráficas no início do século XX 
era comum um texto único ser publicado em partes, dividido por vários números 
subsequentes da publicação. Uma estratégia editorial que resolvia os problemas 
de escassez de espaço de páginas para textos longos, ao mesmo tempo resultava 
numa ligação entre edições através do interesse despertado pelo texto em aberto. 
Uma leitura presente destes contextos editoriais passados, traz à tona com maior 
evidência a recorrência dos temas tratados, por vezes numa aparente reescrita em 
contínuo. Por outro lado, traz também a possibilidade de encontrar enunciados 
que embora estivessem presentes na altura, por algum motivo não chegaram ao 
presente. 

As publicações pelo seu carácter regular são propícias às novidades e 
tendências, não apenas das imagens gráficas, dos processos criativos ou técnicos 
como também das práticas discursivas. Desta forma criam espaço para o 
discurso, no qual, este alimenta e é alimentado por uma noção de cultura própria 
ao contexto, do design ou das práticas gráficas que se lhe associam. Pela sucessão 
de edições e pela cadência dos discursos enquanto prática este é o meio onde mais 
facilmente podemos reconhecer esta noção. A publicação periódica revela-se deste 
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modo um meio privilegiado para apresentar o discurso como o acontecimento. 
Confirmado pela afirmação de que certos conjuntos de enunciados, inicialmente 
publicados em periódicos, eram posteriormente compilados para publicação em 
livro, alargando a sua recepção e longevidade através de meios de publicação 
mais perenes. O mesmo sucedia com conferências cujo discurso-acontecimento 
apresentado em evento próprio, com local e dia marcado, era prolongado com a 
publicação posterior do discurso em objecto impresso, a este propósito pode referir-
se a conferência Aspectos da Tipografia em Portugal,55 as conferências da Quinzena 
de Estética Industrial56 e também a conferência Nos domínios da arquitectura do 
livro.57 O discurso-acontecimento tem por esta via a sua temporalidade prolongada. 
Se o evento é o primeiro lugar onde ocorreu o discurso-acontecimento perante 
o público, a publicação torna-se o lugar permanente, garantia de existência pós-
acontecimento. É através da materialização do objecto — livros, publicações e 
outros impressos avulso — que os discursos-acontecimento adquirem o carácter de 
documento. Ao contrário, os enunciados publicados em periódicos não seguiam 
o propósito de se constituirem como documentos à priori. A sua publicação era 
de certa forma mais informal e reativa — comparativamente ao exemplo anterior 
— deixando o contexto em aberto ou em bruto para as análises históricas, para 
organizar relações novas e distribuir novas leituras sobre os temas previamente 
organizados no seu momento de publicação. Isto também é possível fazer através 
dos enunciados publicados em livro, no entanto as publicações periódicas 
permitem fazê-lo de modo mais abrangente. Tomemos o exemplo da terminologia 
como exemplo. As publicações periódicas, pela natureza da sua regularidade, 
foram essenciais para fixar os termos, para os caracterizar e modificar mas, no 
presente da investigação são fundamentais sobretudo para localizar os enunciados 
soltos. Aqueles enunciados que não se agregaram num termo próprio, ou que 
não se prenderam nos existentes, perdendo foco de representação, remetidos a 
resíduo pouco presente nos estudos históricos. Assim, as publicações periódicas 
enquanto lugar e difusão dos discursos têm a dupla possibilidade de expôr e fixar 
enunciados, termos e ideias que decorrem das práticas ou que as questionam. 
Enunciados para firmar as práticas em curso, que na fluidez do quotidiano não 
se fixam antes se movimentam. As publicações servem para fixar os enunciados 
mas também para renová-los, igualmente afirmando e dando visibilibidade às 
práticas, trazendo-os a público. Os enunciados encontram recepção não apenas 

55 Por Norberto Araújo e Artur Pereira Mendes  em 6 de abril 

de 1913 na Imprensa Nacional deLisboa.

56 Por Henri Vienot, Madini Moretti, James Noel White, Sergio Asti, Olof Gummerus e Xavier Auer. 

Publicado como Tradução das conferência proferidas durante Estética Industrial, INII, 1965.

57 Por Manuel Canhão realizada na Biblioteca da Imprensa Nacional de Lisboa em 19 de 

março de 1952, publicada pelo Grémio Nacional dos Industriais Gráficos no mesmo ano.
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nos gráficos e designers mas, também nos que são exteriores à prática, expondo os 
enunciados especializados perante o público não especializado sobretudo através 
de publicações generalistas.

Durante a pesquisa de enunciados, uma primeira selecção passou por 
identificar aqueles que referiam a concepção gráfica e as práticas gráficas nas 
suas preocupações técnicas e estéticas. Neste processo, alguns temas laterais a 
estes processos — como as formas de aprendizagem, as condições dos espaços 
de trabalho, a remuneração, o gosto artístico, a identidade profissional — foram 
ganhando forma, parecendo não encaixar directamente na narrativa principal do 
design gráfico mas tendo uma importância grande quando dela se distinguem. 
Neste sentido, a partir da recolha dos enunciados que afirmam esta descrição, 
tratamos de identificar as positividades das artes gráficas e do design, enquanto 
enunciados sem termo, de igual modo determinantes para as práticas. 

As publicações periódicas das artes gráficas existentes desde o início do 
séc. XX dedicavam-se a tratar os problemas sociais que afectavam o trabalho, 
o problema da fraca formação, dos baixos salários e da falta de condições das 
oficinas foram os temas iniciais mais recorrentes. Temas que se vão desenvolvendo 
a cada número e dessa forma motivando a mobilização colectiva dos operários 
gráficos. Os assuntos técnicos podiam ser abordados com um propósito didáctico, 
por exemplo demonstrando os cuidados a ter com a máquina de compor, ou 
numa perspectiva crítica, identificando problemas e defeitos da fundição de tipos. 
A componente artística privilegiava o tratamento do desenho do livro, o objecto 
no qual se dedicava mais esforço e investimento — a arte do livro era defendida 
como uma outra forma de arte como a pintura ou a escultura — e enunciada como 
a “mais fiel expressão da inteligência, foi sempre o mais exacto reflexo do espírito e da 
cultura da época em que foi elaborado.”58

As publicações periódicas funcionavam como uma posição institucional 
das artes gráficas. Além da função de divulgação da profissão, preocupações de 
ordem técnica, artística, da história da tipografia mas, numa fase inicial, o relevo 
essencialmente fosse dado aos assuntos do associativismo para reconhecimento 
e organização da classe. O que se verifica sobretudo nas publicações de grupos 
associativos, pertença dos próprios operários, sendo a Revista Graphica, orgão 
da Liga das Artes Gráficas apenas um exemplo. Outros exemplos das publicações 
analisadas59 durante a pesquisa no panorama das artes gráficas dão conta da 

58 O desenho nas artes do livro, Joaquim Dieguez, 1907.

59 O Gráfico, Orgão oficial da União das Artes Gráficas (publicado entre Abril 1905 e 

Julho 1908, Lisboa); O Gráfico, Mensário, Orgão oficial da Federação Portuguesa 

dos Trabalhadores do Livro e do Jornal (publicado entre Janeiro 1916 e Maio 1923, 

Lisboa); O Tipógrafo, Orgão e Propriedade da Associação de Classe dos Compositores 
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recorrência existênte em adoptar para título uma palavra que designa-se o 
sujeito-trabalhador — o gráfico, o tipógrafo, o impressor — uma tendência das 
publicações associativas ou sindicais. Exceptuando a Revista Graphica,60 que por 
ser dirigida a operários de várias especialidades adoptava, como outras revistas 
temáticas do sector títulos directos e referentes à área de actuação — Revista de 
Artes Graphicas61; Artes Graphicas — Revista Artistica Litteraria de Critica e de 
Acontecimentos Graphicos62. Da variedade de associações e sindicatos resulta 
consequentemente um grande número de publicação até meados dos anos 1930, 
altura em que começa a organizar-se um movimento de operários que defende 
um sindicato único para todo o sector, acabando por diminuir a diversidade de 
publicações que semanal, quinzenal ou mensalmente os operários dão à estampa.

