
1

PUBLICAÇÃO “GERAÇÃO FREELANCER 
- ARQUIVO DE ARQUIVOS”:

RELATÓRIO DE PROJETO

O LIVRO COMO OBJETO DOCUMENTAL E EXPERIÊNCIA GRÁFICA

Projeto desenvolvido Para obtenção do Grau de Mestre 
eM desiGn Gráfico e editoriais 

2019/2020

Sob a orientação do ProfeSSor doutor 
rui Vitorino doS SantoS 

Maria João Pádua



2

PROFESSOR DOUTOR RUI VITORINO DOS SANTOS 

EM DESIGN GRÁFICO E PROJETOS EDITORIAIS 

PROJETO DESENVOLVIDO PARA 
OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE 

ORIENTADO POR:



3

MARIA JOÃO PÁDUA

FACULDADE DE BELAS-ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO
2019/2020

RELATÓRIO DE PROJETO

SETEMBRO 2020

PUBLICAÇÃO “GERAÇÃO FREELANCER 
- ARQUIVO DE ARQUIVOS”:

O LIVRO COMO OBJETO DOCUMENTAL E EXPERIÊNCIA GRÁFICA



4



5

AGRADECIMENTOS

Um enorme obrigada a todos os que participaram neste 
projeto e o tornaram possível de concretizar. 
À minha mãe pela disponibilidade, ajuda e amizade. Aos 
meus amigos por todo o incentivo, ajuda e compreensão. 
Ao professor Rui Vitorino dos Santos pela sua disponilidade, 
paciência e apoio.

Obrigada.



6

RESUMO

Publicar ; Processo; Designers; Arquivo 

O presente relatório visa a descrição e a fundamentação da realização de um 
projeto editorial que teve como tema o processo de trabalho de um grupo de 
designers e artistas que produzem trabalho independente. 

Foi necessário o aprofundamento de temas relacionados com o arquivo, 
para se compreender ações de arquivar e o que estas possam englobar, bem 
como a exploração das questões inerentes à edição e publicação de livros e 
publicações de artista. A partir de conhecimentos fundamentados pode-se 
compreender e complementar a componente prática deste projeto que foi 
de facto a conceção de um artefacto editorial com caráter documental e de 
arquivo. A publicação resultante “Geração Freelancer - Arquivo de Arquivos” 
teve origem numa fase de recolha e arquivamento de conteúdo referente aos 
participantes conta também com entrevistas realizadas aos mesmos. Após 
recolhido o material necessário que viria a ser o conteúdo da publicação, 
existiu todo um trabalho de seleção, ordenação e planeamento do projeto 
editorial onde foram assumidas funções de designer e editor.

PALAVRAS-CHAVE
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This report aims to describe and provide support to the realization of an edi-
torial project that had as its theme the work process of a group of designers 
and artists who work independently.

It was necessary to comprehend themes related to the archive, in order 
to understand the actions of archiving and what these actions encompass, 
as well as the exploration of issues inherent to the edition and publication of 
books and artist publications. Based on founded knowledge, it is possible to 
understand and complement the practical component of this project, which 
was the design of an editorial artifact that had a documentary and archival 
character. The resulting publication “Geração Freelancer - Arquivo de Arquiv-
os” originated in a phase of collecting and archiving content related to the 
participants also counts with interviews. After collecting the necessary mate-
rial that would become the content of the publication, existed a whole task of 
selection, ordering and planning the editorial project where the functions of 
the designer and editor were assumed.

ABSTRACT

Publishing ; Process; Designers; ArchiveKEYWORDS
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1. INTRODUÇÃO

No ano de conclusão do mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais, foi 
escolhida a modalidade de projeto, por se considerar uma forma benéfica para 
evoluir e aprender com o desenvolvimento de um projeto editorial de raíz. O objeto 
de estudo (conteúdo do projeto editorial) foi o processo de trabalho de um grupo 
de designers e artistas freelancers.

Este tema surge motivado por experiências pessoais, sendo uma delas o projeto 
realizado em contexto de estágio curricular (2018) - um projeto editorial com caráter 
de arquivo visual - acerca do processo de trabalho dos Koiástudio. E por querer 
tratar uma realidade que me rodeia e parece pertinente abordar.

A partir destas intenções e após a análise de algum do material recolhido dos 
designers e artistas freelancer que aceitaram o meu desafio foi necessário contex-
tualizar teoricamente o artefacto final e as ações que a sua produção induz.

Num momento inicial, que corresponde ao capítulo 1 “enquadramento” interes-
sou-nos encontrar pontos de ligação que ajudassem a caracterizar esta nova ge-
ração autores freelancer e a sua situação laboral precária num contexto do design 
atual. O intuito não será realizar um estudo sociológico ou político sobre a condição 
da nova geração de designers, mas relacionar a minha experiência enquanto repre-
sentante também desta geração, as minhas motivações, o meu percurso acadé-
mico, que julgo espelhar um coletivo de criadores e definir o nosso papel enquanto 
designers e posicionamento na “história do design”.

Após este breve enquadramento partimos para o segundo capítulo onde pro-
curamos perceber o que constitui um arquivo e que tipologias podemos encon-
trar. Estas questões são relevantes, já que a fase inicial do projeto prático incidiu 
precisamente no processo de recolha e arquivamento de diferentes documentos 
(imagens, textos, sons, vídeos, entre outros). Abordamos a relação entre arquivo, 
coleção e a forma como originam memórias. Analisamos em seguida, outras for-
mas de arquivar, nomeadamente a forma como o paradigma do ato de arquivar e 
da compreensão física do arquivo se alterou com o digital. Por fim, relacionamos de 
forma sumária a relação existente entre o conceito de arquivo etnográfica, para que 
possamos encontrar sinergias entre o estudo da etnografia e a amostra de docu-
mentos e histórias pessoais que colecionamos para o projeto prático, que embora 
sejam individuais cremos que sejam coletivas.

No terceiro capítulo pretendemos direcionar a investigação para as questões 
teóricas que relacionam as etapas de produção do artefacto final, nomeadamente 
interessa-nos perceber o que significa, editar e publicar, encontrar uma tipologia de 
publicação que se aproxime ao livro final. Entre as várias possibilidades decidimos 
debruçar-nos no livro de artista por ser aquele em que encontramos mais afinida-
des. Desta forma procuramos a sua definição, mapear alguns momentos importan-
tes na sua história e na sua relação existente na prática contemporânea do design 
e da prática de autor do designer.

Após este enquadramento, partimos para o quarto capítulo onde são expostas e 
sustentadas as opções nas diferentes etapas de concretização do projeto prático – 
“Geração Freelancer - Arquivo de Arquivos”.
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1.1. PONTO DE SITUAÇÃO: DESIGN GRÁFICO.

1.1.1. ENQUADRAMENTO

Achei pertinente começar esta investigação fazendo uma 
breve reflexão sobre a minha percepção do estado atual do 
Design Gráfico em Portugal, contextualizando a atividade do 
design não só do ponto de vista académico mas profissional, 
fazendo assim um “ponto de situação” que dará início ao pro-
jeto prático a desenvolver. Começo por falar na minha própria 
experiência, enquanto aprendiz e estudante da área, ambicio-
nando encontrar respostas para as questões que me inquie-
tam no momento ao estudar o assunto. Para mim a comple-
xidade no estudo do design (gráfico), está na sua constante 
mutação, as suas características transitórias, no que é consi-
derado bom e mau design, no académico e não académico, 
nos seus métodos, na comunicação, no fundo o que é ser um 
designer afinal, e quais as questões com que o designer atual 
se depara, seja a volatilidade da economia, a pluralidade dos 
clientes, a precariedade e incerteza da profissão.

 Ao ter estudado Comunicação e Design Multimédia na li-
cenciatura, fez-me perceber o potencial que o design gráfico 
pode ter, a virtude de comunicar e a diversidade de formas de 
como o podemos fazer, trabalhando com elementos visuais 
e verbais as possibilidades são infinitas, no entanto só por 
vezes (muitas, quando praticando cada vez mais, é certo) é 
que conseguimos transmitir uma mensagem em pleno. Esta 
questão também se torna complexa, uma vez que para uma 
mensagem ser transmitida com sucesso não precisamos só 
de quem a transmita, mas de um meio e de um público, que a 
receba. Público este cada vez mais exigente, e difícil de con-
vencer, na minha opinião, com a quantidade de informação e 
estímulos exteriores típicos da era tecnológica, que vivemos. 
Também durante a minha formação académica tenho vindo 
a formar opiniões em relação ao ensino do design, através 
da minha experiência, de diálogos, palestras, livros e outras 
fontes de informação, ponto que também irei focar nesta pe-
quena introdução.

Pareceu-me pertinente, fazer esta contextualização, o 
Ponto de Situação da nossa atividade, abrangendo estas 
questões, uma vez que, como estudante a tempo-inteiro, a 
finalizar mais um ciclo de estudos, “pronta” para me lançar 
no mercado de trabalho, é ideal assentar alguns conceitos 
e questões que me inquietam, de certo modo, e me identi-
ficam, se me quero intitular de designer gráfica profissional. 
Obviamente que o meu projecto prático, reflete também a mi-
nha curiosidade, a minha vontade em saber mais, acerca das 

pessoas, designers, estudantes, os seus métodos, referên-
cias e modos de pensar e atuar. Embora tenha partido para 
este projecto com algumas experiências pessoais do merca-
do do design, foram os “casos de estudo” que escolhi que 
me possibilitaram ter uma visão mais esclarecida de que o 
trabalho criativo independente da nova geração de designers, 
não é residual, mas demasiado presente no contexto actual 
do design gráfico português. Por outro lado esta constatação 
foi também importante para perceber que esta comunidade 
de designer gráficos independentes actua num universo bas-
tante alargado do design gráfico ou em territórios em que as 
fronteiras entre design gráfico, música, ilustração ou vídeo 
são bastante turvas.

Existe alguma dificuldade na tentativa de definir design pre-
cisa e sucintamente, devido à sua amplitude enquanto área, 
que abrange diferentes especializações, e até como palavra, 
devido aos contextos diferentes em que é aplicada. Para ten-
tar responder a esta questão recorri principalmente a dois 
autores em específico, Norman Potter  com o livro “What is 
a designer: things, places, messages (1969)” e Mário Moura 
com “O Design que o Design não vê (2018)” e a sua tese 
de doutoramento “O Big Book: Uma Arqueologia do Autor 
(2011)”. Escritos com quase 50 anos de diferença, no entan-
to, achei bastante curioso as duas abordagens distintas se 
complementarem em certas alturas, e os dois autores serem 
ambos designers, professores e escritores. 

Ora, o primeiro autor, Norman Potter, começa por dizer que, 
segundo o dicionário de Inglês de Oxford, a palavra design 
significa tanto: planear, balizar, propor-se, pretender, como 
um plano concebido mentalmente ou algo a ser feito;  acres-
centando os sentidos em que a palavra pode ser utilizada, isto 
é: enquanto verbo, enquanto área ou disciplina, e até como 
aparência de um dado objeto ou produto de design. Portanto 
a palavra “design” pode referir-se tanto ao planeamento como 
ao resultado final dessas instruções, como à disciplina,  como 
às características de um produto, dependendo do contex-
to da sua utilização. A função de um designer, é solucionar 
questões de forma e ordem em prol da confortabilidade da 
vida (Potter, 1969, p.10).

“ ‘(…)design is a field of concern, response and enquiry as 
often as decision and consequence’ ” (Shumacker in Pot-
ter,1969, p.9)
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Apesar do design que é praticado atualmente, ser subdividido 
por especializações, o design quando surge durante o séc.
XIX, vem agrupar várias práticas dispersas convenientemente 
numa só. Até à altura, desenhar e criar uma casa (sendo que 
o design provém da matriz da arquitetura, hoje uma área iso-
lada), carro, um móvel ou um livro, eram atividades distintas 
(Moura, 2018, p.9).

Esta especializações, acabam por se interligar sempre, visto 
que, utilizando o exemplo que o autor Norman Potter dá no 
seu livro “What is a designer”, o campo do design de produto 
pode abranger um estúdio de cerâmica ou têxtil, assim como 
o campo do design de comunicação engloba tanto ilustração 
como cartografia (se calhar esta área já se encontra um pou-
co obsoleta mas se quiséssemos traduzir o exemplo à letra 
para os dias de hoje talvez falássemos em branding ou mo-
tion graphics). Consciente da abrangência e relatividade das 
mesmas, o autor considerava conveniente dividir o design 
em três grandes grupos: design de produto (things), design 
de ambientes (places) e design de comunicação (messages). 
Achei curiosa a sua comparação entre as ciências e as belas-
-artes, afirmando que quanto mais latitude estética e sensorial 
disponível mais próximos estamos de belas-artes, menos lati-
tude mais próximos das ciências (Norman, 1969,p.11).

No início do séx. XX, com o aparecimento de novos tipos de 
instituições, empresas maiores, dispersas por vários lugares, 
com vários tipos de serviços, começaram a ser necessárias 
simbologias que as representassem e resumissem (Moura, 
2018), estando presentes nos edifícios, cartazes, publicida-
de, papéis de cartas, relatórios, entre outros objetos. Com 
o tempo, a ideia de que tudo e todos necessitam de uma 
identidade gráfica associada ficou cada vez mais vinculada 
na nossa sociedade, desde produtos, marcas, indivíduos ou 
grupos, organizações públicas ou privadas, nações, religiões.

A criação de identidades então tornou-se uma das parti-
cularidades do design, bem como, a materialização de uma 
identidade de marca, possibilitava a actividade do design en-
quanto disciplina.

“O design gráfico é tradicionalmente visto como um serviço 
produzido em proveito de um cliente. Ao contrário da arte, um 
designer não deveria exprimir as suas próprias ideias mas as 
do seu cliente. Segundo este esquema, a autoria no design é, 
quando muito, colaborativa, e uma quota parte pertence ao 
cliente ou ao público” (Moura, 2011,p.10).

No meio artístico (englobando aqui o design), é fácil baralhar 
artistas e designers, isto porque muitas vezes os designers 
também são artistas e/ou vice-versa, bem como o que (os 
designers) produzem pode, muitas vezes, ser confundido 
com arte, e a arte, como se sabe, é também um campo am-
plo e subjetivo. Para analisarmos esta questão com a devida 

precisão, seria necessário dar contexto às artes plásticas, 
uma vez que são ensinadas nas faculdades a par e/ou em 
paralelo com o design, e ver também o que já foi discutido 
sobre este assunto. 

Apesar de considerar que a questão da autoria e a questão 
de um designer ser considerado artista podem, de alguma 
forma, estar interligadas, vou abordar a primeira questão com 
mais detalhe no segundo capítulo do relatório, que será sobre 
edição e publicação.

Quanto a esta segunda questão, por não ser necessário ao 
tema principal do projeto, aprofundar muito a discussão, será 
brevemente abordada a perspetiva do designer, principal-
mente. Um ponto importante referir para começar, é o facto 
de cada país ter a sua própria história e cultura, o que afeta 
o funcionamento do design especificamente (Potter, 1969). 

“It is true that, in the last analysis, every human artefact - 
whether painting, poem, chair, or rubbish bin - evokes and 
invokes the inescapable totality of a culture, and the hidden 
assumptions which condition cultural priorities” (Potter, 1969, 
p.15).

O designer trabalha através e para outras pessoas, e este 
trabalho pode ter e passar por várias formas, podem ser ins-
truções para outras pessoas executarem, ou pode ser o pró-
prio a executar a sua forma final. As ditas instruções podem 
ser especificações escritas, relatórios e outros documentos, 
esboços, apresentações gráficas para clientes, maquetes e 
protótipos. Quando não é o próprio designer a executar, é 
importante que estas instruções sejam claras e completas 
para quem vá trabalhar a partir delas. O trabalho final pode 
ser totalmente diferente do inicialmente pensado, e isto acon-
tece por vários fatores como os custos, a disponibilidade de 
materiais ou técnicas, mudanças por parte dos requisitos do 
cliente e mesmo outros fatores que não tinham surgido nas 
fases iniciais de um projeto. Grande parte do trabalho de um 
designer consiste na análise do(s) problema(s) conciliando 
com a sua capacidade de classificar, ordenar e relacionar 
as informações, fazendo-o com discernimento e imaginação 
(Potter, 1969).

Na análise de problemas, por mais “objetivos” que os pro-
cedimentos pareçam, são sempre dependentes da circuns-
pecção e qualidade de decisão do profissional. Maioritaria-
mente, estas decisões afetam a aparência, que surge (de) e 
manifesta os precedentes funcionais, circunstanciais e até 
comunicacionais do projeto. O autor refere ainda, que alguns 
dos procedimentos de um projeto de design podem ser fa-
miliares a artistas plásticos e visuais, que podem também ter 
responsabilidades contratuais mas estas não afetam as suas 
decisões como as dos designers, sugerindo que estes aca-
bam por ter menos liberdade criativa ao longo do desenvol-
vimento de um trabalho; no entanto, apesar de parecer fazer 
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sentido na teoria, já muito mudou tanto no campo das artes 
e como no do design, desde que o livro “What is a desig-
ner: things, places, messages”, de Norman Potter, foi escrito 
(1969) e as profissões de designer e de artista já se compor-
tam de maneiras diferentes. Atualmente, o designer não é só 
um “técnico” que realiza serviços respondendo a uma ríspida 
matriz estipulada pelo cliente, já há uma maior abertura para o 
discernimento do designer, seja nas suas decisões (gerais) to-
madas como na própria estética, onde o designer passa a ter 
uma maior liberdade de expressão (a tal questão da autoria), 
bem como existem casos de artistas que trabalham como 
autênticas empresas e têm pessoas a executar as ideias por 
eles, e outros em que obras são encomendas com proprieda-
des específicas, e portanto, a anterior afirmação já não é tão 
assertiva para os dias de hoje.

Mas deixando essa discussão para outro contexto, pode-
mos então afirmar que o designer está em constante “ne-
gociação” com o cliente, havendo, portanto, muita troca de 
informações, não só gráficas mas principalmente verbais, 
durante todo o desenvolvimento de um projeto. O próprio de-
sign final é, normalmente, demonstrado e defendido perante 
o cliente, que nem sempre compreende e pode até refutar as 
decisões do designer, daí toda a comunicação entre o desig-
ner e o cliente, ter de ser realizada completa e cuidadosamen-
te, acompanhada por esboços e maquetes.