As associações de operários ou sindicatos tinham na publicação periódica 
mais do que um veículo comum de divulgação. Como se refere: “Agora, que a nossa 
agremiação possuí um orgão na imprensa para a defender altivamente de todos os 
ataques que porventura lhe possam ser feitos; para lutar pelos direitos e interesses dos seus 
associados e para servir de transmissor do nosso pensamento sincero e dos nossos ideais 
sublimes, quer entre o operário em geral, quer entre as classes graphicas em particular, 
cumpre-nos, mais que nunca, pugnar pela União de todas as classes graphicas.”63 
Na consulta das primeiras décadas da Revista Graphica (1904-1918) verifica-se 
que os assuntos mais frequentes são de organização da classe, pela exigência da 
melhoria das condições de trabalho. Mas também para reconhecimento e encontro 
entre pares, de identificação com os colegas de profissão no estrangeiro, através da 
publicação de notícias internacionais e da óbvia comparação das diferenças das 
práticas entre países. O contexto laboral em Portugal resumia-se genericamente 
a três possibilidades: os gráficos poderiam trabalhar na Imprensa Nacional 
imprimindo obra de livro e documento de Estado; em casas de obras ou tipografias 
particulares desenvolvendo trabalhos comerciais diversos; ou trabalhar em jornais 
que habitualmente tinham nas suas instalações as oficinas tipográficas. Como 
o ensino técnico era inexistente à época, a aprendizagem e o conhecimento da 
arte era adquirido pela prática na oficina, na secção Technologia — Apontamentos 

Tipográficos (publicado entre Abril 1930 e Junho. 1933, Lisboa); O Impressor: 

Semanário defensor da classe dos impressores e de todas as classes trabalhadoras 

em geral (publicado semanalmente entre Janeiro e Abril 1907, Lisboa). 

60 Revista Graphica, Orgão da Liga das Artes Graphicas, Publicada entre 1904-

1936, Porto. Em 1930 passa o título para Revista Gráfica, Órgão defensor 

das Gráficas do Norte de Portugal. Em Fevereiro de 1934 passa a pertencer 

ao Sindicato Nacional dos Operários Gráficos do Distrito do Porto

61 Revista de Artes Graphicas publicada entre 1906-1913. Administrador: 

R. d’O. Hervella. Editor: Ayres C. Pereira da Costa.

62 Desta publicação conhece-se apenas um número (nº1, ano I, Porto, 1 de Outubro 

de 1907), não tendo sido possível apurar se a publicação continuou.

63 Revista Graphica, ano I nº 3, 1904, p.1.
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pessoais publicavam-se notas ou dicas dos processos de execução. Publicavam-se 
textos sobre questões sociais para melhoria das condições salariais, das condições 
de trabalho, sobre a carga horária excessiva face à legislação, o não cumprimento 
da lei pelo recurso ao trabalho de menores, entre relatos de patrões capitalistas 
preocupados com o lucro, estavam entre os assuntos mais recorrentes antes de 
se debruçarem sobre os assuntos técnico-artísticos da tipografia. Deste modo 
podemos dizer que, nesta fase ser gráfico — nas figuras do tipógrafo, compositor e 
impressor — passava necessariamente pelo sentido de classe e camaradagem, que 
através das publicações firmava o associativismo e organizava a luta por condições 
de trabalho dignas. O ímpeto da melhoria da vida profissional surgia à frente da 
preocupação artística ou técnica e o apelo à união das classes gráficas é o tema 
recorrente desta publicação, como enunciado, o lema da publicação era também o 
seu propósito — A honra, a equidade e o dever. Um por todos e todos por um.

É possível traçar a síntese de um conjunto de enunciados contudo a análise 
pelos periódicos também possibilita identificar temas de excepção e interrupções 
na narrativa. Na luta contra a exploração dos industriais, não havia lugar para a 
mulher. O texto A mulher na typographia64 denuncia a exploração do trabalho das 
mulheres como ainda superior ao dos homens. Por conseguinte, os enunciados 
dividem-se entre defender a igualdade salarial de acordo com a produção e a 
harmonia como acontece para os homens de forma a “que a mulher não seja um 
concorrente nocivo ao nosso trabalho” e, na eminência da abertura de uma escola 
de tipografia para mulheres, um apelo de união pela proibição da sua abertura. 
Os camaradas viam a escola como uma roça de exploração para martirizar essas 
modernas continuadores de Gutenberg, e desta forma preferiam afastar as mulheres 
da possibilidade de se formarem artisticamente na tipografia, o que as levariam 
a adquirirem formação antes de entrarem para as oficinas, começando a ganhar 
mais. O trabalho das mulheres nas oficinas era comparado ao dos menores,65 
por ser normalmente pior remunerado — baseado num decreto de 1891 que 
regulava o trabalho das mulheres e das crianças, — logo além da discriminação 
profissional, era uma forma de concorrência desleal em relação ao trabalho dos 
homens que se insurgiam contra a sua contração. Assim, as mulheres nas artes 
gráficas eram alvo de duas discriminações no trabalho. O trabalho das mulheres 
nas artes gráficas volta a surgir como assunto em A Semeadora66 com o objectivo 
de inquirir o seu trabalho nas artes gráficas pelo mundo, a partir de um conjunto 
de perguntas comuns a que todos as associações respondiam, permitindo fazer 

64 Revista Graphica, ano I nº 51, p. 2, 1905.

65 No texto O trabalho das mulheres e dos menores nas fábricas, 

in Revista Graphica 1905, ano II nº22. 

66 No texto O trabalho das mulheres tipógrafas em todo o mundo, 

in A Semeadora nº1-9, 1915-1916, Lisboa.
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uma comparação quanto: à presença de mulheres como tipógrafas naquele 
país, à percentagem de mulheres em funções, a condições de admissão, horas 
de trabalho e salário recebido relativamente aos homens nas mesmas oficinas. 
Curiosamente, estes enunciados do início do século XX, que apresentam a mulher 
em condição de exclusão e desigualdade no trabalho são raros. Não se conhecem 
outros enunciados que refiram a participação da mulher no trabalho das práticas 
gráficas ou do design, nem de uma forma nem de outra, este tema não volta a ser 
assunto nas fontes consultadas, até ao presente da investigação. O que revela que 
pela ausência do discurso decorre a invisibilidade das mulheres no sector gráfico 
— sabendo que as mulheres trabalharam sempre em artes gráficas, sobretudo 
em tarefas de acabamentos manuais e encadernação — que não se alterou 
particularmente com o surgimento das práticas de design. Desde o final da década 
de 1960 que existem mulheres designers em Portugal, Cristina Reis67 e Alda Rosa 
estudaram design em Inglaterra e regressaram a Portugal desenvolvendo a sua 
prática de designers gráficas inicialmente no núcleo de Arte e Arquitectura do 
INII, sem que houvesse prática discursiva sobre o assunto. Esta invisibilidade 
contribuiría para deixar marcas nos estudos históricos do design em Portugal, 
pela ausência da representação das mulheres designers e pela invisibilidade do 
seu trabalho na história e no discurso do design gráfico.

Por motivos contrários, um enunciado pode sofrer de excesso de visibilidade, 
mesmo que a sua ocorrência seja singela. No texto Os typographos e o alcoolismo 
68 encontra-se um enunciado excepcional, que não se repete mas que marca 
negativamente o grupo profissional dos tipógrafos. O texto é um desmentido do 
título, ideia que teria sido sugerida anteriormente na publicação e a que ali era dada 
resposta, como um exemplo da actualização de assuntos em circulação, edição 
após edição. A associação dos operarórios ao alcoolismo é uma caracterização 
feita à identidade profissional que surgia por associação à probreza, decorrente 
dos baixos salários do ofício. Este enunciado vem contrariar a ideia de que entre os 
tipógrafos existiam mais casos de alcoolismo do que em outras profissões contudo, 
só o facto deste enunciado existir já significa que essa fraqueza caracteriza o ofício 
e as práticas provenientes das oficinas,69 marcando a identidade profissional 
deste sector de forma negativa, o que mais tarde viria a criar a necessidade de 
afastamento das práticas de design a este grupo profissional.

Os assuntos políticos que tratam os melhoramentos da classe, a crise na classe 
gráfica, e mesmo um progressivo extermínio da classe, vão abrindo espaço para 

67 Em entrevista para a presente investigação. 

68 Revista Graphica, ano I nº 5, 1904.

69 O mesmo sucede com o texto A higiene do artista gráfico, 

In Revista Graphica, ano VII nº 7, nº8, 1916.
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uma afirmação do discurso da cultura profissional, através da publicação mais 
frequente de textos de carácter histórico e artístico. Através da divulgação de textos 
sobre livros antes da invenção da imprensa70, sobre a invenção da imprensa e as 
alterações trazidas com a disseminação da cultura através do impresso, ou perfis 
de vida e da descoberta de Gutenberg — uma ligação a quem os gráficos deviam 
o seu trabalho.71 Enunciados que procuravam divulgar a inclinação artística 
e cultural necessária para a elevação das artes gráficas. Também as questões 
técnicas vêm a ter uma maior amplitude de abordagens, não se publicando apenas 
dicas para a execução prática. Os textos com assuntos técnicos surgem igualmente 
para declarar a técnica enquanto grandeza da exaltação do nível alcançado — 
desconsiderando as preocupações rotineiras e os problemas decorrentes do 
labor — desta forma procurava-se através dos enunciados publicados afirmar a 
arte e a beleza das artes gráficas promovendo a melhoria das respostas técnicas 
entre os leitores especializados de modo a tocar sensibilidades para o culto do 
Belo e Agradável no sector gráfico. A distinção entre arte e ofício foi pontuando 
a discussão das artes gráficas, visível na recorrente publicação de textos sobre a 
arte do livro, que promoviam não só a melhoria das respostas artísticas das artes 
gráficas, como inclusive a necessidade de desassociar a arte da tipografia do ofício 
gráfico, reclamando a tipografia como arte liberal porque como as demais requer o 
exercício do entendimento72 , isto é, o livro como forma de arte como era a escultura 
ou a pintura.73 Esta divisão põe em evidência o dilema principal da afirmação das 
artes gráficas, que sendo em parte arte e em parte ofício ou indústria (gráfica), 
teve a componente da concepção artística menos sólida e reconhecida. O facto 
das decisões da concepção serem também realizadas por artistas exteriores à 
oficina, ou mesmo pelos autores dos livros e editores — que se dirigiam à oficina 
com as suas ideias e gostos previamente definidos solicitando aos gráficos 
a sua execução — leva a componente da concepção artística a ser disputada 
entre gráficos e clientes, contribuindo para o seu enfraquecimento, e mesmo à 
desvalorização completa em certas oficinas. Pelo contrário, sendo a componente 
da execução, vinculada às tarefas de produção, impressão e reprodução ao ofício 
(ou ao industrial, dependendo da escala de produção) aquela que realmente se 
destacava, por não haver alternativa — a impressão tinha de ser feita na oficina e 
pelos gráficos — adquirindo esta a visibilidade principal quando se mencionavam 
os domínios das artes gráficas. 

Esta é a tensão entre criação e execução, uma discussão interna das 

70 Os primeiros livros, in Revista Graphica, ano II nº31, 1906. 

71 Artes Graphicas: Revista Artística, Litteraria, de Critica e de 

Acontecimentos Graphicos, nº1, 1907, Porto.

72 No texto A lógica do absurdo, 1907.

73 No texto O desenho nas artes do livro, 1907.
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artes gráficas, entre assegurar apenas a execução ou também a concepção 
gráfica dos trabalhos. Os enunciados pela distinção da arte do livro e da arte 
tipográfica como formas de arte procuravam evidenciar o processo de raciocínio 
e de arte implicados numa forma de trabalho que era exclusivamente produção. 
E igualmente recusavam a interferência do cliente (o autor ou editor) na estética 
da arte, para estes um terreno desconhecido onde davam ideias e impressões, sem 
conhecimento das regras tipográficas, pelas quais a arte gráfica se desenvolvia. 
É por isso, que os enunciados da beleza, da arte do livro e da arte tipográfica foram 
pela sua recorrência ao longo do tempo determinantes para o discurso das artes 
gráficas defendidas pela sua componente artística. O enunciado sobre o Belo e o 
Agradável surge nas artes gráficas para referir a técnica bem empregue da arte 
tipográfica — incluindo o cuidado da escolha tipográfica na sua adequação ao 
trabalho específico, a harmonia da página no emprego dos elementos gráficos, 
filetes, vinhetas, ou peso do claro-escuro por forma a honrar o texto perante os 
leitores — enunciando o bom gosto para afirmar perante os seus pares a intenção, e 
em alguns casos a capacidade, de assegurar a concepção artística dos trabalhos. 
O enunciado do bom gosto manteve-se em associação às práticas gráficas, 
sofrendo adaptações e sendo transformado no seu uso. É comum associarmos o 
enunciado do bom gosto às práticas que serviram o Estado Novo, que se dedicou 
inclusive a implementar várias medidas não restritas ao trabalho gráfico dentro 
do que era apresentado como Campanha do Bom Gosto74, concretização que muito 
dependeu da participação dos artistas gráficos e dos designers de exposições. 
Neste caso concretiza-se através de decisão política e para cumprir um programa 
de propaganda e de costumes em todo o país, com propósitos distintos — uma 
afirmação política de doutrinação estética. 

Têm em comum estes dois enunciados de épocas dintintas que pela afirmação 
discursiva procuram implementar uma mudança através dos objectos gráficos e 
através das práticas que os concretizam. Nas artes gráficas o enunciado surgia 
para declarar a exigência de assegurar a concepção artística dos objectos gráficos, 
pela defesa da elevação artística do sector. No caso do Estado Novo, os objectos 
gráficos seriam o meio através do qual se concretizavam os ideiais da Campanha 
do Bom Gosto servindo-se da qualidade das práticas gráficas e decorativas, levando 
a cabo uma renovação do gosto, para a elevação do governo e da sua propaganda. 

O enunciado do bom gosto, em confronto com os enunciados do industrial 

74 “Cubra-se a desagradável nudez dos tapumes com uma publicidade inteligente.” Os 

tapumes sujos e feios davam uma “impressão de mal-estar e miséria — repulsivos como 

os mendigos esfarrapados” para resolver o problema bastaria aproveitar os tapumes 

para publicidade de bom gosto, numa solução decorativa para a cidade. in Panorama: 

revista portuguesa de arte e turismo, A.2, n.º 11, Outubro 1942. “Campanha do bom 

gosto” foi uma secção da revista Panorama publicada periodicamente nos anos 1940. 
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design encontram-se enquanto oposição. O belo e agradável, é rejeitado por ser 
entendido como apenas decorativo, surge precisamente em resposta às práticas 
decorativas dos pintores-decoradores. O industrial design vem opor-se aos 
enunciados do bom gosto como fim em si mesmo. Por recusar a componente 
estética como uma cosmética superfical, antes defendeu a concepção funcionalista 
total, na qual inclui a função estética. O enunciado Belo e agradável inicialmente 
surgido pelas artes gráficas, usado também ao serviço das artes decorativas, seria 
transformado em útil-agradável e útil-confortável por ocasião da 1ª Exposição de 
Design Português numa afirmação da função interligada com o confortável, a par 
do apelo para alargar o uso dos objectos ao maior número de pessoas — “O design 
significa a democratização do útil-agradável, do útil-confortável que deixa de ser um 
privilégio, de escóis para se tornar acessível ao grande público”75 

Antes da afirmação dos discursos do design decorridos a propósito da 1ª 
Exposição de Design Português, já as publicações periódicas especializadas em 
arquitectura e projecto76 tinham introduzido os temas do design e do industrial 
design nas suas linhas editoriais. Exerciam um papel de divulgação das iniciativas 
estratégicas promovidos pelo INII, reportando e comentando-as. Divulgavam 
iniciativas particulares de concursos nacionais e estrangeiros, dirigidos a 
designers e artistas nacionais mas, sobretudo organizando notícias sobre o design 
no estrangeiro, a propósito de colóquios, concursos ou inovações, tratando muito 
lateralmente os assuntos do design gráfico. Deste modo, contribuindo para 
publicar o design como uma recorrência publicada, que a cada edição se renovava. 
O registo era essencialmente informativo e noticioso, os conteúdos mais vastos 
no design eram direccionados para o produto industrial e para o mobiliário, 
dando cobertura sobretudo à apresentação de portfólios destas áreas. Também 
se preocupavam com as definições do design e com o significado linguístico dos 
termos, pontuando as notícias com breves notas sobre o assunto. É também 
nestas publicações que surgem a esse propósito textos teóricos sobre o design77, 
onde se publica muita teoria estrangeira, percebendo-se a influência da teoria de 
Walter Gropius, da Bauhaus ou da escola de Ulm. Os periódicos são neste aspecto 
importantes para a tradução de textos estrangeiros dando acesso não só à matéria 
como o seu acesso facilitado em português.