Os designers utilizam palavras constantemente e indire-
tamente no seu trabalho, seja para formar e discutir ideias, 
avaliar situações, para fazer anotações em esboços ou dese-
nhos, e mesmo para escrever cartas e relatórios. Este aspeto 
do trabalho de design, apesar de muito vezes ser subestima-
do, é muito importante: ter a capacidade para utilizar palavras 
de forma clara, objetiva e persuasiva (Potter, 1969).

“At every stage of design there will be discussion, questions 
and argument(…)” (Potter, 1969,p.18).

Esta capacidade de verbalizar ideias, pensamentos e conse-
guir por em palavras aquilo que idealizamos, nomeadamente 
projetos, estejam estes em desenvolvimento ou já termina-
dos, é muito importante. Foi apenas ao frequentar o presente 
mestrado, com os hábitos de apresentação dos trabalhos em 
todas as cadeiras, a própria convivência com colegas e pro-
fessores, que me apercebi da real importância do discurso e 
da oralidade no design gráfico. Um professor da faculdade 
e designer conceituado, Eduardo Aires, fez questão de nos 
fazer perceber isso, com os vários momentos de avaliação, 
apresentações das fases do projeto anual que realizámos 
no primeiro ano do mestrado, onde a nossa capacidade de 
descrever o trabalho que estávamos a desenvolver aliada à 
nossa capacidade de “storytelling” e até, “venda do produto” 
eram tão valorizadas como a própria maquete que apresen-
távamos. Apesar de serem momentos de pressão, em que a 
escolha das palavras e da forma como mostrávamos trabalho 

eram decisivas, foram momentos de crescimento e até de 
consciencialização acerca do próprio projeto que ali apresen-
távamos, e de facto, foram nesses momentos, de 10 a 15 
minutos de duração, que conseguimos fazer chegar as nos-
sas ideais a uma plateia; o que acontece também no mundo 
real do mercado de trabalho do design - serem feitas várias 
apresentações de um projeto ao cliente.

O discurso relativo ao design gráfico tem bastante impor-
tância, não só acerca da atividade (do próprio designer) em 
si, como é o do caso anterior, mas mesmo em relação a 
analisar e refletir acerca de assuntos ou objetos de estudo 
específicos, como fontes tipográficas, tipos de composição, 
livros, cartazes, e também a própria teoria e crítica de design 
(Moura, 2011). O autor, professor Mário Moura, fala, em certa 
altura da sua tese, acerca do Design e o Discurso, focando 
principalmente, na forma como o(s) “discurso”(s) acabou por 
moldar certas vertentes do design  e reposicionar por diver-
sas vezes, o design enquanto disciplina. Querendo com isto 
dizer, que através de manifestos, livros ou outras formas de 
crítica e expressão , houve a possibilidade de definir, classifi-
car, discutir e até discordar de termos ou movimentos abran-
gidos na “história” do design gráfico. Esta capacidade discur-
siva em criar novos, ou alternativos, rumos da história está, 
de certo modo, ligada à questão do arquivo, à importância de 
documentos verbais e não verbais que suportam a história e 
o seu legado, mas será um assunto abordado com mais pro-
fundidade no primeiro capítulo do presente relatório.

Achei também necessário falar do Design do ponto de 
vista académico, uma vez que existem percursos bastante 
diferentes dos que exercem design (gráfico e não só) como 
profissão. As próprias pessoas que colaboraram comigo no 
projeto, sendo maioritariamente designers, tiveram forma-
ções muito variadas, o que é interessante acontecer em áreas 
de trabalho mais criativas. Enquanto estudante só me posso 
pronunciar pelo meu próprio percurso académico, as minhas 
vivências, diálogos com outros estudantes e profissionais, pa-
lestras que assisti e por informações absorvidas de leituras. 
Segundo Norman Potter (1969), o design enquanto profis-
são, é a capacidade que provém da fusão de aptidões, co-
nhecimento, discernimento e imaginação, consolidada pela 
experiência. Para este, é exagerado dizer-se que a capacida-
de de (produzir) design possa ser ensinada, como qualquer 
outra atividade criativa, e questiona ainda se o sistema em 
que estas capacidades e conhecimentos são rigorosamente 
examinados é de facto viável. É certo que o modelo de en-
sino pretende evitar que se pratiquem más práticas sociais 
ou técnicas, como o próprio autor indica, e acrescenta que 
mesmo assim, tal não se possa assumir sem se questionar. 
Defendendo ainda, que o dano causado pelo conhecimen-
to utilizado sem a sua compreensão pode ser dificilmente 
medido mas não, por isso, menos real; exemplificando que, 
ao lidar com pessoas, uma aptidão ou competência pode 
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parecer irrelevante à natureza do problema, conduzindo ao 
embrutecimento, quando são necessários conhecimentos e 
sensibilidade.

“Most designers are educated in a formal way by three-to-
-seven years in a design school leading to appropriate qualifi-
cations. Some have had unorthodox beginnings - by dropping 
in the deep and learning to swim […]” (Potter, 1969,p.13).

Enquanto estudante, perante a minha experiência, apesar 
de ter tirado a licenciatura num instituto politécnico, senti al-
guma falta de exercícios mais analógicos em algumas cadei-
ras de design, que a meu ver poderiam ter sido mais provei-
tosas se tivessem tido um teor mais laboratorial, no sentido 
de experimentar mais coisas graficamente, em exercícios de 
aula, ao invés de longos projetos semestrais lançados com 
uma base teórica, que nos inícios da aprendizagem de de-
sign soavam um pouco abstratos. Neste aspeto, concordo 
com a perspetiva do autor, que para além de mencionar que 
um designer, seja estudante ou não, se deva manter sempre 
curioso, afirma também que alguns professores e instituições 
de ensino, ao não serem criativos com as formas de leccio-
nar conteúdo acabam por não conseguir exigir o mesmo por 
parte dos seus estudantes, afirmando também que muitas 
vezes os programas educacionais têm estruturas demasia-
do “pré-feitas”, com questões que pré-concebidas, que em 
certo momento podem deixar de fazer sentido colocá-las a 
novas gerações de estudantes (Potter, 1969).

No entanto estaríamos, de novo, a entrar por uma longa 
discussão que não interessa fomentar para a presente in-
vestigação, pelo que vou “atalhar” e ir diretamente a um dos 
pontos positivos da minha licenciatura que foi o estágio cur-
ricular realizado no último semestre do 3º ano. Existem desa-
fios que a atividade profissional de design apresenta apenas 
em situações reais próprias do “processo de design”, que em 
contexto académico parecem inexistentes e é muito difícil de 
simular, criando uma lacuna entre o académico e o profissio-
nal, como o próprio autor comenta existir já em 1969. O que 
acontece atualmente, na tentativa de combater esta lacuna 
é existirem as modalidades de estágio curriculares inseridas 
no meio académico enquanto disciplinas ou equivalentes a 
projetos submetidos a avaliação, sendo na maior parte das 
vezes facultativos e podendo sempre ser substituídos por ou-
tro tipo de projeto pessoal. Na minha experiência pessoal, foi 
uma mais valia, e de facto, um grande passo e progresso no 
meu crescimento enquanto designer, ter realizado um estágio 
curricular, no último semestre do último ano da licenciatura. 
No meu caso, não lidei com clientes tão diretamente como 
muitos colegas meus na mesma situação, mas foi um gran-
de desafio e uma boa experiência do mundo real no traba-
lho de designer. Enquanto os meus colegas fizeram trabalho 
comercial para projetos reais para clientes, apercebendo-se 
pela primeira vez da dinâmica que uma equipa de trabalho 

exerce e necessita, e portanto, podem dizer que fizeram parte 
de grandes projetos (sendo que em pequenas ou grandes 
empresas um projeto passa por muitas mãos); no meu caso 
foi diferente, porque em primeiro lugar, estagiei num estú-
dio constituído apenas por 3 pessoas, o Koiástudio, como 
mencionei anteriormente, sendo que uma dessas pessoas, o 
Diogo Bento, trabalha remotamente a partir de Cabo Verde, 
e faz a maior parte do trabalho relacionado com fotografia e 
web design, portanto durante o meu estágio convivi sempre 
com o Jorge Almeida, meu tutor de estágio, designer gráfico 
e editorial e Bruno Albuquerque, designer gráfico e ilustrador 
(sendo que a direção de arte, branding acabavam por ser ta-
refas mais colaborativas). E em segundo lugar, o projeto que 
desenvolvi tinha como principal cliente, o próprio estúdio, e 
tratou-se de um projeto editorial, uma publicação de artista, 
com apenas 2 exemplares e uma edição até agora. Foi muito 
interessante poder trabalhar com eles, de alguma forma, qua-
se direta e indiretamente em simultâneo, uma vez que me de-
ram a liberdade de produzir o que eu quisesse, com reuniões 
semanais para me darem indicações e feedback, a partir de 
partes de processo de trabalhos de vários e diversos projetos 
por eles realizados. De algum modo, acabei por compreendê-
-los melhor, o seu universo, a forma como trabalham, como 
vão surgindo e ganhando forma os projetos que executam. 
Posso dizer, que foi com este projeto em especifico, que  ga-
nhei a curiosidade e fascínio pelos métodos e processos de 
trabalho no design gráfico (e não só) mas também pelo de-
sign editorial, pela criação de narrativas, pela infinidade de 
possibilidades, seja de ideias, conceitos, e até materiais, a 
explorar, que existem na criação de um livro.

Estando a finalizar o mestrado em design gráfico e projetos 
editoriais, e tendo optado pela modalidade de projeto, de-
cidi então pegar num tema que me cativa, aliando o design 
gráfico e editorial à curiosidade pelos métodos de trabalho e 
pelo processo por de trás dos designers, neste caso, dos de-
signers desta nova era, pessoas dinâmicas que me rodeiam 
e têm em comum realizar trabalho independente em várias 
vertentes criativas, realizando uma publicação que consiga 
mostrar um pouco desta essência, desta minha procura, qua-
se arqueológica, das camadas que formam esta geração de 
designers.

Posto isto, passo a iniciar a investigação propriamente dita, 
que reforçou o projeto prático, cuja estrutura e planeamento 
vão de encontro ao próprio projeto, sendo que a primeira par-
te, que corresponde ao primeiro capítulo, incide no estudo do 
Arquivo, a recolha, organização, tipologias e arquivamento, 
a segunda parte e capítulo são sobre Editar e Publicar, onde 
abordo questões como autoria e neutralidade, e para finali-
zar, o terceiro capítulo corresponde à descrição detalhada de 
toda a publicação “Geração Freelancer - Arquivo de Arqui-
vos”, e portanto todo o desenvolvimento do projeto prático.
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Como ponto de partida para a realização do projeto prático, a 
investigação iniciou-se pelo estudo do arquivo, uma vez que 
o próprio projeto tinha como primeira parte a criação de um 
arquivo sobre o processo de trabalho de um grupo de de-
signers e artistas. No começo deste estudo, desconhecia a 
complexidade acerca de arquivo, da sua definição e abran-
gência. Mas foi importante entender a sua importância, não 
só do ponto de vista histórico e arqueológico, como abran-
gendo a sua utilização no contexto da arte e do design. São 
muitos os estudos sobre o arquivo, e muitas as pessoas que 
se dedicam a estudá-los, desde arqueólogos, historiadores, 
e até profissionais de outras áreas recorrem aos arquivos 
para aprofundarem e entenderem melhor um assunto, tema 
ou disciplina. É necessário reforçar que o presente estudo se 
insere no universo do arquivo etnográfico, apesar de mencio-
nar a sua importância histórica do arquivo, em várias áreas 
de estudo.

No livro “Archive” (2006), uma coleção de textos de vários 
autores reunidos por Charles Merewether, acerca do papel 
do arquivo na história e na arte moderna, o autor começa por 
definir arquivo, considerando ações como acumular, armaze-
nar e recuperar conhecimento histórico ou formas deste, po-
dendo o(s) arquivo(s) ser criado(s) por organismos individuais 
ou coletivos. Diferente de coleção ou biblioteca, o arquivo é 
um repositório, um sistema ordenado de documentos ou re-
gistos verbais e visuais, e a base na qual a história é escrita 
(Merewether, 2006. p.10).

Ao longo desta investigação, surgiram nomes importantes 
como Sigmund Freud, Michel Foucault e Jacques Derrida, 
cujos pensamentos e teorias foram imprescindíveis para a 
compreensão e definição de arquivo, bem como para a per-
ceção de questões como a da memória e do discurso.

“A impaciência absoluta de um desejo de memória” (Derri-
da, 1995. p.9).

Jacques Derrida, em “Mal de Arquivo” (1995), define o ar-
quivo como sendo o regresso à origem, à experiência da me-
mória, e mesmo lembrança ou escavação. Neste livro, o autor 
recorre a dois textos de Sigmund Freud: “Beyond the Pleasu-
re Principle” (1920) e “A Note Upon the Mystic Writing Pad” 
(1925) para analisar o que Freud entendia como presença in-
dissociável da pulsão de morte ou de destruição: o impulso 

arquivístico, um ato repetitivo de memória ou lembrança, na 
procura da garantia de futuro que é finito. Freud, pensou no 
arquivo, ou melhor, na prática de arquivar, sendo primaria-
mente o registo, a inscrição - a escrita - como a memória, 
comparando-a com aqueles “quadros mágicos” de crianças 
1, pois ambos funcionam para evitar o esquecimento tempo-
rariamente (Merewether, 2006).

A palavra arquivo, provem de Arkhê, conceito na filosofia 
da antiga Grécia, que significa origem e ordem, coordenan-
do dois princípios, o histórico e o nomológico, como explica 
Jacques Derrida, o princípio histórico deve-se à natureza, ao 
local onde nascem e começam as coisas, e o nomológico 
ao princípio da lei, onde a ordem ou direção é dada, onde 
é exercida a ordem social, autoridade. Ora, isto leva-nos ao 
archivum do latim, cujo significado vem do grego arkheîon, 
que se referia à residência dos magistrados superiores, cha-
mados arcontes, aqueles que detinham o poder político de 
ditar as leis e as fazer cumprir (Derrida, 1995. p.11). Assim 
sendo, a residência destes cidadãos, era também o local 
onde os documentos oficiais eram depositados. Os arcontes, 
segundo Derrida (1995), eram, para além de hermeneutas, 
os responsáveis pela segurança física destes documentos, 
isto é, estavam encarregues da sua retenção, guarda e inter-
pretação. Da necessidade simultânea de existirem um guar-
dião e uma localização para o armazenamento e segurança 
dos documentos jurídicos, nascem os arquivos. A obtenção 
do domicílio (de uma morada ou endereço) marca também 
a passagem institucional do privado ao público, que nem 
sempre é sinónimo de passagem de secreto ao não-secreto 
(Derrida, 1995. p.11).

“Não há arquivo sem um lugar de consignação, sem uma 
técnica de repetição e uma certa exterioridade. Não há arqui-
vo sem exterior” (Derrida, 1995, p.19).

Neste lugar onde as leis são feitas, registadas (nomologia ou 
legislação) e onde existem os tais documentos oficiais, que 
podem ser discursivos ou não, podemos falar de dois “po-
deres” ou funções (que são tanto direitos como deveres) que 
estão nele intrínsecos, o poder “arcôntico”, que concentra, 
como o autor explica, funções de unificação, identificação, 
classificação (tipologia) e o poder de consignação, que não 
só significa atribuir uma residência, confiar ou guardar mas 
também “o acto de consignar reunindo os signos […] e tudo 
o que se pressupõe de entrada” (Derrida, 1995, p.14).

2. ARQUIVO

2.1. O QUE É UM ARQUIVO
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Esta função de consignação é a chave da ciência do arqui-
vo, esta tentativa de reunir elementos sob uma certa ordem, 
título, genealogia, num sistema vem legitimar a sua institucio-
nalização e por isso a sua autoridade política e histórica. Sem 
o controlo do arquivo e da memória não existe poder político, 
no entanto é na questão do acesso e participação que se 
verifica, ou não, a democracia de um sistema ou Estado. O 
autor fala ainda na questão da ordem não estar mais assegu-
rada, acrescentando que, num arquivo, não deve existir “dis-
sociação absoluta, heterogeneidade ou segredo que viesse a 
separar, compartimentar de modo absoluto”(Derrida, 1995, 
p.14), ainda que todas as histórias sejam fragmentadas, des-
construídas, o poder desta desconstrução, cabe a quem tem 
poder sobre o arquivo, “seja o direito das famílias ou do Es-
tado, sejam as relações entre o secreto e o não-secreto, […] 
entre o privado e o público, sejam os direitos de propriedade 
ou de acesso, de publicação ou de reprodução, sejam a clas-
sificação ou a ordenação[…]” (Derrida, 1995, p.14-15).

A relação entre o que é privado e o que é público, e mesmo 
a questão do próprio direito à participação no arquivo, podem 
ser explicadas através do exemplo da doação de arquivos ou 
coleções privadas para o arquivo público, como contributo 
para a preservação da memória e do próprio legado. Jacques 
Derrida (1995), fala do caso do Museu de Freud, e vem expor 
esta mesma questão do arquivo, na passagem do privado 
ao público: 

“Onde fazer passar a linha do limite? O que é esta nova 
ciência cujo objetivo institucional e teórico deveria comportar, 
de pleno direito, os documentos mais privados, algumas ve-
zes até secretos? Começando por aqueles de seu presumido 
fundador, seu arquipai, o seu patriarca, Freud? […] Somos 
assim introduzidos à questão, sempre aberta, de saber o que 
quer dizer o título ‘Casa de Freud’, o Museu de Freud como 
uma ‘Casa de Freud’, o arkheion do qual nós somos os anfi-
triões, no qual falamos, a partir do qual falamos. […] O arquivo 
da singular inscrição de que falarei pertence, há alguns anos 
ao domínio público. […] Público e aberto à interpretação, este 
documento é doravante acompanhado, indissocialvelmente, 
por um extraordinário aparelho exegético ou hermenêutico” 
(Derrida, 1995, p.33-34).