Há um momento propício à publicação de textos de designers estrangeiros, 
em alguns casos mais processuais e operativos, que têm o propósito de ensinar 

75 Catálogo da 1ª Exposição de Design Português, INII, 1971, p. 115.

76 Arquitectura, nº44, 1952; Arquitectura nº59, 1957; Binário Revista 

Mensal Arquitectura Construção Equipamento, nº4, 1958. 

77 No texto “O designer e a transmissão dos valores”, Leo Lionni enuncia o design como 

um processo de especialização dentro de um campo com limites de circunstâncias e 

vocabulário especiais, incluindo claramente o design gráfico como uma especialização.
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o que é o design aos praticantes em Portugal. Mostrar como se faz lá fora, o 
que se faz e quais são as tendências. O que vem resultar numa importação dos 
enunciados, por vezes sem existir uma proximidade dos contextos de produção, 
económicos, ou sequer uma adequação dos problemas. Da mesma forma que 
ao nível da produção dos objectos se referiam constantemente os exemplos 
estrangeiros também existe ao nível dos discursos uma importação. Este princípio 
surge muito claramante nas conferências de Estética Industrial e é fundado num 
acto discursivo, estando detrás da sua lógica organizativa — “Evidente parece, pois, 
que com todas as deficiências actualmente existentes — como inexperiência, falta de 
conhecimentos, falta de coordenação de iniciativas e outras — devemos tirar do nosso 
atraso a vantagem de nos podermos servir da experiência estrangeira, chamando para 
cada caso técnicos cuja reputação seja internacional e indiscutível.” Matos, 1964 Perante 
a importância reconhecida de conhecer os exemplos estrangeiros e aproveitar a 
experiência desse conhecimento, perde-se a ponderação de o entender para além 
de uma receita a aplicar ao contexto português. 

O surgimento do design gráfico no mundo das publicações periódicas é 
afirmado com o aparecimento da revista especializada Gráfica 70 78 na qual 
se reunem os conhecimentos práticos e as heranças das artes gráficas com as 
abordagens novas do design. Resulta num conjunto de enunciados que tratam o 
design gráfico como um campo de conhecimento específico e como uma prática 
profissional na emergência da sua afirmação disciplinar. Gráfica 70 enquanto 
publicação especializada surgia como um meio impulsionador da visibilidade 
das práticas gráficas existentes que ao destacar e valorizar novas componentes e 
necessidades abriu espaço para validar o design gráfico através da existência de 
uma publicação. Através dos discursos que publicou, fez emergir mais claramente 
o design gráfico, deste modo abrindo espaço para uma inscrição pública da 
actividade. É com esta publicação que o design gráfico ganha notoriedade 
enquanto assunto num lugar próprio, com maior recorrência e visibilidade 
dos seus temas, que até aí tinha apenas por vias dispersas. A revista não é 
restrita aos temas do design gráfico, mas é particularmente específica nos seus 
exemplos, os portfólios publicados são sempre de objectos gráficos ao contrário 
do que acontecia recorrentemente com as revistas de arquitectura. A revista 
procurava um equilíbrio de conteúdos entre as preocupações técnicas, estéticas 
e processuais. Incluía uma secção noticiosa dedicada — das artes e das técnicas da 
comunicação visual onde apareciam pequenas notícias e apontamentos dedicados 
à impressão, às gráficas, às artes gráficas, onde também se podiam divulgar 
concursos de cartazes internacionais ou um calendário de eventos especializados 

78 Gráfica 70, Revista de cultura e técnicas de comunicação visual. 

Publicaram-se 4 números entre 1970 e 1974.
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de que são exemplo, uma feira internacional do livro, feiras de embalagens, o salão 
internacional de fotografia, a conferência técnica sobre os problemas do livro, etc.. 
Era publicada uma secção de portfólio em cada edição, contudo a edição era uma 
mostra continua de objectos gráficos que ilustravam as várias notícias através de 
cartazes, livro infantil, ilustração, lettering, papel de embalagem, linhas gráficas, 
embalagens, etc.. 

Relativamento aos enunciados de cariz teórico, as abordagens eram diversas: 
existia uma dedicação acentuada à comunicação visual, à percepção visual e à 
fotografia mas também à componente técnica aplicada, através do tratamento de 
imagem, existindo uma complementariedade entre os assuntos. O computador e 
a arte para abordar a representação figurativa, A palavra e a imagem para tratar 
a força da comunicação através do cartaz, essa complementaridade de assuntos 
para tratar um tema acentuava uma dualidade em movimento resultado das 
mudanças tecnológicas em curso. Por outro lado, aos temas mais processuais 
misturavam-se as abordagens do mercado, da publicidade e das vendas, como 
por exemplo no texto Um ilustrador ao serviço da comunicação de marketing. Mas, 
sobretudo os enunciados afirmavam os problemas modernos da comunicação, 
referindo os projectos de design gráfico, como a embalagem ou o cartaz. 

Embora os temas abordados promovessem as virtudes do design gráfico e 
os exemplos de objectos mostrados compreendam um domínio gráfico vasto, os 
enunciados teóricos mencionam uma ligação primordial ao industrial design, 
colocando o design gráfico ao serviço da indústria maior, que mais encomenda. 
O enunciado da especilidade gráfica aplicada aos produtos industriais surge 
aqui na forma de uma aplicação dedicada79, através do aperfeiçoamento da 
linguagem visual, para aplicação eficaz à embalagem, onde se concretiza também 
a concepção tridimensional da embalagem e a relação com a identidade gráfica 
enquanto unidade. Relativamente ao enunciado do design industrial como processo 
total que propõe o trabalho de corporate image, encontra-se bastante afirmado 
nesta publicação. Entendendo o industrial design para a empresa, trata-se de 
pensar a empresa como o produto principal, a que se associam sub-produtos, 
todos a serem comunicados, cabendo ao design gráfico desenvolver um sistema de 
identidade gráfica comum, aplicado a todos os suportes de comunicação e produtos 
associados. A este propósito o enunciado têm nesta publicação uma recorrência 
edição após edição, para que se publicam os textos: Uma nova expressão da empresa, 

Uma experiência de Trademark, a personalidade visível das empresas e “Corporate 
Identity” apresentado como um caso concreto para a “imagem da personalidade” da 

79 No texto “Linguagem da indústria para as necessidades do homem 

moderno”, in Gráfica 70 nº1, pp. 18-21, 1970.



Os discursos do design gráfico na sua emergência em Portugal (1960-2000)

130

empresa 80 tornando evidente a importância que o modelo empresarial incutia na 
direcção para o design gráfico. Este enunciado dominante haveria de ser rebatido 
no quarto e último número de Gráfica 70, através do longo ensaio Arte, Design e 
Artes Gráficas81 que introduz o design como uma realização social e democrática 
— “que serve as necessidades de todos e pertence à sociedade, não admite compromissos 
reformistas com o poder capitalista, não é cosmético para tratar os desequilíbrios 
humanos, ecológicos, estéticos, que o «enriquecimento» de poucos conseguiu para todos 
indiscriminadamente.” Anzalone, 1974

Este enunciado exemplificava um conjunto de vozes críticas que já nos anos 
1970 apontavam possíveis contrapartidas resultantes de projectos de design 
gráfico e industrial especialmente vocacionados para o lucro através da venda 
em massa, nos quais a obsolescência estaria pré-determinada, associando à 
cultura do design o desperdício de recursos. Deste modo, Luciana Anzalone, 
entendia criticamente esta forma de design — “Pela nossa parte queremos opor-nos 
ao desfrutamento consumista de uma cultura, a do design, que não obstante mantendo 
ligações de raiz com o passado se desenvolve mercê de contrastes que não suportam ser 
encerrados em expressões pletóricas ou canonizadas.” Anzalone, 1974

Nos anos 1990 surge Cadernos de Design82 um periódico que enquanto meio 
discursivo especializado continuará a priveligiar as relações de trabalho com 
o mundo empresarial. Tal como era propósito do Centro Português do Design, 
facilitar as relações entre empresas e designers, contribuindo para a melhoria 
e inovação das empresas e indústrias portuguesas através do design. De uma 
maneira geral a linha editorial desta publicação propõe uma cultura do design, 
que é baseada no enunciado da cultura de projecto. Este enunciado trata o design 
como matéria genérica, não distingue especialidades, práticas ou problemáticas 
específicas. Antes entende as metodologias projectuais e aplica-as como receita 
para todas as especialidades, ao serviço da empresa. Enuncia a prática como 
uma generalidade — o design é tudo — como consta no título de outra publicação 
do CPD que simboliza a abordagem de uma actividade profissional, que se vem 
definindo enquanto disciplina e que promete desenvolver o tecido empresarial, 
através da qualidade e da inovação dos produtos e das marcas. Por via de existir 
uma presença evidente dos contextos de produção nos enunciados desta revista, 
resultado do modelo empregue em trabalhar para o mundo industrial, o designer 
surge como um coordenador do trabalho e das especilidades, na indústria ou na 
empresa. Dentro do campo concreto do design gráfico — que no contexto desta 

80 Publicados respectivamente in Gráfica 70 nº1, 1970; nº2, 1973; nº3, 1973.

81 Por Luciana Brusa Anzalone, in Gráfica 70 nº4, 1974.

82 Cadernos de Design, edição trimestral do Centro Português 

de Design. Publica-se entre 1992 e 1994.
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publicação também começa a ser mencionado como design de comunicação 
— surge o texto Imagem coordenada da empresa, que vem renovar desta forma o 
enunciado do design total que incluia trabalhar a corporate image. Este enunciado 
associa o termo coordenado ao projecto de imagem corporativa, reforçando o 
modo como o design gráfico era mais frequentemente identificado, como uma 
tarefa de coordenação entre suportes, meios e parceiros. Trata-se de uma decisão 
estratégica ao nível político que tem no design industrial o meio para impulsionar 
a indústria, inserido na Campanha de Motivação para o Design Industrial — 
Cadernos de Design como parte da iniciativa, procura implementá-lo através das 
práticas discursivas da publicação.

Contrariamente ao enunciado da cultura de projecto anteriormente descrito, 
Cadernos de Design publicaria um texto que é uma excepção — Carta do designer 
gráfico, um enunciado importado da Associação Francesa de Designers que 
de forma detalhada e rigorosa pretende esclarecer respostas sobre o que é um 
designer gráfico, a postura que deve ter perante o cliente, como se devem orientar 
as encomendas, deste modo definindo os princípios da actividade. Esta carta 
profissional funcionava, tanto na vertente de guia prático de ética, com efeito 
disciplinador — sobre o que deveria ser o profissional, contribuindo para agregar 
pares e excluir os que não encaixavam ou não obedeciam —, como igualmente 
podia funcionar como uma carta de esclarecimento para quem solicita o trabalho 
aos designers, dando-lhe desta forma uma protecção profissional.
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4.4. Identidade profissional 

Este capítulo procura apontar um entendimento das nomenclaturas das profissões 
enquanto chaves de modos de fazer. Os termos usados para designar a profissão, 
não são alheios à época histórica, a que correspondem contextos económicos, 
sociais e políticos concretos que resultam em formas de delimitação dos modos 
operativos da prática, tornando-se determinantes da identidade profissional 
respetiva. A partir dos discursos analisados procura-se descrever estes contextos 
para abordar a identidade profissional dos praticantes gráficos e para perceber 
as variações a que foram sujeitos ao longo dos tempos, em função das diferentes 
posições institucionais em que existiram.

Assente na equação em que a identidade profissional depende do sistema 
sócio-técnico,83 para se definir com base numa cultura profissional, que deriva tanto 
das acções e procedimentos como das técnicas e tecnologias, a cada identidade 
profissional associa-se uma cultura de trabalho. A apresentação do sujeito-
profissional de uma forma ou de outra, recorrendo a determinada nomenclatura 
profissional, pode ler-se como uma enunciação da identidade profissional, 
dentro dessa cultura de trabalho. No entanto, torna-se fundamental, para além 
dos termos escolhidos que sugerem uma identificação pessoal do sujeito por 
proximidade da cultura profissional, interessa pôr em evidência os contextos 
que levam uma profissão a caracterizar-se de determinada forma, resultando em 
identidades profissionais distintas. Estas adquirem papeis concretos e posições 
diferentes no reconhecimento social e hierárquico das profissões. Assim, diferentes 
nomenclaturas podem servir ainda, para apontar posições sociais oscilantes, que 
os vários termos adoptados foram tendo para caracterizar e definir as identidades 
profissionais, também elas, como os termos, em devir.

À parte da variável técnica determinar a cultura profissional e a definição de 
identidades, a posição social está igualmente dependente da valoração atribuída 
às técnicas. Como defende Heller, a arte comercial era entendida como um ofício e, 
por isso, socialmente era assunto de pouco interesse — “(…) como se considerava que 
a arte comercial estava ao mesmo nível da profissão de ferreiro, pouca coisa relevante 
sobre o assunto foi escrita antes do século XX” Heller, 1999, prefácio ix Deste modo, dando a 

83 No entendimento de Susana Durão a propósito do estudo Oficinas 

e Tipógrafos, Cultura e Quotidianos de Trabalho, 2003.
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entender as práticas discursivas como dependentes da valorização profissional 
das práticas no contexto social e económico, ao mesmo tempo, que a ausência ou 
menoridade dos textos contribuí para acentuar esse estado de desinteresse. 

A associação que se estabelece entre um tempo tecnológico e uma cultura 
específica de fazer, como nos apresenta Freire, coloca-nos perante a enfâse das 
influências, como autoridade dos mundos de produção. Diferentes condições, 
como são condições técnicas, acções, processos e ferramentas, acentuam as 
diferentes condições sociais, das competências da prática variando entre a 
técnico-industrial e a autoral-artística. — “O sistema de ofício da indústria gráfica 
tem ainda uma característica que lhe é própria: a de existir fazendo uma espécia de 
ponte entre dois ‘mundos’ bem distintos, com os quais partilha uma parte das suas 
condições, referências e identidades; por um lado, o mundo operário; por outro, o mundo 
artístico e da criação intelectual. Com o primeiro, partilha a dependência económica e 
social do assalariado, a experiência do esforço e da habilidade manuais, a convivênca 
com as máquinas, ruído e risco físico, a disciplina de uma organização colectiva, os 
momentos de frustração e conflito. Com o segundo, apesar das diferenças, partilha uma 
fracção de saber (assente no domínio da língua escrita), da auto-realização implícita 
no ‘sentimento de obra’, da autonomia e responsabilidade do produtor, ascendendo em 
certos casos a uma educação do gosto (estética), às vezes também a uma proximidade 
relacional com os próprios criadores (ainda que mítica).” Freire, 2002, p. 17

Esta descrição do contexto laboral das artes gráficas, evidencia o binómio 
ofício-arte tanto ao nível dos processos como das referências culturais, contribuindo 
para situar o lugar onde se desenvolve a identidade profissional dos gráficos. Além 
desta disputa ser determinante na caracterização das artes gráficas como prática 
profissional, como vimos ao longo da investigação, é-o também na definição dos 
sujeitos enquanto profissionais, sendo o papel dos discursos determinante a este 
nível. Em grande parte dos enunciados analisados, o operário gráfico é descrito 
como alguém sem educação básica suficiente, com fraca formação profissional, 
sem gosto artístico, razões a que esses enunciados atribuem as causas do estado 
de definhamento das artes artes gráficas. Contudo, Irene Lisboa considera que 
os problemas existentes não se justificam apenas pelos operários. Pondo em 
evidência a relação recíproca entre os lugares da prática e a identidade profissional 
dos operários — “à falta de cultura profissional e de educação prévia do trabalhador 
gráfico. Este, inconscientemente, parece que alimenta a má oficina, e a má oficina 
parece que muitas vezes o cria, também.” Lisboa, 1946, p.194

A descrição dos gráficos como insuficientes na formação, na cultura e no 
brio profissionais haveria de marcar a sua identidade profissional. Pondo em 
causa a sua adequação para levar a bom termo a renovação gráfica a que tantos 
apelavam. A mudança anunciada não poderia ser feita por estes profissionais 
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impreparados. As práticas novas pretendiam interromper os hábitos do passado, 
para efetivar essa renovação — pediam visão e competências técnica e artística. 
Como enunciado, firmava-se a necessidade de uma nova figura profissional —  
Os nossos livros carecem de arquitectos.84 — deste novo conceito emergia o 
arquitecto-designer como um profissional necessário para trabalhar os livros 
enquanto projecto. Este acto discursivo está completamente enquadrado na 
problemática das identidades profissionais, na forma como determinadas práticas 
vinculam conotações concretas às identidades profissionais. Foi para definir uma 
identidade profissional nova, ligada às artes gráficas ou artes do livro que surgiu 
o termo designer gráfico, aqui precedida pelo termo arquitecto de livro. A partir 
do acto discursivo era introduzida o arquitecto do livro, para firmar um termo 
novo, mas sobretudo tendo por intenção fazer uma ruptura com as identidades 
profissionais correntes, de artista gráfico ou artista comercial, os responsáveis 
pelo desenvolvimento dos trabalhos de livro. 