Esta transformação de informação privada do interesse 
público, acessível e disponível para todos acontece noutros 
campos disciplinares (todos os que têm a tradição de arquivo) 
felizmente, já que esta contribuição / participação enriquece 
não só a história, como o conhecimento que pode ser adqui-
rido através da utilização do arquivo como fonte de investi-
gação ou pesquisa. Um outro exemplo do que é referido em 
cima é abordado por Ana Sofia Silva, na dissertação “Privado/
Público: Colecionadores de design gráfico português” (2017), 
ao investigar a importância das coleções e dos arquivos no 

caso da história do design gráfico português (que em compa-
ração com outras áreas a sua história é mais recente) apre-
sentando desde ideias gerais acerca da esfera da coleção, 
como ideias mais específicas que cruzam a relação históri-
ca entre o arquivo e o design gráfico, referindo, neste caso, 
como foram importantes as coleções para a criação de arqui-
vos e portanto para a sua (do design gráfico) consolidação 
histórica enquanto disciplina.

Mário Moura, na sua dissertação de doutoramento, “O Big 
Book - Uma Arqueologia do Autor” (2011), aborda a impor-
tância do discurso, que me pareceu enquadrar-se na respon-
sabilidade de registar, armazenar e interpretar a História, que 
o arquivo tem. Com o livro “A Arqueologia do Saber” (1969), 
Michel Foucault, veio trazer uma mudança no paradigma em 
várias disciplinas, tais como nas ciências, literatura, filosofia, 
e na própria história. Deixa de haver ênfase apenas nas nar-
rativas clássicas lineares da história, devido à necessidade de 
se observar as rupturas, os planos paralelos e alternativos da 
história (Moura, 2011, p.125). No caso da história do design, 
que até então era resumida a um conjunto de movimentos 
que, ciclicamente se iam repetindo, o método de Foucault 
(que valoriza as descontinuidades da e na história), veio per-
mitir uma diferente abordagem e análise da história do design 
gráfico, bem como a redefinição de “unidades tidas como se-
guras e inquestionáveis: a obra, a disciplina científica, o con-
ceito, o texto”(Moura, 2011, p.126). O próprio documento, 
ou o que era considerado um documento institucional, viria a 
ser afetado por esta mudança, agora legitimado pela história, 
contrariamente ao que acontecia antigamente, uma vez que 
a história era criada a partir de documentos já existentes, e 
portanto estes é que legitimavam a história. Um exemplo prá-
tico na história do design gráfico, dado por Moura (2011), que 
reflete esta mudança de paradigma é o do “Big Book”2, um li-
vro  de design cujo conteúdo é da própria autoria do designer 
que o realiza. Este tipo de livros originou bastante discussão 
e apenas quando foi considerado como um tipologia e objeto 
de estudo se validou a sua utilização como documento histó-
rico (Moura, 2011, p.126).

“Através deste método, a descontinuidade deixa de ser 
algo a ultrapassar, a corrigir para passar a ser o objectivo e o 
processo do historiador. Deixa de haver uma grande história, 
para aparecer uma articulação entre um conjunto de peque-
nas histórias ou séries, que podem não ter uma relação igual 
entre si, estabelecendo diferentes hierarquias, diferentes pro-
tagonistas, documentos, etc.” (Moura, 2018, p.127).

Também Merewether, na sua introdução, em “Archive” 
(2006), recorre ao livro de Michael Foucault, referenciado em 
cima, comparando o estudo do arquivo à prática de aprender 
sobre o passado através dos seus vestígios materiais (analo-
gia com a arqueologia), revelando a relação do ser humano 
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com o passado e a construção de significados históricos. O arquivo estabelece o 
que foi registado e não registado, dito e não dito, portanto quem determina e quais 
as condições que permitem que a história seja escrita, dependem sempre da defini-
ção de arquivo (Merewether, 2006, p.11).

 
Merewether (2006) refere ainda outros autores cujos argumentos funcionam como 

contraponto, nomeadamente o foco na fragilidade da autoridade do arquivo propos-
ta por Georgio Agmben, onde as condições entre o dito e não dito são entendidas 
como a possibilidade e a impossibilidade do discurso.

O autor menciona ainda Renée Green, quando escreve sobre as idiossincrasias da 
ordem, imprevisibilidade e ações aleatórias, levando-nos a questionar sobre a zona 
temporal que o documento ocupa, a sua relação com o passado, presente e futuro 
e ainda a validade ou capacidade do documento na representação de histórias cujos 
vestígios são inexistentes, sendo portanto a marca da obliteração, apagamento ou 
amnésia. Para Paul Ricoeur, em “Arquivos, Documentos, Traços” (1978), o conceito 
de arquivo era equivalente ao vestígio e documento, através dos quais é possível 
medir não só a relação entre passado e presente, mas a relação entre evento e a evi-
dência da sua ocorrência, entre a estrutura da vida quotidiana e a sua representação 
(Merewether, 2006, p.12).

2.2.  ARQUIVO, COLEÇÃO, MEMÓRIA

“(…) o arquivo é essa materialização colectiva da urgência 
pelo registo de memória” (Silva, 2017, p.33).

Pareceu-me pertinente para este estudo abordar, mesmo 
de forma breve, a questão da memória e a multiplicidade de 
objetos, documentos ou informação que caracterizam o uni-
verso do arquivo. Tal como observamos no início deste capí-
tulo o arquivo é fulcral para a criação e preservação da me-
mória coletiva. É o sítio onde a repetição da “experiência” de 
acontecimentos passados é permitida (através do seu aces-
so) e está, portanto, mais segura e livre do esquecimento.

Tal como o arquivo, existem outros artefactos, que se asse-
melham, no sentido de preservarem memórias através de do-
cumentos ou objetos, reunindo-os, e portanto, perpetuando 
a sua existência e acessibilidade. A preservação de memória, 
engloba tanto o processo de obter e reunir documentos e 
eventos passados, como também o processo de armazenar 
artefactos e acontecimentos do presente; sendo que este se-
gundo processo facilita o primeiro (Silva, 2017, p.54). Com 
isto, podemos compreender que os arquivos, não surgem já 
formados. Após a sua criação, através da reunião e depósito 

de documentos, objetos, vestígios, etc., existe uma manuten-
ção, com a procura contínua de novos artefactos e, por isso, 
atualização do mesmo, bem como a classificação e organiza-
ção dos seus conteúdos. 

A existência dos artefactos ou documentos a reunir, pro-
vêm de vestígios perdidos, dispersos ou de registos prévios. 
O registo sempre foi visto como uma indispensável ajuda ao 
retorno de experiências passadas e como um “desejo de me-
mória”. Sigmund Freud, em “A Note Upon the Mystic Writing 
Pad” (1925), explora esta questão da memória através do 
registo sobre a forma de escrita, onde fala na nossa neces-
sidade em registar no papel, ou em quadros de lousa, ou 
outro tipo de anotação, como mnemónica. Sobre o papel, 
Alessandro Ludovico diz mesmo que este sempre foi visto 
como uma extensão da memória humana, ainda que fisica-
mente limitado (Ludovico, 2012, p.127). Freud (1925) fala em 
dois procedimentos de registar diferentes, um que é o registo 
permanente numa superfície, como o papel, preservando a 
sua nota intacta por um tempo indefinido, outro é o registo 
temporário numa superfície como a lousa, por exemplo. O 
papel está limitado à sua dimensão, no sentido em que com o 
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seu preenchimento há a impossibilidade de nele colocar mais 
notas, e assim a necessidade de iniciar uma folha nova. Para 
além disso, Freud refere ainda que com o registo permanen-
te, há a possibilidade de, como tempo, essa memória perder 
o seu valor pessoal ou interesse (Freud, 1925, p.2). Já com 
o outro procedimento, quando a nota deixa de interessar, é 
possível o seu apagamento sem desperdiçar a superfície (no 
caso do papel vai para o lixo) dando lugar a novas memórias. 
Mais à frente no mesmo texto, o autor fala de uma inovação 
no mercado naquela era, o “quadro mágico” (“Mystic Writting 
Pad”), que considera melhor que os procedimentos anterio-
res, uma vez que reúne as vantagens de ambos, portátil como 
o papel e temporário como a lousa, no entanto é possível se-
rem vistas, ao de leve, notas anteriormente apagadas, o que 
Freud diz assemelhar-se à própria forma de como funciona a 
nossa memória (Freud, 1925, p.2). Neste sentido, é possível 
ver a aproximação à prática arquivístíca de Freud, pela pulsão 
de destruição, sobre o que é ou não valioso de arquivar, e 
mencionada por Jacques Derrida em “Mal de Arquivo” (1995), 
quando compara o arquivo a um aparelho mnemónico: “Pois 
o arquivo […] não será jamais a memória nem anamnese em 
sua experiência espontânea, viva e interior. Bem ao contrário: 
o arquivo tem lugar em lugar da falta original e estrutural da 
chamada memória” (Derrida, 1995, p.22).

Da mesma forma que arquivo, existem também outros 
“aparelhos mnemónicos”, com a capacidade de preservar 
memória individual e coletiva, como a lista e a coleção, cuja 
importância e formas de utilização se assemelham.

“ O tema da memória está intimamente ligado à lista, à co-
leção, ao arquivo: desde a casual lista de compras para que 
não nos esqueçamos de nada durante a ida ao supermerca-
do até aos arquivos nacionais que preservam e simbolizam a 
memória colectiva de um povo”(Silva, 2017, p.92). 

A forma como Ana Sofia Silva relacionou estes três termos 
e conceitos (a lista, a coleção e o arquivo) através das suas 
essências e definições, pareceu-me bastante interessante e 
pertinente para este estudo e projeto prático, onde realizei 
um arquivo que teve como base uma coleção. Então: uma 
lista pode ser anterior a uma coleção, no sentido de definir os 
objetivos da coleção, os artefactos a obter e em falta, acom-
panhando o seu desenvolvimento e refletindo o seu estado e 
a sua composição; bem como se pode considerar uma lista 
uma coleção e vice-versa, no entanto, a coleção não se trata 
apenas de listar, porque contém os artefactos corresponden-
tes aos items da lista (Silva, 2017, p.84). Já um arquivo, caso 
público, também pode incluir diversas coleções, da mesma 
forma que pode existir uma coleção de arquivos ou de co-
leções. Se considerarmos o arquivo, um conjunto de docu-
mentos e artefactos na posse de alguém, podemos dizer 
que a coleção também poder ser um arquivo, com a grande 

diferença que a coleção tem uma forte ligação (e até depen-
dência) com quem a produz, o colecionador. O colecionador 
é quem promove a procura de objetos dispersos, é o respon-
sável pela sua existência e subsistência de uma coleção, e 
por isso também pelas características que esta tem. 

O colecionador tem um papel muito importante na forma-
ção de um arquivo, uma vez que este pode ter como ponto 
de partida uma coleção. A coleção, que como a autora refe-
re, tem um ciclo de vida com início, desenvolvimento, fim ou 
infinidade, começa, e vai crescendo continuamente, com o 
ato de se domesticar um objeto, um ato que cria no colecio-
nador um sentimento de prazer ao repetir a experiência de 
contacto com um objeto que poderia estar indisponível ou 
inacessível, não fosse a sua descoberta e sucessiva posse  
(Silva, 2017, p.69).

Falando da minha experiência do projeto prático, onde fui, 
numa primeira etapa, arquivista e colecionadora, procurei reu-
nir informação, que apesar de muito diversa e distinta, era 
regida por uma lógica, um objetivo pretendido para a coleção/
arquivo. Nestes procedimentos esteve sempre presente a di-
ficuldade em decidir quando terminar a coleção ou parar de 
colecionar novos itens. Ao longo do processo de colecionar 
surgiram dúvidas sobre se o que foi coleccionado era sufi-
ciente, uma insatisfação que conduzia à procura de um novo 
objeto e de um outro para coleção. Um processo sem fim 
aparente e que tornou o acto de colecionar num “vício” onde 
se procura constantemente o objeto que falta ou que valoriza 
a coleção. Joana Carneiro descreve este sentimento como o 
de missão cumprida, que é transmitido ao colecionador, com 
o ato contínuo de coletar objetos desejados. 

Isto é, quando surge interesse por um tipo ou um objeto 
específico, a sua funcionalidade passa a ser secundária ou 
indiferente e passa a adotar o significado que o seu possui-
dor lhe quiser atribuir, assim, o desejo do colecionador é sa-
tisfeito momentaneamente quando esse objeto é encontrado 
e adquirido, até à retoma da procura de um novo objeto; 
e, relativamente ao significado atribuído, acontece então o 
mesmo com a sucessão de objetos que vierem a ser ad-
quiridos - colecionados (Carneiro, 2018). O próprio projeto 
“Poplar”, de Joana Carneiro, é um exemplo da acção de co-
lecionar como um acto individual, no qual a designer parte da 
sua colecção privada de cassetes áudio de música popular 
portuguesa e realiza um posterior arquivo e análise dos ar-
tworks das suas capas.

Quanto ao final de uma coleção, este pode acontecer de 
variadas maneiras, há quem defenda que o mesmo só acon-
tece quando o colecionador morre ou perde a motivação por 
colecionar, ou pelos objetos que procurava, sendo da respon-
sabilidade do colecionador decidir o destino que a coleção irá 
ter, seja a sua doação a alguma instituição como fundações, 
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museus ou bibliotecas, seja a sua venda ou existe até a possibilidade do lixo ser o 
seu destino; dependendo do seu reconhecimento e/ou valor (Carneiro, 2018, p.84A). 
Com o fim, e sucessiva doação ou venda de uma coleção para uma instituição, esta 
passa a poder ser acedida por todos, a passagem do privado ao público entende-se 
como benéfico, como se falou anteriormente, se por um lado a coleção perde o seu 
agente principal (o seu dono e produtor, o colecionador), ganha, por outro, todo um 
novo universo de interpretações e narrativas criadas pelo público ao qual a coleção 
está agora disponível (Carneiro, 2018, p.85A).

Sejam coleções privadas ou públicas, é inegável a sua importância no que diz 
respeito à memória humana e ao arquivo. É uma ação natural a de colecionar, é 
guardar para voltar a ver, para relembrar, para redescobrir, para mostrar ou partilhar, 
é arquivar, ordenar, catalogar e, acima de tudo, é cuidar de um conjunto de “coisas” 
que contam “coisas”. Se antes preenchíamos baús, álbuns, caixas, o que fosse, que 
guardasse um conjunto de objetos colecionados, hoje as coleções ocupam muito 
menos espaço (fisicamente), porque para além de sítios físicos, movimentamo-nos 
por meios digitais, para onde levamos alguns comportamentos da “vida real”, como 
nomeadamente o de arquivar.

2.3. NOVAS FORMAS DE ARQUIVAR

Se o campo do arquivo e da prática arquivar é historicamente 
vasto e complexo, quando tentamos perceber o que signi-
ficam na contemporaneidade torna o exercício ainda mais 
complexo. Com os meios tecnológicos de hoje, a maior 
acessibilidade que o mundo tem a conteúdo e a facilidade 
de o produzir e disseminar, surgem necessariamente novas 
formas de arquivar também. Foi importante para o projeto 
prático, nesta parte da pesquisa, relacionar o arquivo com 
os media digitais e as formas como se cruzam. Não só por 
uma questão de coerência temporal, mas também, porque, 
em termos práticos, a maneira como criamos coleções, ar-
quivos, e até listas, mudaram, adaptaram-se aos novos tem-
pos. Obviamente não deixaram de existir arquivos analógicos, 
isto é, arquivos físicos e palpáveis, mas existe toda uma nova 
dimensão no meio digital que é cada vez mais presente nos 
dias que vivemos.

É inevitável pensar-se no arquivo, como fonte e meio de 
preservação da memória coletiva e individual. Desde a Idade 
Média, que podemos entender a importância da preserva-
ção do conhecimento e memórias sobre a forma de arquivos 
(manuscritos) físicos, contudo no século XX assistimos a um 

crescendo na consciencialização da necessidade do registo 
e preservação da memória e património. Instituições como 
a Unesco, desde a sua génese em 1945 têm se focado no 
cumprimento desta função (Silva, 2017, p.93). Uma função 
ainda mais urgente na contemporaneidade devido à veloci-
dade e à multiplicidade de informação gerada e disseminada 
em diferentes medias.

Por consequência à era cada vez mais tecnológica que vive-
mos, o arquivo e a própria forma de arquivar foram mudando, 
já não se pensa tanto nos arquivos como apenas espaços 
físicos, aliás, esses espaços julgamos já “[…] obsoletos e 
abandonados, onde geralmente o arquivista ou o cuidador é 
alguém engolido pelos corredores empoeirados da burocra-
cia, administração de informações e lógica organizacional que 
faz do arquivo um sistema” (Parikka in Ernst, 2013. p.1)3. Os 
arquivos estão em todo o lado, os nossos arquivos pessoais, 
atualmente, passam pelas nossas próprias caixas de correio 
de e-mail, redes sociais, o histórico das nossas pesquisas 
online, no fundo, são todos forma de deixarmos os nossos 
vestígios, fruto de uma nova forma de comunicar e nos rela-
cionarmos, “[...] somos miniarquivistas de nós próprios, nes-



23

ta sociedade de (gestão de) informação […]” (Parikka, Ernst, 
2013. p.2) 4.Tal é a vastidão e diversidade de informação que 
podemos encontrar, que se torna difícil seguir um percurso 
linear sem nos desviarmos para o que vai aparecendo, e por 
isso, só se consegue controlar momentaneamente fragmen-
tos mínimos deste “mundo” como o e-mail ou sites específi-
cos (Silva, 2017, p.94).

Com a chegada e o acesso à Internet, passamos a ter dis-
poníveis outros tipos de recursos que permitiram armazenar e 
disponibilizar informação de todo o tipo e temática. Mas nem 
sempre a Internet foi este lugar que conhecemos, onde tudo 
existe online, desde uma receita de culinária, a uma biblioteca 
ou museu que podemos visitar. Antes desta realidade conhe-
cida, a Internet era um lugar diferente, que começou a ganhar 
cada vez mais forma e conteúdos a partir do momento em 
que as pessoas a passaram a “habitar”. Cada vez mais gen-
te passou a ter computadores pessoais, até porque a dada 
altura, o computador começou a ser uma ferramenta de tra-
balho indispensável e portanto a sua utilização era muito mais 
intensa, bem como a própria produção e disponibilização de 
conteúdo (Olia & Espenschied, 2009, p.11).