Como é esclarecido em O Inquérito ao livro, a prática do livro não era nova para 
os gráficos, e mesmo enquanto concertação de especialidades também não era 
uma completa novidade, a novidade consistia em reclamar uma renovação dessa 
prática através da introdução de novos especialistas, de que o arquitecto de livro 
seria um exemplo. De igual modo, para os artistas-decoradores que trabalhavam 
as práticas gráficas, decorativas e expositivas com metodologias de projecto, se 
reclamou para as suas práticas uma nova identidade profissional, a de designer 
de exposições.85 Estes dois exemplos, vindos de áreas artísticas diferentes foram 
fundamentais para analisar o contexto do proto-design gráfico em Portugal. 
Estes dois enunciados afirmavam a concepção gráfica apoiada na metodologia de 
projecto a decorrer por estas vias, ao mesmo tempo que se avançavam identidades 
profissionais novas, arquitecto-designer de livros e designer de exposições.

De outro modo se enunciava uma diferença fundamental para os 
intervenientes no processo de desenvolvimento de produtos, para afirmar a 
identidade do designer: “Como se vê, ele torna-se depressa, não um técnico, mas 
um homem consciente dos problemas da técnica, dos materiais e da sua aplicação.” 
Vienot, 1965 Esta passagem sublinha a ruptura de funções que o industrial design 
pretendida implementar, distinguindo operários técnicos de uma figura que os vai 
dirigir.86 É para desempenhar a função intelectual que aplica a técnica em função 
das necessidades que surge o designer. Além da divisão de tarefas que aqui se 
esboçam, o designer através dos enunciados provenientes da estética industrial, 

84 Irene Lisboa, 1946, p. 192.

85 No texto “Exposições”, publicado na revista Arquitectura nº 44, 

1952, pp. 9-13. Assunto aprofundado no capítulo 4.2.

86 Henri Vienot, na conferência “Rentabilidade do Industrial Design”, in Traduções  

das conferências proferidas durante a 1ª Quinzena de Estética Industrial, 1965.
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era apresentado segundo um perfil bastante específico —“A figura do «Industrial 
Designer» é forçosamente complexa. E isto porque ele terá que projectar a forma e 
o maquinismo. Assim poderá realizar uma obra que é realmente válida e que não se 
limita a ser decorativa. E como terá que possuir profundos conhecimentos científicos e 
artísticos de modo a poder resolver os infinitos problemas do «I.D.» a sua personalidade 
será uma personalidade de síntese, de coordenador, o que aliás é característica de 
qualquer outra actividade moderna, dada a complexidade do conhecimento actual.” 
Vienot, 1965

A identidade profissional do industrial designer era desta forma determinada 
pelos requisitos profissionais considerados necessários para a sua função: 
conhecimentos científicos e artísticos — rompendo desta forma com a identidade 
associada aos artesãos e aos ofícios — por processos de síntese e tarefas de 
coordenação, consideradas essenciais para uma prática moderna. 

No entanto, a expectativa que recaí sobre o designer, pelas suas contribuições 
para os projectos, e no que isso determina a sua identidade profissional, não era 
unânime. Se por um lado alguns consideravam o designer como um coordenador 
invisível, cujo contributo não se devia sobrepôr às ideias da empresa que estariam 
acima de tudo — “o designer não deve procurar expressões ou formas que exprimam 
mais a sua personalidade do que a da firma; colocar-se-á discretamente em relação 
à sociedade, sejam quais forem as tentações que possa ter de fazer a sua própria 
publicidade.” Vienot, 1965 — por outro lado, o designer era visto como um especialista 
que transmite valores nas soluções que propõe, espelhando a sociedade e sua 
visão sobre ela.87 — “O «designer» pode vir a descobrir que as necessidades do cliente 
podem ser satisfeitas por modo que sejam também aceitáveis para ele próprio. O cliente 
(…) incapaz de imaginar todas as maneiras possíveis de satisfazer as suas necessidades, 
encarrega o «designer» de «lhe mostrar». (…) É nesta terra de ninguém, entre o que 
a sociedade necessita e o que ela ignora, que o «designer» encontra o seu campo de 
manobras. É aqui que ele pode descobrir oportunidades de acertar e talvez de identificar 
os meios de exprimir os valores do cliente com os seus próprios.” Lionni, 1958

Estamos perante duas posições distintas do industrial design, acerca da 
expectativa de intervenção do designer, estabelecendo por comparação duas 
possibilidades de identidade do profissional que põe em evidência noções de 
autoria e de autoridade de formas opostas. Por esta via, a identidade profissional do 
designer tanto se constituí-se no processo de coordenação e consultoria técnica, mais 
próximo das tarefas de planeamento e gestão de projectos, como se constituí pelo 
desenvolvimento de um projecto de especialidade própria, resultado de processos 
de negociação e decisão entre as propostas do designer e as aspirações do cliente. 

87 No texto “O designer e a transmissão dos valores”,  

Leo Lionni, in Binário Nº 4, pp. 38-40, Julho 1958.



Os discursos do design gráfico na sua emergência em Portugal (1960-2000)

136

Em Portugal, a identidade do designer esteve bastante associada ao incentivo 
institucional de desenvolvimento económico no país — desenvolvimento do design, 
implementação do design, fomentar o design ou a afirmação do design, são expressões 
que Helena Souto adopta para descrever o período entre os anos 1960 e início dos 
anos 1970, no qual o design adquire um sentido económico sendo integrado nos 
programas de governo. É aliás a expressão fomentar o design que melhor transmite 
o que foi o Plano de Fomento (1959-64) relativamente aos esforços realizados para 
que o design possibilitasse um salto qualitativo no incentivo da indústria e da 
economia.— “Foi neste contexto que se iniciaram os trabalhos do Instituto Nacional 
de Investigação Industrial (INII), (…) e foi através do INII que o Governo compreendeu 
a importância em investir na qualidade do produto industrial, o que conduziu a um 
primeiro entendimento por parte do poder público da necessidade de fomentar o 
design em Portugal.” Souto, 2014, p. 163 É neste panorama impulsionado pelo Estado 
que se começam a identificar os designers gráficos e industriais a trabalhar, 
quer para o Estado — o INII empregou vários designers — quer para empresas e 
indústrias nacionais, através de colaborações externas, integrando os quadros ou 
respondendo a concursos para produtos ou projectos específicos. Contribuindo 
para que a identidade profissional do designer em Portugal fosse marcada pelas 
relações com o mundo empresarial. 

Para finalizar, propomos o exercício de apontar aos enunciados dos próprios 
profissionais para analisar as diferentes identidades profissionais que hoje se 
associam ao designer gráfico. Estes distinguem-se dos demais enunciados por 
terem sido escritos para apresentações ou notas biográficas que embora refiram a 
actividade profissional, também apontam fora desta, posicionando os profissionais 
nas suas formas de identidade.

O formato nota biográfica usado para apresentação dos profissionais, 
frequentemente publicado em letras mais pequenas no catálogos de exposições, 
é um formato produtivo para aferir os termos adoptados em determinada época, 
servindo para identificá-los com os sujeitos em concreto, mas também relacionando 
termos coexistentes numa única identidade. Percebe-se o recurso a mais do que um 
termo, não apenas pelo percurso profissional ser muitas vezes distinto da formação 
inicial, mas também porque a prática se direccionava em tipologias de trabalho 
variadas. Tomemos um exemplo concreto, Sena da Silva88 apresenta-se como 
“ formado em Arquitectura”, com prática de ensino “ foi professor de Arquitectura de 
Interiores, Desenho de Mobiliário e Tecnologia de Pintura Decorativa (…), é professor 
de Técnicas de Comunicação Visual”. Além da formação superior inicial “desenvolve 

88 Catálogo da 1ª Exposição de Design Português, p.130, 1971.
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aquilo que chama a sua formação de autodidacta em industrial design (…)” — que o 
leva a desenvolver “actividade como decorador de teatro e cinema, “graphic designer” 
e fotógrafo (…), como “designer” de equipamento (…)”. O recurso a todos estes termos 
na mesma biografia mostra a variedade de projectos que a mesma pessoa poderia 
desenvolver, através de várias especialidades, e como de algum modo o projecto 
de design precisava de se relacionar com todas estas áreas — teatro, cinema, 
fotografia, decoração e as suas linguagens — existindo e fazendo-se na negociação 
de direções tão diversas. O exercício demonstra que não é incomum encontrar-se 
uma identidade profissional de designer autodidata dispersa numa variedade de 
termos e de funções. 

Com outra nota auto-biográfica, o artista gráfico e comercial Thomaz de 
Mello89 apresenta as características que o definem: “Eu considero o Artista Gráfico, já 
o disse uma vez, um curioso. Não quero dizer amador pois considero-o mais profissional 
que todos os plásticos. Digo curioso de experiências, de novidades referenciadas, o que 
o leva a realizar inúmeras tarefas. Raro é aquele que se dedica a uma só especialidade. 
Assim, como um músico que toca bem piano pode também tocar vários instrumentos, 
nós, os gráficos, tocamos muitos instrumentos, partindo dos desenhos que são o nosso 
piano, enquanto que um pintor, dentro de novas e erradas teorias, não, precisa de 
saber desenho, anatomia, que digo eu, não precisa, se calhar, de saber nada. Para o 
Gráfico, o desenho é a sua ferramenta principal, que utiliza, repito, nas mais variadas 
modalidades. As actuais Agências de Publicidade bifacetadas ou as multinacionais, as 
Editoras, são, com as produtoras cinematográficas e a T.V., as principais consumidoras 
de uma produção de variada capacidade, vindo a seguir, transformada em design, em 
produção industrial e em decoração, às vezes.” Thomaz de Mello, 1989 Aliando o interesse e 
curiosidade, às competências artísticas do desenho como a ferramenta principal 
usada para dar resposta a trabalhos de várias especilidades — desde o editorial, 
o anúncio publicitário para impresso ou televisão, a decoração ou a produção 
industrial dos mesmos, referia desta forma a natureza diversificada de tarefas 
com que os artistas comerciais estavam habituados a lidar na prática e como traço 
da identitidade profissional.

Destacam-se ainda dois textos para abordar a identidade profissional dos 
tipógrafos, na pessoa de Alexandre Vieira. O tipógrafo dirigi-se aos seus pares 
num apelo solitário à luta de todos os tipógrafos.90 A luta pela redução das horas de 
trabalho e pelo aumento salarial para os trabalhadores nas imprensas privadas, 
que afectava na época apenas alguns tipógrafos, visto que os trabalhadores da 
Imprensa Nacional ou de outros organismo do Estado tinham mais regalias. 
Contudo o camarada Vieira apela a todos, que por solidariedade e por prudência 

89 Catálogo Falando do Ofício, pp. 27-33, 1989.

90 No texto “Sejamos todos tipógrafos”, Alexandre Vieira, in O Gráfico nº 23, Ano VII, Março 1923. 
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se juntem à luta, apoiando e participando, uma vez que no futuro podem precisar 
de tais condições e será melhor que sejam as melhores e mais igualitárias às 
que o Estado oferece aos trabalhadores públicos. Ser tipógrafo, como identidade 
profissional era antes de mais estar na luta de direitos por si e por todos os 
profissionais, implicava uma noção de colectivo. 

O mesmo tipógrafo, delegado sindical conta uma história sobre o seu pai 
que vem sublinhar o carácter central que o associativismo tinha na identidade 
profissional naquela época — “Meu Pai, na sua qualidade de carpinteiro, foi 
representante do seu Sindicato à Federação das Associações Operárias de Viana 
do Castelo, numa época em que eu desempenhava o cargo de secretário-geral, como 
delegado da Liga das Artes Gráficas. Sucedia, por vezes, nas assembleias de delegados, 
a propósito de qualquer dos assuntos ventilados, ser a minha opinião contrabatida pela 
do meu progenitor, e vice-versa, o que era perfeitamente normal. O curioso do caso é 
que sempre que aquele, com os seus 45 anos, se dirigia à minha pessoa, com os meus 21, 
tratava-me por “companheiro Vieira”, no que havia, é claro, reciprocidade por parte do 
delegado dos tipógrafos com o que quero dizer que então se antepunha a qualidade de 
camaradas às de pai e filho, isto é, predominava o princípio da colectividade sobre o da 
família, o que é de certo modo expressivo.”91

Os princípios associativos, o sentido de colectivo e a defesa das condições 
laborais caracteriza enormemente a identidade profissional dos tipógrafos, 
resultado da prática oficinal na qual dependem directamente, lado a lado do 
trabalho uns dos outros, associam-se socialmente para fortalecer a defesa dos seus 
interesses. Um sentido de colectivo que não encontra peso semelhante em qualquer 
outra identidade profissional associada às práticas da concepção gráfica. Dos 
artistas gráficos com distintas proveniências, vindos dos cursos técnico-artísticos 
ou das Belas Artes, considerava-se que tudo sabiam mas pouco controlavam, dada 
a diversidade de especialidades de campos com que se relacionava o seu trabalho, 
sendo por vezes determinado por estas. Deste modo, o artista gráfico sabia de 
todas as especialidades um pouco, com conhecimentos de experiência feitos, foi 
uma identidade caracterizada pela dispersão das especialidades decorrente da 
necessidade das encomendas. O designer gráfico surge através da indústria para 
posicionar uma mudança de procedimento perante as práticas correntes, quer das 
artes gráficas quer da arte comercial. Interessava cortar com os hábitos e a cultura 
profissional dos tipógrafos, de que o sindicalismo era parte essencial. Enquanto o 
designer surge desde cedo como profissional liberal, mesmo se pertencente a uma 
associação profissional — que em Portugal foram pouco expressivas — o facto de 
trabalhar de forma independente ou ser empregado especialista integrado num 

91 No texto A propósito da dificuldade de escrever, Alexandre 

Vieira, in Cícero nº23, Fevereiro 1961.
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grupo de outros profissionais não designers, retirou da identidade profissional um 
sentido marcado de colectivo profissional. Por outro lado, a identidade profissional 
do designers deixa também de estar ligada à luta por direitos básicos, antes passa 
a ser formalizada, definida por ligação à formação disciplinar e não apenas à 
prática profissional. 
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141

Uma proposta de edição dos discursos para  
uma historiografia do design gráfico em Portugal

Finalmente é chegado o momento de apresentar o projecto que constitui e conso-
lida esta investigação, a recolha de textos que se apresenta como antologia crítica 
dos discursos do design gráfico em Portugal.

A antologia é o lugar onde estes textos têm a importância de serem o próprio 
acontecimento. O discurso como acontecimento. Escritos que contribuíram de 
diferentes formas para alterar os moldes e os modelos que referenciam uma ac-
tividade profissional e que presenciaram ou firmaram as suas mudanças, no seu 
processo de tornar-se aquilo que hoje se reconhece como design gráfico, pese em-
bora toda a oscilação e amplitude desse reconhecimento, como fica evidente pela 
leitura cruzada que este formato possibilita. A antologia é o formato que agrupa e 
condensa, o que de algum modo encerra o assunto na materialidade fechada do 
objecto ou do ficheiro — ao mesmo tempo que abre os documentos à leitura cruza-
da, põe em contacto, para que estabelecam relações de afinidade e discordância, 
para que os enunciados documentem o contexto das práticas. Este é o formato 
que agrupa os enunciados para desse modo dar a compreender o design gráfico, 
através do seu discurso. Pretende-se que esta antologia seja um contributo para 
compreender o discurso do design gráfico em Portugal a partir das práticas dis-
cursivas que existiram em diferentes lugares e momentos da história das práticas 
gráficas. Que este projecto seja compreendido no domínio do design gráfico da 
sua história e crítica, colocando em evidência que os discursos desta área se cons-
tituem e se têm determinado através de enunciados tanto internos como externos. 
Que foi das diferentes proveniências, posições institucionais, áreas de acção e de 
contacto com o design gráfico, que através dos discursos dessas proveniências fez 
emergir temas e teorias que não só têm caracterizado o design gráfico como o têm 
disciplinado. 