O facto de existir toda uma cultura quase extinta de “inter-
net vernacular”, ilustra esta transformação que aconteceu na 
Internet, de que são exemplo as “GeoCities”, um serviço de 
hospedagem de sites, que os subdividia por categorias (ou 
cidades - “cities”), muito utilizado outrora, e agora pratica-
mente inexistente com todos esses sites eliminados (Archan-
gel in Olia & Espenschied, 2009, p.8). O livro “Digital Folklore” 
(2009), de Olia Lialina e Dragan Espenschied, propõe resga-
tar alguma desta informação gráfica e conceptual da internet, 
para que não sejam esquecidos, já que a mutabilidade e atua-
lização acelerada do meio rapidamente os elimina. Este ar-
quivo sobre a forma de livro é um autêntico tributo à “internet 
vernacular”, produzida e disseminada por indivíduos que utili-
zam o meio com diferentes propósitos e deixam a sua marca 
através da criação autodidata de conteúdos lúdicos e gráfi-
cos, que podem passar por sites, símbolos ou expressões 
linguísticas ou imagéticas, sem preocupações comerciais ou 
tecnológicas. No termo “internet vernacular” podemos englo-
bar sites, símbolos, expressões, entre outros elementos, que 
tenham caracterizado a Internet nessa fase embrionária, em 
que as pessoas, os utilizadores, produziam conteúdo para a 
web como podiam e sabiam. 

Já o tal “Folclore Digital” (tradução literal do título e termo 
frequentemente utilizado no livro atrás mencionado), apesar 
de ter grande parte do seu material relacionado com esta 
época mais vernacular da Internet, engloba também outro 
tipo de cultura online. Neste livro, os autores fazem uma sín-
tese do “melhor” da Internet dos anos 90 (do século XX) e 
2000, como os mais recentes memes, os fails, imagens de 

gatinhos, e até os web-sites estranhos e quase barrocos, de 
tão carregados de adereços. Estes web-sites possuem uma 
linguagem muito própria constituída por algumas das carac-
terísticas que os autores apontam como definidoras do Fol-
clore Digital, nomeadamente: os fundos (backgrounds) com 
universos ou céus escuros estrelados, os gifs, o glitter, os 
botões de voltar atrás ou ir para a homepage e ainda os clás-
sicos avisos de “em construção”, entre outros. Contudo, com 
o aparecimento do web design, e toda uma nova indústria à 
sua volta, nos finais dos anos 90, este tipo de sites e os seus 
criadores foram diminuindo (Olia & Espenschied, 2009, p.11).

A relação que encontro entre o “Digital Folklore” (2009) e o 
meu projeto prático, está na forma como colecionei informa-
ção e também no tipo de material que recolhi, mais especi-
ficamente material relativo às referências dos participantes. 
Material este, constituído por livros, filmes, músicas, pinturas, 
fotografias, cartazes, vídeos, e entre outras coisas mais “fol-
clóricas” como memes, vídeos virais, fails e etc. A partilha e 
recolha de material foi maioritariamente feita através da Inter-
net, a qual, foi bastante facilitada pelas redes sociais e fer-
ramentas de armazenamento online. O facto deste tipo de 
material ser efémero, e não se saber ao certo quando se vai 
extinguir, quando estas redes e plataformas que utilizamos 
vão acabar, vai também de encontro ao pretexto do livro “Di-
gital Folklore” (2009) que é arquivar este tipo de material.

 
Uma outra prática arquivística, da nova era tecnológica, no 

entanto já bastante afastada do que mencionei acima, é mais 
focada na passagem do impresso ao digital, abordada por 
Alessandro Ludovico. A necessidade de ter acesso a mais 
e a outro tipo de documentos começou-se a sentir quando 
se tentavam realizar pesquisas mais profundas sobre temas 
menos clássicos da cultura em geral e sobre acontecimentos 
anteriores aos anos 90 do século XX e 2000, altura do sur-
gimento da Internet e por isso os documentos sobre acon-
tecimentos a partir dessas décadas , já estavam disponíveis 
e acessíveis online em muito maior quantidade (Ludovico, 
2012, p.118).

Ciente desta lacuna, e percebendo que, para se afirmar 
como um meio universal de confiança, a Internet teria de 
incorporar os media tradicionais (documentos, livros impres-
sos) na sua estrutura, tornando-os acessíveis (p.118). O autor 
menciona ainda, que para que tal aconteça são necessários 
grandes esforços e investimentos, pois para arquivar e dis-
ponibilizar conteúdo online é necessário passar por um longo 
processo de digitalizar documentos, deixando ainda a ques-
tão em aberto se tal processo se pode considerar arquivar 
(p.118).

Esta ideia que engloba o ato de arquivar e tornar acessível 
conteúdo impresso, antes indisponível, permitindo que este 
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possa ser pesquisado e “indexável” no universo digital on-
line, fez com que os “grandes da Internet” como a Google, 
a Amazon, Microsoft e etc., encarassem este conhecimen-
to herdado como recurso valioso e vissem aqui um grande 
potencial de (vários) negócios lucrativos, como a venda de 
livros, por exemplo (Ludovico, 2012, p.118-119). O facto de 
se poder pesquisar por um livro e ter acesso a palavras-cha-
ve, resumos, detalhes ou partes do mesmo online, uma fun-
cionalidade chamada “Search Inside the Book” e introduzida 
em 2003, pela Amazon, resultou muito bem como tática de 
marketing, para suscitar a curiosidade de possíveis compra-
dores, bem como foi extremamente útil para investigadores 
e académicos por todo o mundo (p.119). Para o autor, este 
é o conceito chave da transição do texto impresso para o 
digital, especialmente pela forma como foi recebida pelo pú-
blico, vista como mais esclarecedora e atrativa, do que, por 
exemplo, numa livraria ter que folhear um livro para obter mais 
informações sobre o mesmo (p.119). Sobre este novo rumo 
que a Internet começava a tomar, foram várias as abordagens 
a esta funcionalidade, enquanto que a Amazon concentrava 
os seus esforços em cativar clientes a comprar livros, outros 
“gigantes da Internet” procuravam ter o máximo de quantida-
de e variedade de livros “novos” , no fundo, a competir entre 
si por espaço publicitário (Ludovico, 2012, p.119). 

Mas não só neste campo da Internet, se vêm negócios des-
te género a acontecer, Jussi Parikka, fala do negócio cres-
cente de armazenamento online de todo o tipo de ficheiros, 
cada vez mais comum, devido aos vestígios que deixamos 
das nossas vidas pessoais, digitalmente, até as plataformas 
online como as redes sociais, utilizam essa informação para 
vender a terceiros (Parikka in Ernst, 2013. p.2)5.

Mas voltando um pouco atrás, à questão da passagem do 
impresso ao digital, o progresso do crescimento, cada vez 
maior, da Internet no que diz respeito à informação documen-
tal existente anteriormente apenas em papel, é perfeitamente 
visível, por exemplo, pelos cálculos e objetivos da Google, 
que pretende criar uma biblioteca universal, com cerca de 
150 milhões de livros (o objetivo final da digitalização), esti-
mando que em 2030 tudo o que já foi escrito estará online 
(Ludovico, 2012, p.121). Este exemplo levanta duas grandes 
preocupações, como o autor indica, sendo que a primeira 
tem a ver com o facto da Google ser uma empresa multina-
cional privada, ao invés de uma empresa não lucrativa como 
é o exemplo da UNESCO (que dirige o projeto “World Digital 

Library”, mas que “possui” comparativamente menos docu-
mentos digitalizados) e controlar o acesso à “sua” vastidão 
global de cultura (Ludovico, 2012, p.121). A segunda preo-
cupação tem a ver com o caráter dos livros e documentos 
digitalizados e “adquiridos” pela Google considerados de 
cultura mais popular, desfavorecendo outros tipos de cultura, 
setores inteiros de produções impressas menos conhecidas, 
mas cruciais (p.121). O autor fala ainda de um projeto rival, 
chamado “Internet Archive’s Texts Collection”, que depende 
de fundos públicos e privados e do apoio de iniciativas indivi-
duais e coletivas (p.121-122) e que em 2013 chegou aos 4,4 
milhões de livros digitalizados, com 33 centros de digitaliza-
ção em 5 países, segundo o site “Digital Reader” (Hoffelder, 
2013). Um feito significativo foi o reconhecimento oficial do 
“Internet Archive”, em 2007, como biblioteca, tornando-se 
na primeira biblioteca pública, digital, sem um edifício físico 
definido geograficamente, mas servindo o mundo inteiro (Lu-
dovico, 2012, p.122)6.

Um outro aspeto positivo em relação ao “Internet Archive”, 
que visa fortificar a preservação de documentos, é o facto do 
projeto ter um arquivo físico de todos os documentos impres-
sos digitalizados e planear guardar uma cópia de todos os 
livros e outros media adquiridos até o arquivo incluir ambas as 
versões físicas e digitais de todos os trabalhos já publicados 
(Ludovico, 2012, p.122). 

O autor, fala ainda de como “ressuscitar” publicações anti-
gas, como revistas ou periódicos, esquecidos ou difíceis de 
encontrar,  vai de encontro a uma necessidade em explorar 
novas possibilidades tecnológicas uma vez que este “resga-
te” acaba por ser uma tentativa de reproduzir a publicação 
original (p.126); não deixando de adquirir as mesmas vanta-
gens que os livros quando disponibilizados online no que diz 
respeito à sua pesquisa e procura por palavras-chave e etc. 
(Ludovico, 2012). Ainda sobre esta questão de outras publi-
cações que não só livros, como revistas, livros de autor ou 
artista, o autor refere também a vantagem da passagem de 
coleções privadas para o público, através da Internet, per-
mitindo o seu “arquivamento” e acesso, bem como, resulta 
no aumento da presença pública dos colecionadores com a 
partilha das suas coleções, para além da sua preservação 
física (p.127). Através de tecnologias open-source 7 e DIY 8, 
o processo de digitalização de coleções e séries completas 
de livros e revistas independentes acelerou substancialmente 
(Ludovico, 2012, p.127).
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Enquanto designer gráfica nunca pensei vir a estudar assun-
tos relacionados com a antropologia 9 e a etnografia 10 ao 
longo do meu percurso, no entanto, ao investigar sobre o 
arquivo e arquivamento, o “desvio” para estes temas foi fun-
damental e necessário para entender o que pretendia, bem 
como o que estava a realizar. Com a realização do projeto 
prático, onde tratei de arquivar diferentes tipos de informação 
pertencentes a designers e artistas, apercebi-me da aproxi-
mação com o arquivo etnográfico. A etnografia é uma ciência 
fundamentada em entrevistas e métodos de observação e 
recolha de informação, caracterizada pelo contacto direto ou 
indireto com o objeto de estudo; é também uma metodologia 
utilizada em antropologia (Capelas, 2019).

Os arquivos são o resultado de procedimentos sucessivos 
de constituir e ordenar conhecimentos, realizados por arqui-
vistas e também pelos seus utilizadores (Cunha, 2004). A ati-
vidade de recolha, de material diverso, que foi realizada com 
o projeto prático, assemelha-se, em parte, à prática antro-
pológica de campo, ou seja, a procura de vestígios, marcas 
residuais, indícios de eventos e experiências passadas, que 
possam ser interpretados para uma maior compreensão do 
passado, do presente e do futuro. As próprias informações 
preservadas pelos arquivos são acedidas por profissionais ou 
entusiastas dedicados a estudar etnografia, ainda que seja 
uma prática de investigação diferente (entre a de campo e a 
análise de arquivos), e controversa em tempos (no início da 
formação da etnografia enquanto disciplina), pela subjetivida-
de que os arquivos podem acarretar, isto porque dependem 
sempre do investigador e da metodologia de recolha de da-
dos realizada.

“Nos últimos anos, além de historiadores e arquivistas, an-
tropólogos têm se voltado para os arquivos como objeto de 
interesse, vistos como produtores de conhecimentos. Não 
preservam segredos, vestígios, eventos e passados, mas 
abrigam marcas e inscrições a partir das quais devem ser 
eles próprios interpretados. Sinalizam, portanto, temporalida-
des múltiplas inscritas em eventos e estruturas sociais trans-
formados em narrativas subsumidas à cronologia da história 
por meio de artifícios classificatórios.” (Cunha, 2004, p.292)

Neste artigo, Cunha (2004), investiga sobre etnografia atra-
vés do estudo de arquivos e coleções pessoais de pratican-
tes da disciplina. Reflete no arquivo para compreender como 

se forma a história do campo etnográfico, através da análi-
se, interpretação das “ vozes, verdades, lógicas de classifi-
cação, usos, formas de veiculação de conteúdo e valor dos 
artefactos que os arquivos e as coleções abrigam” (Cunha, 
2004, p.291), analisando-os, portanto, para além da sua for-
ma final, mas através das suas intervenções técnicas, como 
ordenação, classificação e estabelecimento de separadores 
temáticos e cronológicos (Cunha, 2004, p.291). Apesar da 
etnografia arquivística estar associada inicialmente às práti-
cas coloniais, essas embora negativas, serviram de aperfei-
çoamento para a arquivística tal e qual a conhecemos hoje 
(Cunha, 2004).

A autora faz ainda uma breve definição de arquivo etnográ-
fico, que considera um arquivo pessoal produzido por antro-
pólogos no seu percurso pessoal e profissional (afirmando 
que não existe bem uma distinção entre arquivo profissional 
e pessoal, neste caso, uma vez que ambos se podem com-
plementar), que reúne “documentos escritos, visuais e ico-
nográficos recolhidos, produzidos e/ou colecionados”(Cunha, 
2004,p.296). Quanto ao material que este tipo de arquivo 
pode reunir, considerado material etnográfico, pode ser: au-
tobiografias, memórias, diários e notas de campo, pesquisa, 
cartas, bilhetes, fotografias, recortes de jornais, postais, entre 
outro tipo de conteúdo pessoal produzido para a releitura, a 
lembrança, e reflexão do próprio produtor do mesmo (Cunha, 
2004, p.297). No que diz respeito à lógica arquivística das 
atividades de seleção, ordenação, classificação, identificação 
dos documentos, é normalmente idêntica à de arquivos públi-
cos, que tem em conta parâmetros de ordenação e classifica-
ção como a natureza do material, data ou cronologia, ordem 
alfabética e indexação (Cunha, 2004, p.298).

Neste sentido, achei importante, fazer o paralelo com o pro-
jeto prático, uma publicação cuja primeira parte consistiu na 
criação de um conjunto de arquivos de caráter pessoal e pro-
fissional. Apesar do meu objetivo não ser realizar um estudo 
científico, ao ponto de analisar o material, do ponto de vista 
etnográfico, quis expor as relações que encontrei e que, de 
facto, existem entre a etnografia e uma grande parte do pro-
jeto em si. As associações que faço entre esta investigação e 
o arquivo que realizei são, nomeadamente, em relação às en-
trevistas efetuadas, o método de recolha de informação que 
foi através de contacto direto, o tipo de material recolhido que 
foi, simultaneamente de carácter pessoal e profissional, e a 

2.4. ARQUIVO E ETNOGRAFIA 
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própria lógica arquivística utilizada (abrangendo as atividades que lhe são intrínsecas, 
referidas anteriormente). 

Após a análise do que significa arquivar do ponto de vista histórico e da sua con-
textualização no paradigma do digital, uma etapa evolutiva em que o meu projeto 
prático é devedor, pela forma como a Internet veio permitiu a construção da minha 
coleção e arquivo, no próximo capítulo pretendemos analisar a utilização editorial do 
meu arquivo.

No capítulo seguinte iremos incidir a investigação nas questões da edição e publi-
cação, já que o projeto “Geração Freelancer - Arquivo de Arquivos”, é um artefacto 
editorial que pretende expor e refletir sobre a prática freelance e precária do design 
de uma nova geração de designers, através de objetos, entrevistas, imagens, entre 
outros que colecionei e que formam o meu arquivo.

NOTAS

1- “Quadro Mágico” / “Mystic Writing Pad”

2-Big Book: “livros produzidos por designers sobre o seu próprio trabalho” (Moura, 2011, p.11)

3- “We tend to think of archives as slightly obsolete and abandoned places where usually the archivist or the caretaker is so-
meone swallowed up in the dusty corridors of bureaucracy, information management, and organizational logic that makes the 
archive a system.” (Parikka, Ernst, 2013. p.1)

4- “And yet suddenly archives are popping up everywhere. A lot of our software-based interaction online now has to do with 
archival metaphors. We see this in ways ranging from the replacement of “Delete” or “Trashcan”on our e-mail screens with “Ar-
chive” to attempts to offer new kinds of storage space—mistakenly conflated with “archives”—for the numerous traces we leave 
of our personal lives—photographs, sound files, videos, documents. We are miniarchivists ourselves in this information society, 
which could be more aptly called an information management society”(Parikka, Ernst, 2013. p.1-2)
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5 - “Hence we see the business of cloud storage, mobile storage, and such flourishing. We also see this in business models 
of social media: the so-called free platforms we are using to connect to friends and to share ideas, links, and preferences for 
films and music are all material for data mining, which is the new form of subsumption of our lives into capitalist production and 
accumulation of value. This algorithmic unconscious of social media cultures knows a lot about us and is often keen not only to 
keep but to sell those data to third parties”(Parikka, Ernst, 2013. p.2).

6 - “So the Internet Archive relies not only on public and private funding, but also on the support of individual or collective initiati-
ves. Significantly, in May 2007 the U.S. State of California officially recognised the Internet Archive as a library, eligible for federal 
and state funding: for the first time, a library has been defined not as a physical building serving a geographically defined public, 
but as an abstracted digital space serving a huge worldwide community” (Ludovico, 2012, p.122).

7 - open-source: “Característica dos programas ou sistemas operativos cujo código-fonte está disponível ao público em 
geral, que assim tem a possibilidade de os alterar, melhorar ou personalizar. […] tipo de software de redistribuição gratuita, na 
medida em que pode ser obtido livremente através de meios como a Internet, sem qualquer encargo para quem o obtém.” 
(Porto Editora, s/d:s/p)

8 - DIY (Do-It-Yourself) - “Bricolage. Sistema faça-você-mesmo. Artesanal. Por iniciativa própria.”(Porto Editora, s/d:s/p)

9 - Antropologia - “Estudo do homem considerado na série animal. Ou: História natural do homem” (Priberam, s/d:s/p) 

10 - Etnografia - “Ciência que descreve os povos no relativo aos seus costumes, índole, raça, língua, religião, etc.”
(Priberam, s/d:s/p)
“[…] uma modalidade de investigação antropológica que toma determinados conjuntos documentais, mais especificamente as 
coleções e os arquivos pessoais […]” (Cunha, 2004, p.291)
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3. EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO

Este terceiro capítulo do presente relatório, irá refletir sobre uma componente prática 
que se relaciona com o meu projeto, nomeadamente questões específicas relacio-
nadas com o design editorial. A investigação acerca da publicação e do que o pro-
cesso de publicar pode abranger, serviu para assimilar conhecimentos anteriormente 
adquiridos bem como complementá-los com ainda mais informação útil, que vai de 
encontro ao meu pressuposto de criação de uma publicação em que sou editora, 
designer e publicadora.

Edição e publicação são ações que pertencem ao universo das publicações, sejam 
estas impressas ou não, uma vez que editar e publicar não implicam obrigatoria-
mente a materialização de um artefacto. Para este estudo achei necessário estreitar 
os caminhos que iria percorrer, de modo a não me perder ou confundir com a sua 
abrangência, deste modo o foco é maioritariamente em material impresso, dando 
assim, menos importância aos livros híbridos ou digitais. Não querendo com isto 
dizer que são menos importantes, apenas menos relevantes para esta investigação 
em específico.

Após a abordagem e compreensão destes dois termos - Edição e Publicação -, 
foram abordadas questões que lhes são bem familiares como: a Publicação en-
quanto Prática Artística, Livros de Artista, o Designer enquanto Editor e Autoria vs. 
Neutralidade. Apesar de ter separado estas questões por pontos ao longo do capí-
tulo é evidente a sua interseção e ligação constante, isto é, ainda que tenha criado 
“sub-temas”, estes relacionam-se sempre entre si, daí os conceitos e os termos se 
repetirem várias vezes ao longo do texto. 

Editar e publicar são atividades distintas, por vezes confun-
didas na língua portuguesa, relacionadas com o ato de criar 
um livro, uma revista, ou outro tipo de publicação. Enquanto 
que editar tem a ver com a escolha e a ordenação de con-
teúdo, publicar tem a ver com a forma que este conteúdo irá 
assumir, uma vez que publicar um trabalho, é mostrar, expor 
um trabalho, trazê-lo a público (Carvalho, 2019). Acima referi 
que estas ações não requerem necessariamente a impressão 
ou materialização de uma publicação, apesar de estarem in-
trinsecamente associadas a material impresso e ser o mais 

3.1.O QUE É EDITAR E PUBLICAR

convencional. Contudo se pensarmos nos seus significados, 
é possível editarmos e publicarmos um livro ou o que for, ape-
nas no meio digital. Sendo que nessa situação, se pensarmos 
bem, a única ação realmente “afetada” é a de publicar, uma 
vez que mudando o meio, a forma de expor um trabalho é 
que vai mudar, passando a adquirir um formato digital, que 
pode ser aproximado ao dos tamanhos e medidas tradicio-
nais que as publicações têm, como também pode corres-
ponder a um site ou blog, no entanto este (formato) muda 
consoante o dispositivo em que é visto.
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São funções distintas, que podem, em alguns casos, ser as-
sumidas pela mesma pessoa. Estes casos acontecem nor-
malmente, com os livros de artista ou autor, que serão abor-
dados mais à frente com mais detalhe, onde o autor (seja 
artista, designer ou outra profissão) assume todas as funções 
na realização do livro. O nível de intervenção por parte dos 
responsáveis por estas funções (de editar e publicar), vai 
sempre depender da função do livro ou publicação, resul-
tando na discrição (neutralidade) ou não (identidade/autoria) 
do designer, ou quem realiza estas tarefas (Carvalho, 2019). 
Dois casos que Isabel Carvalho refere, como complicados, 
são quando o designer (como designer digo a pessoa res-
ponsável simultaneamente pelas funções de editar e publicar) 
tem de: editar algo sem poder intervir na publicação, estando 
assim limitado a conteúdos muito específicos, ou quando lhe 
é pedido que publique algo que não tenha editado, limitado à 
escolha das formas (Carvalho, 2019).

Independentemente da abordagem, o importante é o ob-
jetivo principal, que é que o resultado seja um artefacto coe-
rente, bem executado. A autora do primeiro texto do Boletim 
1 de Serralves, “O artista-editor” (2019), Isabel Carvalho, dá 
uma melhor explicação acerca deste objetivo comum às fun-
ções do editor e do publicador, que admitindo que tais inter-
venções não sejam fáceis nem levianas, assume que estes 
(editor e publicador) devem ir ao encontro de “uma unidade 
muito perfeita” (Carvalho, 2019), a publicação:

“Uma publicação é uma unidade para a qual se dirigem os 
melhores esforços, sem querer dizer com isso que resulte 
efectivamente numa unidade perfeita. A perfeição é a moti-
vação para a correspondência exata de todas as partes, em 
que estas são necessariamente como são em virtude da uni-
dade. No resultado final há, porém, partes supérfluas assim 
como há correspondências que ficam soltas e com pouca 
relação entre si e o todo” (Carvalho, 2019, p.6).

Esta definição de publicação agrada-me bastante por con-
siderar que espelha não só o esforço que é necessário para 
se atingir um bom resultado final, que é conduzido pelos ob-
jetivos da publicação em si, bem como também consegue 
espelhar parte do processo, ao falar na junção de todas as 
partes, que fazem parte do desenvolvimento de um projeto 
editorial, e que unidas, formam o objeto, a tal “unidade per-
feita”. Existem também definições de livro que também cati-
varam o meu interesse e servirão de ponte para o próximo 
tópico que quero abordar, que trata a publicação enquanto 
prática artística. 

No campo da investigação em design editorial são vários 
os autores, que se referem ao livro como espaço não só físi-
co, mas conceptual, para além de como artefacto ou objeto. 
Como artefacto, o livro é um objeto com significado, é um 
meio de comunicação, que vai além do seu tamanho material 
(Ferreira, 2019). A ideia de que o livro pode funcionar como 
vários espaços, é aprofundada por Annette Gilbert em “Pub-
lishing as Artistic Practice”(2016) , onde diferentes capítulos 
são dedicados a distintas vertentes que o livro pode ter: o 
livro como forma visual, o livro como exploração verbal, o livro 
como uma sequência de uma narrativa ou não-narrativa, o 
livro como espaço conceptual, o livro como documento, e por 
último, o livro como agente de mudança social.

“O livro oferece um espaço narrativo e estético de reposição 
de pensamentos e conhecimentos impressos numa página 
física, adormecida, que espera que o leitor a acorde. É repo-
sitório natural do saber, da ciência e da arte” (Santos, 2015, 
p.112).

Estas ideias são em grande parte corroboradas por Ana 
João Romana, que na sua tese de doutoramento sobre as 
histórias do livro de artista em Portugal, dá ênfase à ques-
tão da relação que existe entre o objeto e o leitor, através 
das leituras que um livro pode ter, apontando o autor como o 
seu criador e os aspetos físicos do livro como influenciadores 
das mesmas. A leitura implica uma noção temporal e sequen-
cial em que uma nova página contém a memória da página 
anterior e antecipa a seguinte. A encadernação e escolhas 
relativas aos materiais e tipologias das páginas, tais como 
pop-ups, transparências, espessuras ou texturas do papel, 
entre outros, são factores que influenciam a leitura de um livro 
(Romana, 2017, p.34-35). A leitura pode ser linear, não linear, 
pedir calma, pedir velocidade, no fundo, o ritmo de folhear um 
livro varia de acordo com o seu conceito e o seu propósito, 
com a mensagem a transmitir, e principalmente, como a au-
tora refere, de acordo com a forma (características físicas e 
materiais) que o livro tem (Romana, 2017).

Em suma, devemos pensar no livro como um espaço onde 
é possível a experimentação gráfica, a criação de narrativas 
e exploração das possibilidades de diferentes leituras, que 
acontecem e são condicionadas pelas decisões da edição 
e publicação. Um espaço feito de uma infinidade de opções. 
No seguinte ponto deste capítulo são abordadas algumas 
caraterísticas do desenvolvimento de um livro (publicação) 
como prática artística, através do recurso a exemplos e à ex-
posição breve das vantagens que esta pode oferecer.
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Para introduzir o tema da publicação enquanto prática artís-
tica, pareceu-me pertinente dar continuidade à ideia do livro 
como espaço. Neste sentido, é importante especificar o tipo 
de livro que devemos ter em conta neste contexto - o livro de 
artista.  Foi considerado como tópico relevante para este es-
tudo, uma vez que com o projeto prático, acabei por realizar 
um exercício semelhante, ao utilizar o livro como suporte para 
experimentação gráfica e simultaneamente como espaço 
expositivo para trabalhos de diferentes designers e artistas, 
assim como foi também um espaço de diálogo e partilha que 
resultou na publicação final. Por fim, salientamos que o proje-
to realizado encontra bastantes semelhanças com um livro de 
artista, esta proximidade irá ser explicitada de seguida.

O livro de artista, na atualidade, deixou de ser analisado 
como livros circundantes que deixaram a sua marca nos úl-
timos vinte anos para ser analisado como medium, i.e. arte-
facto, para a prática, e de livro para o publicar (Gilbert, 2016). 
Passa a haver uma mudança na ênfase do artefacto, ou seja, 
o livro de artista relaciona-se intrinsecamente com a prática 
da sua produção – o publicar. O livro de artista é um campo 
de atuação, onde há a interseção de diversas áreas e ati-
vidades, e onde se encaixam diversos livros de artista com 
diversos elementos e propriedades diferentes. Esta ideia de 
campo ou de espaço, abrange tanto o livro de artista como o 
livro convencional, como um espaço que é definido tanto pelo 
interior das páginas (como pela capa e restantes elementos 
formais), como pela fronteira concetual revelada pelos signi-
ficados dos elementos que o livro contém (Drucker, 1994).

Existem diferentes formas de definir o que é um livro de ar-
tista, contudo existe algum consenso na sua relação com o 
universo artístico, à sua comparação à obra de arte e ao seu 
autor como artista. Normalmente, nos livros de artista, o autor 
(/artista) é responsável por toda a sua conceção (Romana, 
2017, p.23). É um campo bastante vasto e complexo devido 
às inúmeras formas, propriedades ou temáticas em que este 
se insere e apresenta. Isto é, pode ser um livro para ser lido, 
contemplado, manuseado ou até ter todas essas funções. 
Pode abranger desde temas políticos a fantasias pessoais, 
pode ser de exemplar único, edição limitada, poucas ou mui-
tas tiragens, cabe ao artista/editor decidir (Romana, 2017).

No Boletim 1 de Serralves, é feito o paralelismo entre o ato 
de publicar um livro com o ato expositivo, e por isso, feita a 
comparação entre livros de artista e exposições. A autora do 
primeiro texto, Isabel Carvalho, coloca de parte os artistas 
que se editam e publicam de modo exclusivo, consideran-
do as suas publicações meras variações (do meio) das suas 

3.2. PUBLICAR ENQUANTO PRÁTICA ARTÍSTICA

obras, dando preferência aos “artistas-editores” que são mais 
curiosos e inclusivos culturalmente, “[…] onde nenhuma ver-
tente é excluída (desde os têxteis à culinária), pelo trabalho 
dos outros (artistas e não-artistas, todos criativos), pelos ou-
tros e também pelas criações em si mesmas (mas nunca iso-
ladas), que tudo misturam, reúnem, ordenam, desordenam 
com mais ou menos propósito e sempre em liberdade”(Car-
valho, 2019, p.5). A autora refere ainda, que os artistas não 
resistem a “contaminar” o meio artístico com outras funções, 
e por isso não se limitam a ser só artistas ou só curadores, 
ou só editores, ou só publicadores, acrescentando ainda que 
existe uma “fusão processual” entre o ato expositivo e o ato 
de publicar (Carvalho, 2019). Da mesma forma que os artistas 
utilizam as exposições como plataformas para expor em pú-
blico as suas obras, editam e publicam livros (de artista) com 
o mesmo objetivo. No caso dos catálogos das exposições 
feitos pelos próprios artistas, acaba por ser uma relação na-
tural quando assumido esse cargo de “faz-tudo” pelo artista, 
ou como a autora diz “artista-editor-publicador” (Carvalho, 
2019).

Já no segundo texto do Boletim 1 de Serralves, escrito por 
Ricardo Nicolau, dedicado à edição e aos espaços indepen-
dentes, o autor fala do aparecimento de inúmeros espaços 
artísticos independentes, no Porto, no início dos anos 2000 
e a sua relação com a autoedição. O autor refere que o “nas-
cimento” dos artistas-editores está relacionado com o apa-
recimento destes espaços alternativos, em que os projetos, 
sendo independentes não tinham qualquer apoio financeiro e 
por isso, assumiam o papel de designer, para além de artistas 
e todas as outras funções também abordadas por Isabel Car-
valho, entre as quais promotores e curadores de exposições 
(Nicolau, 2019). A estes fatores devemos acrescentar a im-
portância da era tecnológica e da Internet que na altura atinge 
o seu boom de disseminação, o que veio permitir a utilização 
de ferramentas digitais que aceleraram os processos de cria-
ção, produção e divulgação muitas das vezes realizados por 
uma única pessoa. A realização de material de divulgação e 
mesmo a criação de catálogos e publicações, como fanzines, 
para venda foi-se tornando comum, e até característico do 
Porto, conhecido pela forte presença na banda-desenhada e 
ilustração (Nicolau, 2019, p.9).

O autor refere três grandes motivos pelos quais estes espa-
ços terem surgido, sendo eles: o ensino académico “obsoleto 
e desadequado”, a não conformidade com as galerias e com 
o tipo de trabalho por elas apresentado, e a precariedade no 
trabalho a nível institucional (Nicolau, 2019, p.8). O facto de 
terem criado os seus próprios espaços libertou-os de incon-
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Considerei pertinente fazer uma melhor contextualização ao 
livro de artista, explicando melhor o seu aparecimento, sua 
história, as razões da sua importância, com recurso ao livro 
“The Century of Artists Books” (1994) de Johanna Drucker, e 
principalmente à tese de doutoramento de Ana João Roma-
na “Publicar a Estória/História do livro de artista em Portugal” 
(2017), cruciais para esta investigação. Não só por encon-
trar uma relação com o próprio projeto prático realizado, já 
referida na introdução ao subcapítulo 3.2, bem como pela 
importância em conhecer e entender o contexto histórico 
do livro de artista e assim tentar compreender os diferentes 
processos inerentes à sua criação. Por outro lado, estudar a 
sua história julgo que me irá fornecer pistas para que possa 
compreender as razões para as suas diferentes utilizações 
e popularidade nas áreas artísticas na contemporaneidade.

“Entende-se por publicação independente as publicações 
que são concretizadas sem apoios financeiros ou institucio-
nais. Que são realizadas pela possibilidade e pelo prazer de 
publicar, muitas vezes sem haver um retorno financeiro extra 
o custo de produção. A maioria dos livros de artista são publi-
cações independentes. As áreas da publicação independente 

mais desenvolvidas estão ligadas à literatura, poesia, ilustra-
ção, banda desenhada e fotografia. Na publicação indepen-
dente concepção, produção e distribuição do livro estão a 
maioritariamente a cargo do autor. A publicação independen-
te é denominada em inglês por small press, terminologia que 
também se usa em Portugal”(Romana, 2017, p.25).

O livro de artista é um campo de intersecção de diversas 
áreas artísticas. É durante o século XX que o livro de artista 
começa a ser praticado como forma de arte, como forma al-
ternativa de arte, e como disciplina académica.

“What an artists’ book is as a form of aesthetic expression. 
[…] situating their own activity in a broader context of ideas 
about the book as a physical, material, conceptual, and com-
plex aesthetic object.” (Drucker, 1994, IX)1

Apesar da definição e da estética associadas ao livro de ar-
tista ser ocidental, no Japão existe uma grande tradição do 
Ehon, livros que são feitos por artistas desde o século VIII 
(Romana, 2017, p.80). Recorrendo a Drucker, Ana Romana 
diz-nos que o livro de artista, aparece no mundo ocidental, 

3.2.1. PUBLICAÇÕES INDEPENDENTES

venientes burocráticos ou autorizações, permitindo-lhes “[…] explorar temáticas e 
preocupações comuns, como o feminismo, a noção de autoria, função de artista e a 
relação da arte e da política” (Nicolau, 2019, p.9).

Um outro exemplo que espelha a força do “Publicar enquanto prática artística” é 
o contributo de Annette Gilbert ao publicar o livro “Publishing as Artistic Practice” 
(2016), explorando inicialmente a prática artística para em seguida defender a publi-
cação (ato e ações de publicar uma obra) enquanto prática artística.

Na procura por uma versão digital do mesmo livro, deparei-me com duas situações 
com títulos idênticos ao do livro de Annette Gilbert: na primeira situação uma expo-
sição chamada “Publishing as an Artistic Toolbox: 1989–2017” que aconteceu em 
Viena na Aústria, no museu “Kunsthalle Wien” de novembro de 2017 a janeiro 2018, 
e que procurava explorar a questão em torno desta prática como ferramenta assim 
como o potencial das publicações. Na segunda situação, uma tese de doutoramen-
to de Antoine Lefebvre, intitulada “Portrait of the Artist as a Publisher, Publishing as an 
Alternative Artistic Practice”(2014), que surge depois de um projeto criado em 2009 
pelo mesmo autor, “La Bibliothèque Fantastique” (LBF), uma plataforma de publica-
ção para livros de artista, que os disponibilizava gratuitamente no site.
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no séc. XVIII com o artista inglês, William Blake, poeta, pintor 
e gravador, tendo sido o primeiro artista a criar obras de arte, 
utilizando o livro como meio, e por isso pioneiro na autoedi-
ção (p.24). A autora refere ainda que o termo livre d’artiste, 
aparece no final do século XIX, para definir os livros em que 
participavam dois artistas/autores, normalmente um escritor 
e um pintor (semelhante ao livro de ilustração) : “[…]livros que 
têm um editor que define a linha gráfica e convida os autores” 
(Romana, 2017, p.24-25). 