O início da antologia abre com uma composição dos títulos na sua evidên-
cia singela, como o título costuma sintetizar o que o texto tratará, procura-se dar 
esta relevância a fim de destacar os seus termos. Enquanto composição de títulos 
cria-se uma relação obrigatória entre si. O formato cronologia foi afastado o mais 
possível, a fim evitar qualquer leitura linear e sintética entre o tempo e a sucessão 
dos acontecimentos discursivos. O índice da antologia além da função principal 
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de direccionar os textos directamente às páginas, tem acrescida a informação da 
data da publicação original. Dada a necessidade de listar os textos e as datas res-
pectivas, procurou-se atenuar a linearidade de uma listagem cronológica — asso-
ciando este enunciado gráfico à função de índice, e uma possível leitura cronoló-
gica passa a ser secundária.

Os textos recolhidos são maioritariamente apresentados ao lado das capas 
das publicações onde foram originalmente publicados. Sempre que isso foi possí-
vel este foi o critério adoptado. Em algumas situações textos diferentes são prove-
nientes do mesmo livro ou da mesma publicação periódica, nestes casos optou-se 
sempre que possível por apresentar páginas interiores ou a capa secundária, como 
acontece com a Revista das Artes Graphicas um exemplo de edição com duas capas. 

Embora esta investigação não tenha por propósito a análise de objectos gráfi-
cos e não se detenha em qualquer tipo de análise formal, esta decisão foi tomada 
por parecer trazer a mais valia da divulgação de objectos gráficos com pouca di-
vulgação no contexto geral da história do design gráfico em Portugal. Os registos 
de imagens precários destes objectos, resultam das limitadas condições e de res-
trições ao registo que se encontrou durante a pesquisa nas diferentes bibliotecas, 
onde grande parte das publicações não podem ser fotocopiadas ou digitalizadas. 

Este arquivo não se entende como um conjunto total ou fechado, nem as des-
crições avançadas na análise desta investigação são exclusivas. Pelo contrário, é 
propósito desta recolha antológica ser a base de uma análise enunciativa que pode 
ser continuada, dado o carácter em transformação de termos, práticas e enuncia-
dos e, que pode ser estendida a outros documentos. A urgência da continuidade 
dessa realização decorre da afirmação da historiografia do design gráfico a partir 
dos seus discursos.
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Os discursos do design gráfico em Portugal são os enunciados que declararam e 
posicionaram o design como um campo de acção dentro de um contexto maior. 
A partir de várias posições institucionais internas e externas ao próprio design, 
dessa forma enunciam e determinam as práticas. Os textos recolhidos apresen-
tam assuntos que hoje interessam ao design gráfico, nas suas variadas valências 
— enquanto processo de concepção da comunicação e forma de expressão, en-
quanto processo de encomenda e serviço, enquanto prática e identidade profis-
sional, enquanto potencial económico, etc. — e nas variações que estes assuntos 
tiveram ao longo do tempo. Os textos recolhidos têm interesse não apenas por 
remeterem à forma como a prática se desenvolve e às questões que levanta mas 
principalmente como estas questões hoje presentes na prática tem sido determi-
nadas ao longo do tempo. 

Os discursos do design gráfico definem-se pelo conjunto de temas que ao lon-
go do tempo lhe são recorrentes dos diferentes lugares da sua emergência — ar-
tes gráficas, artes comerciais, belas artes, arquitectura. Assim, definimos como 
os grandes conjuntos de temas: a aprendizagem, a distinção entre arte e ofício, a 
distinção entre concepção e execução, a identidade profissional. Os discursos do 
design encontram-se nas disputas geradas em torno destes temas pelos diferen-
tes intervenientes da prática — tipógrafos, artistas gráficos, artistas comerciais, 
cartazistas, designers, arquitectos, designers gráficos. E ainda se encontram nas 
interrupções que decorrem das disputas de temas, ou em enunciados de excepção 
que apontam novos temas para a análise histórica das práticas entre os quais: o 
trabalho das mulheres, o cartaz na materialidade da cidade, a sátira ao design 
funcionalista ou a arquitectura do livro.

A afirmação de uma disciplina nova passa necessariamente pela sua afirma-
ção discursiva. A prática profissional, que é hoje do domínio do design gráfico, 
estava estabelecida em Portugal, por isso a mudança do termo design inicialmen-
te e mais tarde design gráfico — para designar tais práticas não aconteceu para 
dar conhecimento aos praticantes, artistas, designers do que faziam, mas para 
designar um actividade perante a indústria, que esta desconhecia. Entre o que 
eram as práticas de concepção gráfica em curso — na sua diversidade de luga-
res e sujeitos — e esta formulação nova feita do exterior do campo profissional 
existiram percepções diferenças do entendimento sobre o que era essa prática, 
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sobre os seus processos técnicos e artísticos. A divergência de uma designação 
do design, inicialmente externa ao campo, existiu sobretudo por questões estra-
tégicas, que passavam por um interesse de não coincidência entre uma prática e 
identidade profissional firmadas — num campo diverso de referências artísticas, 
que resultava em abordagens e respostas igualmente vastas dentro do mesmo do-
mínio dos objectos — e uma actividade que se pretendia servir a indústria mas 
sobretudo requalificá-la, dar à indústria uma nova forma de se desenvolver me-
lhorando os seus resultados. O design seria a actividade central num programa 
de reformulação das indústrias em Portugal, desde os seus processos, estratégias 
de produção dos objectos produzidos aos resultados de facturação esperados. Esta 
descrição encontra-se através dos enunciados difundidos na publicação Indústria 
Portuguesa, a que se seguiram as iniciativas do INII, com maior efeito nos anos 
dos eventos de design entre 1965-1973. Os enunciados que nesta ordem de ideias 
apresentam o design, e em particular o design gráfico ao serviço da indústria são 
aqueles que ganhariam mais difusão na afirmação do design enquanto prática 
inovadora e posteriormente enquanto disciplina. Essa maior aceitação é devia ao 
alinhamento das várias estratégias institucionais, entre estado e empresas pri-
vadas interessadas num programa de melhoramento através do design, onde se 
concentrava o maior número de encomendas e o maior capital. O design gráfico 
ao serviço da indústria seria não apenas um enunciado inicialmente instituído do 
exterior do campo profissional, seria através da sua divulgação por entidades po-
lítica e economicamente influentes um enunciado transformador dessa prática de 
design, e mais tarde assimilado e defendido por designers. Deste modo, o design 
gráfico passou a associar-se à implementação de marcas e identidades gráficas 
estendidas, o que o industrial design introduziu como o processo de design total 
aplicado às empresas através da comunicação visual — imagem corporativa, viria 
a adquirir um lugar central na prática do design gráfico, entretanto formalizado 
através do ensino. 

Não se entenda o enfoque dado a este enunciado específico como a sua defe-
sa, mas antes o resultado da necessidade de descrever criticamente aquilo que é 
apresentado como uma unidade instituída no domínio da prática do design gráfi-
co. Qualquer estudante de design é formado para desenvolver projectos de comu-
nicação de marca ou imagem corporativa como o projecto por excelência, o mais 
complexo e exigente, o expoente máximo do trabalho do designer gráfico. Sendo 
que esta centralidade na prática do design se deve às estratégias discursivas des-
critas — com o objectivo de desenvolvimento do capital da empresa. Tais estraté-
gias vêm determinar a função do design gráfico enquanto actividade de projecto 
vocacionada para as empresas resultando numa prática de coordenação total dos 
objectos gráficos de comunicação. Um enunciado que ao ser apropriado pelo de-
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sign gráfico servindo-lhe de modelo de trabalho único, ao ser usado no desenvol-
vimento de qualquer comunicação gráfica pública ou individual, invariavelmente 
restringe a comunicação de tudo como a um produto ou a uma empresa. Como 
se todo o projecto de design gráfico fosse reduzido, ou dependente, ao mercado 
empresarial.

Os enunciados do industrial design aplicados às práticas gráficas declaravam 
uma mudança de paradigma. As práticas de concepção gráfica já decorriam de 
acordo com as suas próprias leis, dentro de uma cultura gráfica de base técnico-ar-
tística, no contexto de uma actividade prática profissional que resolvia problemas 
de comunicação, concebendo graficamente, objecto a objecto. Objectos que a dado 
momento passam a ser disputados de fora do contexto da cultura gráfica, passam 
a objectos de design. Esta mudança não foi fulminante, acabando um momento 
com as artes gráficas para no momento seguinte as substituir pelo design gráfico. 
Nem as artes gráficas se extinguiram nem o design gráfico as vem substituir por 
completo. Esse processo de reordenamento das práticas das artes gráficas, belas 
artes, arquitectura e design decorreu num período longo de co-existência.
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