É no início do séc. XX com as vanguardas modernistas que 
surge a produção de livros como obras de arte, onde o artista 
está encarregue de toda a criação (Romana, 2017, p.25). “Os 
artistas das vanguardas do início do século XX vêm mostrar 
que o livro como obra de arte é uma forma nova, expressiva 
e imediata, no sentido que pode ser feita pelo próprio artista, 
sem recorrer a editor, mesmo quando os recursos do artista 
são escassos” (Romana, 2017, p. 80). 

Johanna Drucker afirma também que é neste início de sé-
culo que os livros passam a ter um importante papel na arte 
experimental, sendo um instrumento único para a sua cria-
ção, dando o exemplo da vanguarda russa, que teve mais 
visibilidade devido à essência interdisciplinar dos artistas en-
volvidos (Drucker, 1994, p.45). A autora refere as interrelações 
entre várias formas artísticas, uma vez que os artistas van-
guardistas de que fala se interessavam e misturavam por di-
versas vertentes artísticas como a pintura, literatura, dança ou 
o teatro experimental, o que originava formas de expressão 
híbridas (Drucker, 1994, p.45), ainda que trazendo a herança 
do simbolismo francês e do “Arts and Crafts” do século XIX:

“Nonetheless many traits of early 20th-century avant-garde 
activity betray links to both Symbolist and Arts and Crafts pre-
cedents. These include a highly self- conscious attention to 
materials, the conviction that the form of the book, the layout 
of the page, and the quality of the image were as much an 
aspect of communication as was the thematic content of 
the work. Another carryover was an interest in hybrid forms 
produced as the result of Interrelations among artistic forms” 
(Drucker, 1994, p.46). 2

A autora refere a existência de livros como forma de arte 
como sendo mais comum a partir do século XX, “[…]ten-
do existido em todos os grandes movimentos artísticos, no 
cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo, […] e até 
minimalismo ou conceptualismo[…] contudo não aparecem 
mencionados nas histórias da arte […] uma vez que a publi-
cação como prática artística é uma prática alternativa ao meio 
mercantilista e institucional da arte[…]” (Romana, 2017, p.36). 

Ana João Romana recorre aos livros de artista de Marcel 
Duchamp, que embora sejam algo desconhecidos e talvez 
menos valorizados no conjunto da sua obra, são um exemplo 
do artista pioneiro em projetar a obra de arte sobre a forma 
de livros de artista (Romana, 2017, p.90). As suas publica-
ções têm um carácter mais documental do que o seu próprio 
trabalho, aproximando-se das propriedades de um arquivo 
(p.92). “A sua primeira publicação teve apenas 5 tiragens, e 
tratava-se de uma caixa de cartão constituída por rascunhos 

e notas pessoais escritas à mão, o que permitia diferentes lei-
turas (ao contrário do que aconteceria se estivessem cosidas 
num livro) chamada “Box of 1914” (1914), altura em que o 
artista vai deixando progressivamente a pintura para iniciar os 
‘ready made’s’”3  (Romana, 2017, p.92-93).

Mais tarde, com o boom económico do pós 2ª Guerra 
Mundial, entre 1945 até 1970, dá-se um aumento das publi-
cações independentes devido ao maior acesso a meios de 
impressão: 

“No pós segunda Guerra Mundial assiste-se a uma aces-
sibilidade dos meios de impressão industrial, o que permite 
um crescimento das publicações independentes. Os artistas 
reinventam o modo de funcionamento do próprio meio artís-
tico, encontram novas formas de fazer circular o seu trabalho 
fora do meio mercantilista e institucional da arte. Esta vontade 
de ultrapassar os limites do circuito artístico juntamente com 
o acesso a meios de reprodução leva ao desenvolvimento do 
livro de artista como categoria artística autónoma. O livro im-
presso não é só a reprodução de uma obra existente, passa 
a ser pensado como uma obra em formato livro para reprodu-
ção” (Romana, 2017, p. 25).

É interessante denotar que ainda hoje, o mesmo tipo de ati-
tude pode ser visto em vários livros de artista, criados como 
obras de arte, ou mesmo pelo facto de poderem ser feitas re-
produções de um trabalho (do artista) mais baratas para ven-
da, e por isso existir a vantagem de poderem circular mais, 
do que numa exposição, ao invés de um trabalho original 
por exemplo. O próprio mercado deste tipo de publicações 
originou novas formas de pensarmos o mercado de arte ou 
das publicações. Este mercado foi em parte uma forma de 
contornar a dificuldade de aceder às galerias, aos curado-
res, às editoras e ao mercado da arte. Um tipo de mercado 
que podemos considerar independente ou de nicho que em 
Portugal, com editoras e livrarias tais como a “Inc. - Edições 
de Autor”, no Porto (que fechou recentemente), ou mesmo a 
“Stolen Books”, e a “Pierre von Kleist” em Lisboa. Enquanto 
que a “Inc. - Edições de Autor” era uma livraria, mais direcio-
nada para a arte contemporânea, no entanto com um espec-
tro mais abrangente, e por isso tinha os mais variados livros 
de artista/autor, já a “Stolen Books” e a “Pierre von Kleist” 
são também editoras, sendo que primeira é mais direcionada 
para práticas artísticas contemporâneas, desde a  fotografia, 
narrativas gráficas, ilustração, entre outros, enquanto que a 
segunda é só direcionada para os photobooks, portanto mais 
restritas no que diz respeito à variedade do tipo de publica-
ções que têm.

Voltando ao contexto histórico do livro de artista, nos anos 
50 do séc. XX, são pioneiras as publicações do suíço Dieter 
Roth e do italiano Bruno Munari, pela forma como experimen-
taram a anatomia do livro. Munari chegou a desenvolver e pu-
blicar quase 180 livros (de ilustração, livros de artista e livros 
teóricos) entre os quais a série dos “livros ilegíveis”, destina-
dos a crianças, livros sem imagens ou texto impresso onde a 
interpretação é um campo livre (Romana, 2017, p.100). Este 
é um bom exemplo contemporâneo do livro (de artista) uti-
lizado como campo de experimentação, onde as narrativas 
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são criadas pelo leitor e condicionadas exclusivamente pelas 
suas propriedades físicas (uma vez que não existe qualquer 
elemento textual).

Nos anos 60 do mesmo século, destacam-se livros de Ed 
Ruscha, autor do livro “Twentysix Gasoline Stations” (1963), 
como um marco para a arte conceptual, na história da arte, 
da fotografia e do livro de artista (Romana, 2017, p.107). O 
livro, como o próprio título indica, documenta vinte e seis es-
tações de serviço fotografadas pelo autor num caminho que 
percorria diariamente, um assunto banal do quotidiano, que 
provocou alguma intriga e incompreensão ao público. Talvez 
atualmente, uma obra deste género não nos provoque tais 
emoções porque “o mundano” já é um tema habitual em 
obras de arte, cujos precedentes são Marcel Duchamp, Andy 
Wahrol também referências de Ed Ruscha (Romana, 2017).

Segundo Ana Romana (2017), ainda na mesma década, 
Seth Siegelaub, vem trazer inovação e expansão para a área 
da publicação de artistas, alterando o protagonismo que 
existia da exposição em relação ao catálogo, efetuando uma 
mudança:

 “[…] o livro/catálogo torna-se um espaço mais apropriado 
para o trabalho dos artistas do que as paredes da galeria, que 
são limitadas num tempo e num espaço.

Como galerista e curador procurou formas alternativas de 
expor e disseminar arte, o que levou a tornar-se também edi-
tor. O seu interesse foi levantar questões e explorar meios 
subversivos de fazer, expor, distribuir, vender e colecionar 
arte.” (Romana,  2017, p.111)

É só na década seguinte, em 1973, que aparece e se vulga-
riza o termo artists books, com uma exposição em Filadélfia, 
com o mesmo nome, organizada pelo Moore College of Art 
(p.49). É igualmente neste período que se inicia um processo 
de construção de algum consenso sobre a sua definição e 
sobre a publicação de artista, que segundo Ana Romana:

“[…] é um termo mais inclusivo comparativamente ao termo 
livro de artista, porque pode incluir revistas e outros perió-
dicos, zines, page art, postais, ephemera (como convites e 
cartazes), obras digitais, i.e., múltiplos que são publicados e 
não assumem a estrutura reconhecível de livro. Na termino-
logia inglesa é habitualmente usado o termo book arts, por 
ter uma maior abrangência do que artists’ books” (Romana, 
2017, p.26).

Convém acrescentar que, como a autora explica, a maio-
ria dos livros de artista são publicações independentes (small 
press), onde o autor assume toda a concepção, produção e 
distribuição, normalmente sem recursos financeiros externos 
ou qualquer lucro (Romana, 2017).

Para encerrar este contexto histórico, parece-me pertinente 
acrescentar um outro marco importante para a publicação de 
artista, que veio ajudar à sua democratização, referido pela 
autora: 

“A abertura da Printed Matter, Inc. em 1976 vem criar uma 
outra estrutura de mercado para as edições concebidas por 
artistas, a alternativa à galeria de arte. As tecnologias de im-
pressão como a fotocópia e o offset vêm permitir a tiragem 
em grande número de publicações e efémera realizados por 
artistas a partir dos anos 1960. […] A conclusão essencial, na 
origem da arte contemporânea, sobre o livro de artista é este 
ser a obra de arte acessível, o múltiplo democrático, contro-
lado pelo artista desde a sua concepção à sua distribuição” 
(Romana, 2017, p.112).

Conhecido o historial deste tipo de livros e publicações, que 
considerei essencial nesta investigação, para melhor com-
preender esta prática, e não só os artefactos a ela associa-
dos, passaremos ao último ponto deste capítulo sobre Edição 
e Publicação, desta vez evidenciando o papel do designer e 
do design.

Embora até ao momento, tenhamos dado maior ênfase à edição, publicação e livro 
de artista no contexto do universo artístico, é importante deslocar o pensamento 
para o Design, apesar da proximidade entre o meu projeto prático com o livro de 
artista, considero que grande parte das opções editoriais, formais ou conceptuais 
surgem devido à minha formação e interesse no design editorial.

Para realizar esta abordagem, recorro ao trabalho desenvolvido por Mário Moura, 
nomeadamente à sua tese de doutoramento e ao projeto curadoria desenvolvido em 

3.3. DESIGNER ENQUANTO EDITOR E PUBLICADOR
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Serralves sobre edição e publicação. Começo por trazer uma 
citação de Johanna Drucker, que retrata o quão esbatidas 
são as fronteiras do livro de artista, nomeadamente entre uni-
verso artístico e do design:

“The history of the book as an early 20th-century artform 
cannot be separated from the agendas of the artistic factions 
that comprised the historical avant-garde. Political broadsi-
des, artistic poster design, and other forms of graphic acti-
vity had been identified with Individual artistic expression and 
political statements well before the 20th century. Throughout 
the 19th century in England, France, and other parts of Eu-
rope, an explosion of periodicals had published exchanges 
between artists, writers, and other creative thinkers” (Drucker, 
1994, p.45). 4

O aparecimento de publicações independentes, nomea-
damente por parte de artistas que desempenham inúmeras 
funções, inclusive a de designer, editor, publicador, no con-
texto de exposição, leva-nos a refletir sobre a ténue definição 
e linha delimitadora de uma profissão e o que carateriza o 
seu contexto e executante. Isto porque, atualmente, existe a 
liberdade aparente de todos sermos artistas (não querendo 
entrar por uma longa discussão, todo ser humano é capaz 
de criar algo, e dando um exemplo controverso e polémico: 
Mr.BrainWash 5), da mesma forma qualquer pessoa pode as-
sumir o cargo de designer, se tiver ferramentas e for capaz de 
resolver um problema, como produzir material de divulgação, 
por exemplo. Uma pessoa pode-se afirmar simultaneamente, 
designer e artista. Se um designer, que fosse artista, realizas-
se uma exposição em seu nome, era de esperar que a iden-
tidade gráfica da exposição fosse feita pelo próprio, como vi-
mos com o caso dos artistas-editores-publicadores, exposto 
no Boletim 1 de Serralves. O próprio material do ephemera 
(como referido anteriormente por Ana Romana, podem ser 
cartazes, postais, flyers, etc.) pode ilustrar esta ambiguidade 
e abrangência que existe entre os universos da arte e do de-
sign, como o cartaz, por exemplo, o que dizer: que se trata 
de uma obra de arte ou de uma boa peça de design gráfico?

 
A relação entre o design e a edição é abordada no Boletim 

3 de Serralves, em que o tema é: Design, edição e autoedi-
ção. A revista é um dos primeiros exemplos dados  por Mário 
Moura para explicar ao leitor, de forma simples, em que con-
siste esta relação: “Do editor de uma revista ou de um jornal 
espera-se a capacidade para, através do ato de montagem, 
criar a partir de fragmentos uma unidade nova. O mais linear 
dos livros tem sempre dentro de si uma montagem, quanto 
mais não seja porque a voz contínua do seu autor foi partida 
em capítulos, páginas e linhas” (Moura, 2019, p.4). O autor 
menciona a dualidade de significados de editor e designer, no 
século XIX, o primeiro trabalhava com a palavra e o segundo 
com a imagem e a forma; já sobre a diferença entre a desig-
nação em português e em inglês, diz-nos:

“Em português, ‘edição’ agrega dois sentidos que em ou-
tras línguas (a inglesa, por exemplo) se distinguem: a produ-
ção de cópias de uma dada obra (publish) e a preparação de 
uma obra para publicação (edit). Distingue-se assim entre a 
editora, instituição que condensa em si a produção de obras, 

e o editor, que trata de concretizar uma dessas obras, articu-
lando os seus conteúdos, a revisão e, por vezes, a produção 
física. O design instalou-se em ambas as aceções, embora 
de modo distinto. É habitual haver designers a trabalhar para 
editoras, concebendo a sua imagem gráfica, projetando vá-
rios aspetos dos livros como as capas ou a composição do 
interior. Também é comum encontrar designers a funcionar 
como editores, embora só dos conteúdos visuais. Num jornal 
ou numa revista é essa a função do diretor de arte. Tal como 
o editor cuida de articular os conteúdos textuais, o diretor 
de arte faz o mesmo com as imagens, as ilustrações, com o 
modo como os artigos se encadeiam entre si” (Moura, 2019, 
p.5). 

O mesmo autor, cuja tese de doutoramento já foi referida 
ao longo deste relatório, aborda a questão do designer como 
autor. O designer, como o conhecemos hoje, pode desempe-
nhar várias funções. É visto como um trabalhador multifaceta-
do que tanto desempenha trabalho conceptual como produz 
ou está presente na produção de um projeto. O surgimento 
do computador pessoal como ferramenta de trabalho tem um 
grande peso na mudança que o design, enquanto disciplina 
e profissão, ultrapassou. O computador, como refere Moura 
(2011), consegue reunir espaços e utensílios de trabalho, an-
tes dispersos, num único aparelho, concedendo ao designer 
mais controlo direto na produção dos projetos, bem como a 
possibilidade de realizar várias tarefas num mesmo sítio. São 
dados, precisamente, os exemplos do design e da edição, 
antes atividades distintas, agora concentradas num mesmo 
programa de computador (Moura, 2011, p.15). Este fator 
proporcionou também custos de produção mais baixos, que 
levariam ao aumento de possíveis clientes, assim como no 
meio académico, o ensino do design era agora mais comum, 
havendo mais espaço para estudos direcionados para a in-
vestigação (como os mestrados e doutoramentos) em lugar 
só da prática profissional (Moura, 2011, p.15).

Consequentemente, o design e o designer, estava a mudar. 
Um outro factor que permitiu esta mudança e por isso “novas 
formas de discurso e identidade entre os designers” (Moura, 
2011, p.15), foi a globalização, que alterou a forma como as 
empresas e instituições, privadas ou públicas se passaram a 
comportar para se afirmarem (ou simplesmente se aguenta-
rem) no mercado (Moura, 2011). Nos finais dos anos 90 do 
séc. XX, instituições públicas, como hospitais, escolas, mu-
seus, entre outras, passaram a privadas e a maneira de arran-
jarem financiamento era agirem como autênticas empresas, 
até o próprio Estado (Moura, 2011, p.18). A identidade visual, 
e por isso, o design enquanto profissão, passa a ganhar mui-
to mais importância, e isso reflete-se também no facto das 
entidades tidas como comerciais começaram a agir como 
entidades culturais, como o próprio autor refere.

Dá-se uma reviravolta cultural e política dentro do design, 
havendo agora, por parte dos designers, preferência em tra-
balhar no setor cultural, existindo até uma certa rivalidade en-
tre quem trabalhasse para o setor cultural e quem trabalhasse 
para o comercial (Moura, 2011, p.18). A discussão sobre o 
que o design deveria ser e a forma como os designers se 
posicionam em relação aos clientes, foi bastante debatida, 
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havendo que defendesse que o design deveria ser neutro, 
como um serviço para outrém deveria ser, e só aí no caso 
do cliente/produto ter intenção política é que este se tornaria 
politico; e quem manifestasse que o design ainda que ligado 
ao meio corporativo, era ainda praticado por pessoas, que te-
riam os suas ideais políticos, sociais e éticos assentes (Moura, 
2011, p.19). 

O autor ilustra a mudança de identidade que ocorreu no de-
sign, no que diz respeito à forma como alguns designers se 
passaram a comportar, com o aparecimento do Big Book, 
livros cuja produção e edição dos conteúdos eram totalmente 
controladas pelos próprios designers, “subvertendo o méto-
do tradicional do design, no qual o designer se deve limitar a 
dar forma a conteúdos previamente definidos, não tomando 
parte dos processos de edição senão em fases adiantadas 
de produção” (Moura, 2011, p.21). O surgimento deste tipo 
de livro vem subverter o modo como o design era encarado, 
que deixa de ser visto meramente como um serviço, neutro. 
Passa a existir um tipo de “serviço” diferente, mais autoral. 
Este tópico é também abordado pelo autor, de forma sucinta, 
no Boletim 3: 

“[…] o responsável pelo design – ou tarefas comparáveis - 
nunca foi por natureza um editor de conteúdos. Limitava-se 
a tratar da publicação enquanto projeto, como um problema 

formal e técnico a resolver. Tal não impediu que muitos de-
signers se tenham dedicado à edição de publicações, claro, 
mas nunca vendo a edição como parte das suas tarefas en-
quanto designer. Isso viria a mudar na década de 1990. Até 
aí, o modo dominante como se exercia o design era o de um 
profissional independente ou liberal, trabalhando para clientes 
enquanto consultor externo. Contudo, começava a afirmar-se 
um novo esquema em que o designer não se limitava a dar 
forma a conteúdos de terceiros mas começava a produzir os 
seus próprios conteúdos, ou utilizava mesmo o design como 
conteúdo ou enquanto processo de o gerar. Era o chamado 
‘designer como autor’, uma ideia polémica que acabou por 
se naturalizar. Segundo os mais conservadores, desvirtuava o 
design. Hoje, já não espanta muita gente “(Moura, 2019, p.7).

Esta ideia já aceite no geral, provém de vários fatores sociais 
e tecnológicos (Moura, 2019), sendo o computador pessoal, 
já referido em cima como um desses fatores. O que é certo é 
que atualmente estamos habituados a notar essa diferença, 
esse cunho pessoal, por parte dos designers nos seus pro-
jetos, algo haverá de bom em tantas pessoas a exercer uma 
mesma profissão criativa, o mesmo género de trabalhos, não 
fazerem tudo exatamente igual. É este tipo de “diferença” no 
trabalho e processo de trabalho, que procurei conhecer, com 
o tema da publicação realizada no projeto prático, que será 
apresentado detalhadamente no seguinte capítulo.

NOTAS

1- Esta citação vem do prefácio da autora para a nova edição, a 2ª, de 2004. Em tradução livre: “O livro de artista é como forma 
estética de expressão [...] que situa a sua própria atividade num amplo contexto de ideias acerca do livro como um objeto físico, 
material, concetual e esteticamente complexo” (Drucker, 1994, IX).

2- Em tradução livre: “No entanto muitos traços da vanguarda dos inícios do séc. XX denunciam ligações com os precedentes 
Simbolismo e o Arts and Crafts. O que significa serem altamente autoconscientes em relação aos materiais, convictos que a 
forma do livro, o layout das suas páginas e a qualidade de imagem eram simultaneamente um aspeto comunicacional como o 
conteúdo temático do livro. Outra transferência foi o interesse em formas híbridas como resultado das interrelações artísticas” 
(Drucker, p.46,1994).

3 - ready made - “O readymade é um objecto de produção industrial que o artista escolhe e insere noutro contexto, o contex-
to da arte, negando o fazer manual. A escolha já é um acto criativo. O objecto de produção industrial ao perder a sua função 
torna-se arte e ao receber um título ganha outro sentido” (Romana, p.90-91, 2017). 

4 - “A história do livro como uma forma de arte do início do séc. XX não pode ser separada da programação cultural que 
compunha a vanguarda histórica. Muito antes do século XX, cartazes políticos e artísticos, e outras formas de atividade gráfica 
foram identificados com a expressão artística individual e declarações políticas. Ao longo do séc. XIX na Europa, dá-se uma 
explosão de periódicos publicados a partir de intercâmbios entre artistas, escritores e outros pensadores criativos” (Drucker, 
1994, p.45). 

5 - Mr.BrainWash - o ajudante de Banksy e outros street artists que se torna famoso ao fazer uma exposição megalómana em 
Nova Yorque, sob o seu nome, no entanto todas as obras expostas são feitas por artistas por ele contratado.
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4. DESENVOLVIMENTO E PROCESSO DO PROJETO PRÁTICO

No presente capítulo, o último deste relatório iremos descrever o processo de desenvolvimento 
da publicação “Geração Freelancer”, desde a sua concepção até à sua materialização. O con-
teúdo deste livro é o resultado da colaboração e disponibilidade de 17 designers e artistas para 
com a designer e editora da publicação (eu própria). O objetivo deste trabalho foi entender e 
tornar visível os processos e o trabalho de designers/artistas que me rodeiam e que fazem parte 
de uma geração, que realiza cada vez mais trabalho como freelancer. 

Este projeto editorial resulta de um longo trabalho de recolha e coleção de material gráfico 
diverso, e também de conversas realizadas que foram registadas em gravações de aúdio ou 
vídeo. Foi necessário “arrumar” essas informações recolhidas, “arranjá-las”, organizá-las, no 
fundo, criar um arquivo (que, em termos práticos visíveis, corresponde à primeira parte da 
publicação). Após a criação do arquivo, que foi sem dúvida a parte mais demorada devido à 
grande quantidade de material colecionado, e por isso o seu tratamento foi um processo longo, 
observou-se este repositório de material relativo às referências e trabalhos de tanta gente dife-
rente, “tirou-se tudo para fora” e foi contada uma outra história, mais breve e mesclada, a partir 
desse mesmo material, reinterpretou-se o arquivo (segunda parte da publicação).

Posto isto, passo a descrever todo o processo deste projeto, onde eu própria me desdobrei 
por várias funções para tornar a sua concretização possível. Fui colecionadora, arquivadora, 
(quase) repórter, gestora, account (numa agência de publicidade, por exemplo, é quem trata da 
comunicação com os clientes), trasncritora - fui editora e fui designer.
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4.1. ESTRUTURA E CALENDARIZAÇÃO

Quando se deu início a este projeto, altura que considero ter 
acontecido quando estava delineado o tema a tratar, e as 
pessoas que viriam a participar estavam confirmadas, chegou 
o momento de definir, agendar e calendarizar o processo que 
estaria pela frente. 

Assim sendo, defini que tipo de material queria recolher 
(relativo às referências e ao trabalho de um conjunto de de-
signers/artistas), de que forma e como o organizaria. Houve 
material gráfico colecionado pertencente às referências que 
fazem parte do grupo que acompanhei, assim como mate-
rial relativo ao seu trabalho. Em relação às entrevistas, foram 
pensadas as questões e criados guiões.

Para elucidar os participantes do que pretendia realizar, foi 
feita uma apresentação, um moodboard, onde expliquei me-
lhor o que pretendia recolher de material, os meus objetivos 
para o livro final, motivações e referências a este trabalho. Aí 
mostrei também a ideia que tinha para a calendarização do 
projeto e comecei a agendar reuniões. 

Estas intenções acabaram por se prolongar bem mais do 
que o previsto, por diversos fatores externos e internos ao 
projeto. Um deles, como deve ter influenciado tanta gente, 
e alguns mais gravemente, foi a pandemia, que me obrigou 
a deixar de residir no Porto e regressar a Vila Real. Afetou 
a minha produtividade, foco no projeto e foram necessários 
adaptações e reajustes. Um outro fator que me levou a ultra-
passar os prazos que estipulei foi o facto de estar a colaborar 
com muita gente, com horários, vidas e disponibilidades di-
ferentes, pelo que foi necessário haver muita comunicação e 
uma constante “ginástica” para conseguir realizar entrevistas, 
entre outras coisas. Nos casos em que obtive pouca infor-
mação tentei insistir para que o arquivo ficasse o mais com-
pleto possível, o que levou a alguns atrasos também. Mesmo 
as transcrições das entrevistas foi algo que não previ ser tão 
demorado. À exceção destes inconvenientes, ou percalços, 
próprios da vida, dos projetos, e do processo em si, conse-
guiu-se concretizar a publicação “Geração Freelancer - Arqui-
vo de Arquivos”, que passo a descrever etapa a etapa.
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4.2. PRIMEIRA FASE: COLECIONAR E ARQUIVAR

4.2.1. SELEÇÃO DAS PESSOAS

Antes de iniciar o projeto propriamente dito foi necessário “re-
crutar” as pessoas que viriam a colaborar comigo, estando 
por isso dispostas a ceder tanto material referente ao seu tra-
balho, como referente às suas referências visuais e criativas 
em geral, e ainda disponibilizarem-se a responder às entrevis-
tas que agendei. Os principais parâmetros que tive em conta, 
quando contactei estas pessoas, foram: a sua área profissio-
nal ser um campo criativo, que não fugisse muito das áreas 
que o design abrange, realizar trabalho independentemente e 
não só por conta de outrem, e ainda o parâmetro da proxi-
midade, isto porque precisava de alguém que fosse acessível 
e disponível. 

Selecionadas as pessoas e dadas as confirmações, for-
mou-se um grupo de designers e artistas bastante eclético e 
dinâmico, com as suas atividades situadas em Design Gráfi-
co, Design Editorial, Ilustração, Fotografia, Tipografia, Vídeo, 
Motion Graphics ou Branding. O grupo final foi constituído 
por 17 pessoas com idades compreendidas entre os 23 e 
os 34 anos, duas de nacionalidade brasileira, uma de nacio-
nalidade italiana e as restantes de nacionalidade portuguesa, 
todas com experiências de trabalho diferentes, mas unidas 
pelo trabalho independente que realizam à parte dos estudos 
e/ou trabalho por conta de outrem a tempo inteiro. Alguns 
realizam trabalho para empresas de pequena dimensão, ou-
tros para empresas com bastante dimensão a nível nacio-
nal (português), alguns para estúdios ou coletivos ligados à 
criação artística e artistas ou indivíduos. Muito e variado é 
o trabalho que surge das mãos desta nova geração que se 
desdobra e dispersa pelo mundo através de clientes também 
eles espalhados pelo mundo, e através de plataformas online, 

como Behance, ou Instagram, utilizadas para expor e divul-
gar trabalho, que funcionam como um autêntico portefólio ou 
projetos individuais. 

Podemos dizer, também, que esta geração é, quase que 
omnipresente, com a Internet e os acessos a este tipo de 
plataformas e informação, conseguem chegar e “estar” em 
muito mais sítios ao mesmo tempo, que não só o sítio onde 
vivem, bem como fazer chegar o seu trabalho, a muito mais 
gente através da exposição e disseminação online do mes-
mo.

O tipo de trabalho que esta geração realiza, pelo menos do 
grupo que tive a oportunidade de acompanhar, podemos di-
zer que é muito heterogéneo e diversificado não só devido às 
áreas diferentes em que se inserem, como também devido às 
várias funções que um designer pode desempenhar, atuan-
do em várias campos. Caraterizando o grupo de um modo 
geral, podemos dizer que são: ativos, dinâmicos, ecléticos, 
criativos, persistentes e distintos. Talvez como reflexo, ou sim-
plesmente mero acaso, alguns destes adjetivos poderiam ser 
utilizados para caracterizar o seu próprio trabalho. Salvo raras 
exceções, cujas pessoas, praticam essencialmente uma es-
pecialidade, ou seja, uma atividade menos abrangente, mas 
muito mais focalizada e específica, como são os casos da 
Ana Maçã, ilustradora, e Vasco Rafael, fotógrafo.

As áreas de trabalho em que estes designers e artistas se 
movimentam, são então: design gráfico e editorial, branding, 
produto, direção de arte, copy-writing, técnicas de impres-
são, tipografia, vídeo, motion-graphics, fotografia, webde-
sign, ilustração, desenho, livro de autor, entre outras.

Pastas criadas  para cada participante
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4.2.2. TIPO DE INFORMAÇÃO REUNIDA 

4.2.2.1. GOOGLE DRIVE E REDES SOCIAIS

O tipo de informação reunida, como já referi, foi material referente às suas referên-
cias criativas, material relacionado com o seu trabalho e entrevistas. Os conteúdos 
gráficos pedidos relativos às referências ou influências, foram divididos por pastas 
correspondentes a categorias: “referências visuais” (onde estariam inseridas obras 
de artistas plásticos ou designers, entre outros), “filmes/livros”, “música/podcasts” 
e uma pasta denominada “outros” para outro tipo de referências que não se en-
quadrassem nas restantes pastas. Existiu também a pasta “work in progress” para 
trabalhos e partes dos processos. Para esta última pasta, apesar da ideia inicial ser 
recolher apenas partes do processo de trabalho, como não resultou tão bem, acabei 
por colecionar também trabalhos finais, e por vezes já na fase de divulgação.

Esta primeira fase, aconteceu sensivelmente desde outubro até abril/maio. Apesar 
de estar prevista terminar no final de março, com a situação de pandemia alarguei 
um pouco a data, até para completar os arquivos o máximo possível, o que foi bené-
fico no caso dos participantes cujos arquivos (individuais) que tinham pouco material, 
ou faltavam entrevistas.

Para facilitar a cedência do material pedido, recorreu-se à plataforma de armazena-
mento online, Google Drive, onde foi criada uma pasta, com as pastas anteriormente 
referidas no interior, dedicada a cada um dos participantes. Houve ainda algum ma-
terial cedido através da plataforma, mas não resultou como o esperado, a adesão foi 
menor e não foi feita tão assiduamente, como era pretendido. 

Até que me apercebi que o tipo de material pedido, relativo a experiências, influên-
cias, pormenores de trabalhos e até estados de espírito, estava já a ser partilhado 
pelos participantes nas redes sociais. Posto isto, após a autorização dos participan-
tes, passei a recolher informação também a partir de posts, publicações e stories 
das suas páginas pessoais e profissionais.

Pastas criadas  para cada participante

Exemplos do tipo de 
material recolhido através 

das redes sociais
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4.2.2.2. ENTREVISTAS

Uma outra componente que gostei de ter adicionado ao tra-
balho foi a de entrevista. Foram realizadas três entrevistas 
a cada um dos participantes, nas quais abordei diferentes 
questões, dentro do tema geral: o trabalho independente em 
áreas criativas. Apesar de terem tido um carácter mais in-
formal, em tom de conversa, foram realizadas seguindo um 
guião, de maneira a permitir realizar as mesmas perguntas a 
todos os participantes. A primeira tratou-se de um formulário 
Google, com algumas perguntas de introdução e contextuali-
zação da pessoa e do seu trabalho. A segunda foi em relação 
à presença e apresentação dos participantes no mercado de 
trabalho, e por fim, a terceira teve a ver com o método de 
trabalho, propriamente dito. As últimas duas foram realizadas 
ou presencialmente, ou através de vídeo-chamada.

Apesar de valorizar bastante o conteúdo gráfico que arquivei 
e editei num livro, esta componente de entrevista veio com-
plementar esse mesmo conteúdo: as imagens respetivas aos 
trabalhos e referências de cada participante. Veio acrescen-
tar curiosidades, explicações, informações, que podem, num 
primeiro momento ter surgido das minhas próprias questões 
e inquietações, mas que de algum modo, podem ser as de 
outras pessoas também, quer sejam designers ou não, es-
tudantes ou não. O facto de ter reunido todo este material 
referente a este grupo de designers que me rodeia, acaba por 
ser uma representação de uma nova geração de designers e 
artistas que são trabalhadores independentes.

Foi uma etapa que gostei bastante de realizar, mas como em 
tudo, houve vantagens e desvantagens em ter optado por 
este registo de entrevistas. Em termos de vantagens, penso 
que a maior foi o facto de ter conseguido uma grande adesão 
por parte dos participantes, uma vez que apenas três (de 51 
previstas) ficaram por fazer: uma relativa à primeira (no Goo-
gle Forms), e as outras duas relativas à terceira entrevista. 

Outra grande vantagem foi o facto do caráter da entrevista 
ser informal, uma vez que todos os participantes eram meus 
conhecidos e amigos, permitiu que houvesse mais naturalida-
de, sinceridade e abertura durante as “conversas” realizadas. 
Foram momentos, em que em muitos dos casos, senti, por 
parte dos participantes (alguns fizeram questão de afirmar 
mesmo isso), uma certa necessidade em falar precisamente 

sobre os tópicos abordados, em parar para pensar, refletir 
e simplesmente conversar sobre o que fazem diariamente, 
muitas vezes em ritmos bastante elevados. A própria dura-
ção longa que muitas das entrevistas acabaram por ter, reflete 
exatamente isso.

No que diz respeito às desvantagens, posso afirmar que só 
comecei a ter a noção das mesmas no momento da transcri-
ção das entrevistas. Em primeiro lugar, a falha esteve na me-
todologia escolhida por mim, uma vez que optei por realizar 
primeiro todas as entrevistas a todas as pessoas e só depois 
é que tratei de as transcrever, para as colocar no projeto prá-
tico. Felizmente, pelo menos na primeira entrevista não tive 
esse problema, uma vez que foi por escrita online, só tratei de 
exportar os PDFs. A principal desvantagem foi precisamente 
a última vantagem que falei, o facto de ter sido uma conversa 
informal, por vezes levou a que muitas entrevistas se tivessem 
excedido no tempo de duração, e eu própria enquanto entre-
vistadora, acabei por, em alguns momentos, me entusiasmar 
e intervir demasiado em algumas entrevistas. Também em al-
gumas entrevistas, talvez mais nas primeiras, houve alguma 
dispersão e fuga das questões principais. O que dificultou e 
resultou que o trabalho de transcrição fosse extremamente 
difícil e demorado. Para não falar da necessidade de escutar 
repetidamente algumas partes não compreendidas numa pri-
meira audição e outras questões recorrentes nesta tarefa que 
requer prática, atenção, capacidade de memória e resumo. 
Apesar de ter tentado transcrever meticulosamente palavra a 
palavra e não interferir com nada do que foi dito, em alguns 
casos tive mesmo de conseguir sintetizar, não interferindo 
com as ideias ou a intenção das respostas, obviamente. 

Posto isto, teria sido uma boa opção ter realizado as entre-
vistas por escrito, uma vez que as teria praticamente prontas 
para as colocar no livro. E nesse caso teria poupado muitís-
simo tempo, e trabalho. Seria também vantajoso pelo facto 
de haver mais consciência no discurso por escrito, na minha 
opinião, o que por vezes na oralidade, não acontece tanto, 
acabam sempre por haver contradições e hesitações, mo-
mentos em que tive de ter essa capacidade, falada em cima, 
de sintetizar as respostas. Por outro lado, a verdade é que 
uma pessoa não escreve como fala, o que teria influenciado 
na sinceridade e abertura das entrevistas, que se calhar aca-
bariam por ser mais contidas.

Ficheiros relativos às entrevistas de uma participante.
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4.2.3. ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO

Antes de poder passar para a fase de seleção e edição do material recolhido, e 
criar um projeto editorial com caráter de arquivo, foi importante ter uma espécie de 
pré-arquivo, onde armazenei estes documentos. Este pré-arquivo (que se tratou es-
sencialmente de um arquivo também, um repositório) situava-se numa pasta no meu 
computador composta por pastas referentes aos participantes do projeto, seme-
lhante às pastas criadas no Google Drive, onde depositei a informação recolhida. No 
interior de cada pasta associada a uma pessoa, estavam inseridas as pastas com as 
categorias anteriormente mencionadas, que fui atualizando consoante ia recebendo/
recolhendo informação. As entrevistas também se inseriram nas respetivas pastas 
dos participantes entrevistados, e foram ordenadas por data e foram-lhes atribuídas 
títulos, de modo a serem mais fácil de identificação. Posteriormente foram adiciona-
dos à pasta (de cada um) os ficheiros de texto correspondentes às transcrições das 
entrevistas.

Naturalmente, esta organização e disposição serviu de apoio à primeira parte da 
publicação, que consistia na criação de um arquivo (de arquivos). Assim sendo, es-
tava organizado e ordenado todo o material que iria servir de conteúdo ao projeto 
editorial a realizar.

Guiões de todas as entrevistas realizadas aos participantes

Exemplos das pastas criadas no Google Drive



44

4.3. SEGUNDA FASE: SELEÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EDIÇÃO

4.3.1. PLANEAMENTO PROJETO EDITORIAL 

Desde cedo, ainda numa fase embrionária do projeto, em que me encontrava ainda 
a recolher informação e material, tinha decidido dividir a publicação em duas partes. 
Pretendia que o livro não tivesse capa nem contra-capa definida, que fosse livre a 
leitura pelo “fim” ou pelo “início”, como se fossem dois livros separados espelhados 
ou um livro com duas faces. 

Sendo que uma das partes correspondia ao arquivo geral desta “Geração Free-
lancer” constituído por arquivos individuais referentes a cada um dos participantes e 
respetivo material colecionado, a que intitulei de “Arquivo de Arquivos”. Aqui houve o 
mesmo tipo de tratamento para todos, as imagens com o mesmo tamanho, os mes-
mos tipos de letra utilizados, os mesmos títulos, a mesma organização e ordenação 
(as únicas variações que existiram foram consoante a quantidade de conteúdo ou 
mesmo consoante a quantidade de texto nas entrevistas, que aí tive mesmo que 
adaptar o conteúdo ao layout, como seria expectável). 

Na segunda parte da publicação, a disposição do conteúdo já surge de maneira 
diferente. Já não existem indivíduos (não de forma compartimentada como no pri-
meiro momento), mas o grupo, a “Geração Freelancer” - título desta mesma parte. 
Este momento da publicação consistia na reinterpretação dos arquivos, uma mistura 
do que disseram, uma mescla do conteúdo cedido. Aqui, já se afirma mais a minha 
posição enquanto designer e editora, e por isso houve a possibilidade de “jogar” 
livremente com os conteúdos de uma maneira mais “intrometida” e menos neutra.

Esboços das imposições e  layouts que a publicação viria a ganhar como forma
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Esboços mais avançado e detalhado do interior de cada arquivo  



46

4.3.2. TÍTULO ESCOLHIDO: “GERAÇÃO FREELANCER - ARQUIVO DE ARQUIVOS” 
/ “ARQUIVO DE ARQUIVOS - GERAÇÃO FREELANCER”

A escolha para o título surgiu naturalmente. No início dos inícios, chamei ao projeto 
“Freelancer Project”, e desde aí que não houve mais reflexão sobre o assunto, per-
maneceu com esse título provisoriamente, até que chegou o momento da decisão 
e optei por “Geração Freelancer”. Quando chegou o momento final da edição de 
conteúdos do livro e avancei para as duas capas do livro, uma vez que ofereci ao 
leitor a liberdade de começar pelo lado que quisesse (não existe então uma capa e 
uma contra-capa mas sim duas capas) apercebi-me que teria de repetir o título, ou 
escolher mais um para o lado dos arquivos, e assim fiz. Mais uma vez, surgiu natural-
mente, e o título escolhido para a essa parte da publicação foi “Arquivo de Arquivos”. 
Um pormenor que interessa focar é que de acordo com a capa que estamos a ver, o 
título da parte oposta aparece alternada como sub-título, porque no fundo a publica-
ção é um todo, mas dividida em duas partes que se complementam.

Considero apenas importante esclarecer que o título “Geração Freelancer” não tem 
intenção de ser político, ou de querer fazer um “statement”. Nem de preceder os 
“Millenials”, ou a “Geração à Rasca” ou algo do género. Talvez a publicação queira 
dizer algo por si só, por ser um retrato, um livro com caráter de arquivo e de docu-
mental, com testemunhos verdadeiros, de trabalhos e referências que me foram 
confiadas, assim como de respostas oriundas de conversas confidenciadas com 
sinceridade e abertura. Assim sendo, apenas tentei mostrar como trabalham os no-
vos designers/artistas que me rodeiam, que fazem parte desta geração. Como mera 
observadora e curiosa, posso finalizar este ponto, referindo que, também as con-
dições políticas, económicas e sociais têm um forte poder influenciador que molda 
este coletivo e esta geração. Os estágios não renumerados, as escassas bolsas 
de estudo ou incentivo à produção criativa, os contratos a curto-prazo ou recibos 
verdes, a baixa remuneração, a pressão diária que esta área exige, entre outros 
possíveis fatores, são todos responsáveis pela forma como esta geração atua e para 
que, cada vez mais, os designers e artistas procurem realizar trabalho independen-
te, em diferentes áreas de trabalho. Obstáculos à parte, com este projeto, procurei 
focar nos processos de trabalho destes designers, e todas as camadas que formam 
as suas pessoa e profissão, contudo não posso deixar de notar que foi constante-
mente mencionado o fator económico aquando, numa das entrevistas realizadas, se 
perguntou quais as vantagens e desvantagens em trabalhar por conta de outrem e 
 por conta própria. 

Versões finais das capas da publicação “Geração Freelancer - Arquivo de Arquivos” 
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Versões finais escolhidas para as capas

Versões finais das capas da publicação “Geração Freelancer - Arquivo de Arquivos” 
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4.4. EDITAR A PUBLICAÇÃO

4.4.1. PARTE 1 - ARQUIVO INDIVIDUAL DE CADA ARTISTA/DESIGNER

Em primeiro lugar, como mencionei anteriormente, o facto 
de ter divido a publicação em dois momentos tornou esta 
organização mais simples. Pelo menos no que diz respeito 
à forma como eu, enquanto designer e editora, encarei o 
projeto. Permitiu-me entender quando assumir uma postura 
mais neutra e quando intervir mais graficamente. No primeiro 
momento da publicação optei pela neutralidade, ainda que 
numa dupla página tenha conseguido ser mais interventiva 
graficamente, como irei apresentar e ainda que, agora que 
analisando à posteriori, não seja design neutro, por não ser 
totalmente “invisível”, mas neutro no sentido de ser imparcial, 
e comportar-se da mesma forma ao longo dos arquivos indi-
viduais todos. Um meio-termo, digamos.

O layout e as decisões tomadas para a forma como o con-
teúdo iria aparecer não surgiram logo da maneira que vou 
passar a apresentar nas próximas imagens, foi necessário 
experimentar várias coisas, ver se resultava, como fluía a 
narrativa, entre outros aspetos. Na realidade, à medida que 
fui recolhendo material fui pensando na forma como este se 
podia organizar num livro. E muito antes e longe de ser um 
“draft final” fui criando as bases do layout para o que viria a 
transformar-se no layout base de um arquivo individual (dos 
“Arquivos de Arquivo”). Nas primeiras tentativas, tal era a di-
versidade dos conteúdos que se tornava difícil quer organi-
zá-los de igual forma, como de forma desigual, no entanto 
depressa se concluiu que o melhor era optar por simplificar e 
arranjar forma de uniformizar os layouts destes mesmos ar-
quivos. O objetivo era “simples”: ser prático, sucinto, e tentar 
não complicar. Após alguns esboços e experimentações, a 
primeira parte da publicação começava a ganhar forma.

Esboços
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4.4.1. PARTE 1 - ARQUIVO INDIVIDUAL DE CADA ARTISTA/DESIGNER

Como referi a ideia era uniformizar os arquivos de cada pes-
soa, atribuindo-lhes o mesmo tratamento no que diz respeito 
às fontes utilizadas, ao layout, e ao tipo de conteúdo neles 
inserido. 

No início do projeto recorri sempre a esboços no papel para 
idealizar como viria a ser o interior e exterior de toda a pu-
blicação, mesmo durante o desenvolvimento quando achava 
necessário reformular, voltava ao papel.

O conteúdo das capas é todo igual, mudando apenas o nú-
mero que lhes foi atribuído por ordem alfabética. A cor do 
papel de cada arquivo foi o elemento escolhido para os dis-
tinguir. Como iria recorrer à impressão a preto e branco, com 
o intuíto de economizar, uma vez que pela a dimensão que a 
publicação estava a ganhar já se previa um certo investimen-
to, considereo ser uma boa opção.

Quanto aos nomes escritos manualmente a marcador, como 
se pode observar na imagem de baixo, era uma ideia que 
tinha em mente realizar, contudo quando a experimentei na 
maquete o resulltado não foi do meu agrado.

Esboços

Simulação Digital da Parte Arquivo de Arquivos
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4.4.1. PARTE 1 - ARQUIVO INDIVIDUAL DE CADA ARTISTA/DESIGNER

A minha ideia para o layout de cada arquivo foi começar pela capa com a cor e nú-
mero a distinguir a pessoa/designer/artista. As duas duplas-páginas que se seguem 
são uma espécie de brainstorming / mapa mental, com as palavras-chave acerca da 
pessoa e do seu trabalho. Aqui fui buscar as respostas à 1ª entrevista realizada em 
modo de introdução, onde pedi que se descrevessem a si próprios e ao seu trabalho 
respetivamente, com 3 palavras. É a página (em todos os “Arquivos do Arquivo”)
em que intervenho mais graficamente, ao tentar jogar e extravazar com palavras. 
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Regra geral, fiz composições exclusivamente tipográficas, no 
entanto existiram três exceções em que utilizei outros elemen-
tos, por considerar que fazia sentido quebrar a monotomia, se 
não o jogo de palavras às tantas parecia sempre igual e não 
foi, por considerar que esses elementos transmitiam algo de 
pessoal daquele designer/artista. As tipografias utilizadas são 
todas variações da família da Helvetica Neue. Uma vez que 
ao longo da publicação utilizo para os textos Helvetica Neue 
Light e Medium, e para os títulos utilizo a Berthold Akzidenz 
Grotesk BE.
De seguida temos uma página do lado esquerdo com o nome 
da pessoa, a sua data e local de nascimento(/naturalidade), 
uma mini-biografia, e quatro ou cinco perguntas ainda da pri-
meira entrevista. 

Na página ao lado, começa a 2ª entrevista acerca da apre-
sentação no mercado de trabalho. E consoante material ce-
dido ou recolhido, coloquei imagens alusivas ao trabalho da 
pessoa. Nas páginas das entrevistas entrevistas, caso o texto 
não fosse muito extenso e existisse de facto material para co-
locar, conjuguei sempre o texto da entrevista com essas ima-
gens. Não foi tarefa fácil tentar uniformizar os arquivos, porque 
de facto uns tinham mais material que outros, outros mais 
texto, mas foi um bom exercício a nível de editorial, com o qual 
fiquei bastante satisfeita no final.

Entre as páginas que continham as entrevistas aparecem as 
referências e o processo de trabalho do participante. Optei 
por assumir a moldura e os traços a preto por considerar faz 
lembrar a essencia de um arquivo ou a um espaço organiza-
do, onde está tudo no seu lugar (quadrado). Estas molduras 
começam maiores e vão se tornando mais pequenas à medi-
da que colecionadas.

Estas imagens correspondem aos layouts praticamente finais completos 
(embora possa haver mudanças) de vários arquivos. Não estão ordenados. 
Exemplificam simplesmente o que tentava explicar por palavras.
São imagens da pré-visualização dos ficheiros em que estava a trabalhar, daí o 
fundo ser branco e as imagens coloridas.
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4.4.1. PARTE 1 - ARQUIVO INDIVIDUAL DE CADA ARTISTA/DESIGNER
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As seguintes imagens já correspondem ao projeto final.
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4.4.2. PARTE 2 - REINTERPRETAÇÃO DO ARQUIVO DA GERAÇÃO FREELANCER

A segunda parte do projeto editorial, corresponde ao mo-
mento da reinterpretação do arquivo, assim como chega a 
altura de assumir uma postura mais ativa em relação à edi-
ção do conteúdo. É altura de misturar, recortar de um lado 
e cortar do outro, aglomerar respostas, mesclar referências 
e partes dos trabalhos, tratando tudo como um todo, a par-
tir de partes dos diversos participantes. Neste momento da 
publicação interessa pensar no grupo e não individualmente.

Apesar de ter feito um layout base para esta parte do proje-
to, em que já exploro algumas ideias que acabei por realizar 
no final, infelizmente não consegui realizar todas as ideias que 
tinha em mente fazer. Realizar projetos editoriais é trabalho-
so e demorado e por vezes o layout que aparenta ser mais 
livre, ou mais simples ou mais fácil, é o que foi mais difícil 
e demorado lá chegar. Ainda assim, apesar de ter pena por 
não ter explorado tanto como queria, estou satisfeita com os 
resultados obtidos e pela fluidez da narrativa ao longo desta 
segunda parte do projeto.

Testes de Layouts para a segunda parte da publicação
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4.4.2. PARTE 2 - REINTERPRETAÇÃO DO ARQUIVO DA GERAÇÃO FREELANCER
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58 Esboço relativo à decisão (entre outras) das cores das folhas atribuídas a cada arquivo



59

4.5. PUBLICAR A PUBLICAÇÃO

Como vimos anteriormente, a ação compreendida por publicar está relacionada 
com a forma que as publicações assumem. Publicar é trazer, mostrar, e expor a 
público. Para que tal aconteça, o primeiro passo é materializar a publicação. Como 
tal passo a apresentar as decisões tomadas no que dizem respeito à forma que o 
projeto editorial assumiu.

Em termos de formato, as dimensões escolhidas foram 20 x 24 cm, uma vez que 
permitia a sua impressão em folhas A3, para realizar os cadernos (folios) necessários 
para a encadernação desejada - cosida, com lombada aberta. O tipo de encader-
nação escolhida, cosida, com a lombada aberta, colada com cola fria, uma vez que 
o livro tem 396 páginas, para que a lombada não partisse ou perdesse o espaço 
do interior do livro, era necessário manter flexibilidade e boa abertura do livro, que 
com este tipo de encadernação eram atingidas. A encadernação foi feita na Livraria 
Invicta.

Na primeira parte da publicação a impressão foi a preto e branco, e os papéis utili-
zados foram de várias cores de 80g - escolhi 17 para ser precisa, para poder atribuir 
uma cor a cada pessoa/arquivo. Tive de encomendar papel para poder recorrer a 
tantas cores diferentes em tamanho A3. Na segunda parte da publicação a impres-
são já foi feita a laser, a cores, em papel Munken Pure de 100g, disponível na gráfica 
onde realizei todas as impressões - a Norcópia.
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FUTURAS

Com o desenvolvimento deste projeto, procurei compreender e tornar visível os 
processos e o trabalho de jovens designers/artistas que têm em comum produzir 
trabalho independente. Procurei retratar uma realidade que me rodeia e me parece 
cada vez mais comum, aliando esta procura à minha curiosidade e vontade em ex-
plorar este tema com um projeto editorial. Após um longo percurso percorrido posso 
afirmar que ver o resultado dessa descoberta pelos processos de trabalho das 17 
pessoas que colaboraram no projeto e fizeram com que este fosse possível de con-
cretizar, em formato de livro, com quase 400 páginas é uma sensação muito boa. 

Foi todo um processo constituído por pequenas e grandes tarefas, várias etapas 
que me permitiram descobrir as várias camadas pelas quais estes artistas e desig-
ners são constituídos, por isso neste aspeto, termino este projeto com o sentimento 
de missão cumprida.

Quanto ao artefacto resultante, a publicação, também fiquei satisfeita, embora 
existam sempre aspetos a melhorar, ou que poderiam estar melhores “quanto mais 
tempo houvesse”… Gostaria de ter explorado mais a parte da reinterpretação do 
arquivo, de ter realizado mais experiências gráficas, gostaria também de não ter 
tido de pôr de parte algum material com potencial mas que já não havia tempo para 
inclui-lo. No entanto, dentro do possível e do que eu pretendia fazer, estou satisfeita.

Foi um longo percurso percorrido, posso afirmar que cresci em vários aspetos com 
o desenvolvimento deste projeto, entre as quais na capacidade de gerir e realizar um 
projeto tão abrangente e colaborativo, tendo adquirido também um conhecimento 
muito mais aprofundado acerca dos temas explorados na fundamentação teórica 
do relatório. Embora tenham existido várias destas etapas que poderia ter feito de 
maneira diferente, de modo a facilitar o processo de trabalho, serviu como apren-
dendizagem. 

Uma outra limitação encontrada foi o facto de não existirem recursos para que a 
publicação seja multiplicada e possa ter chegado a mais gente. O custo de produção 
por tiragem é demasiado elevado para que se tenham reunido as condições para 
tal acontecer. Uma possível solução seria fazer uma versão digital da publicação, 
em pdf, ou até explorar o formato de publicação digital sob um site ou página de 
Instagram, por exemplo. Penso que pode ser uma boa forma de dar visibilidade ao 
projeto, dá-lo a conhecer, bem como dar a conhecer os participantes, os seus tra-
balhos e referências. São possibilidades que podem muito bem ser concretizadas. 

Por fim, apesar de todas as limitações e aprendizagens através delas, ao observar 
todo o trabalho realizado, todo o material recolhido, incluindo todas as entrevistas 
realizadas, documentados num livro, resultante de todo um trabalho enorme, é muito 
gratificante.
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