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RESUMO

      Este projeto foca-se na articulação de uma corrente 
jornalística, o Novo Jornalismo, e a sua integração com 
um contexto musical específico, ou seja, no acompanha-
mento do grupo musical Conferência Inferno, numa linha 
on the road. O trabalho desenvolvido reclamou uma prática 
jornalística que pretendeu relacionar as metodologias 
presentes no livro de fotografia contemporâneo ou seja, 
o photobook. Foi efectuado um levantamento fotográfico 
e uma recolha documental deste grupo musical nascido 
durante o ano de 2019, no Porto.
      Assente nesta perspetiva teórica e metodológica mas 
com um propósito muito prático, o projeto e respetivo 
artefacto visual procurou analisar e retratar por meios 
fotográficos, textuais e ilustrativos, a história da criação 
e ascensão desta banda e, consequentemente, dos três 
elementos que a compõem. A tarefa de organizar um 
pensamento estruturado em torno destas ligações partiu 
do nosso reconhecimento pelo papel do narrador, que 
relata de forma imersiva e participativa as causas e os 
acontecimentos vividos com a banda, à luz romantizada 
do “jornalista” que é neste caso o designer, uma linha que 
teve como influência o trabalho fotográfico e cinematográ-
fico realizado pelo fotógrafo Norte-Americano Robert 
Frank com os Rolling Stones durante a década de 1970.
      Numa primeira fase, foram identificadas e esmiuçadas 
informações e referências relativamente aos conceitos 
acima descritos, destacando este revolucionário modelo 
de Jornalismo que começou a ser utilizado desde a década 
de 1960, convertido num modelo de análise que explora 
a narrativa de carácter pessoal e intimista. São também 



      This project focus itself in the articulation of 
a journalistic current, the New Journalism, and its 
integrity with a specific musical context, that is, in the 
accompaniment of the musical group Conferência Inferno, 
on an on the road line. The developed work reclaimed 
a journalistic practice that intended to relate the metho-
dologies on the contemporary photography book wich 
means, the photobook. It was done a photographic survey 
and a documentary collection of this musical group 
brought to life during the year of 2019, in Porto. 
      Based on this theoretical and methodological 
perspective but with a much practical purpose, the project 
and the respective visual artifact tried to analise and 
portray by photographic, textual and illustrative means, 
the history of creation and ascension of this band and, 
consequently, of the three elements that it combines. The 
task of organizing a structured thought following these 
connections came from a recognition for the role of the 
narrator, which reports in an immersive and participatory 
form the causes and the events lived with the band, in the 
romanticized light from the “journalist” that in this case 
is the designer, a line that was influenced by the photo-
graphic and cinematic work accomplished by the 
North-American photographer Robert Frank for the 
Rolling Stones during the 1970 decade. 
      In a first phase, were identified and teased informa-
tions and references relatively to the concepts above 
described, highlighting this revolutionary model of 
journalism that started being used during the 1960 
decade, converted in a analysis model that explores  
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analisados documentários e livros biográficos. 
      Numa segunda fase, a reunião deste material foi 
transposta para um lado mas projetual, afirmando o livro 
como um objeto híbrido, resultando assim em duas 
publicações distintas mas complementares, Conferência 
Inferno - O Photobook e um outro designado Outtakes.
      A terceira e última fase dedica-se à descrição do 
artefacto em si. Para essa etapa tivemos sempre presente 
uma ideia de coerência formal e de comunicação eficaz 
que funcionasse como desdobramento do som que 
a banda produz, analisando as questões mais temáticas 
e mais técnicas. Por último, a sua divulgação e a conse-
quente comercialização.

Palavras-chave: Conferência Inferno; Novo Jornalismo; 
Photobook; Livro Biográfico; Documentário;
Design Editorial.

ABSTRACT
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the narrative from a personal and intimate character, and 
also the biographic book and the documentary. 
      In a second phase, the gathering of this material was 
transposed to a more projective side, stating the book as 
a hybrid object, resulting in two distinct publications but 
that complement each other, Conferência Inferno - 
The Photobook and one other named Outtakes.
      The third phase is dedicated to a description of the 
artifact itself. For this stage we always had in mind an 
idea of formal coherence and an effective communication 
that works as the unfolding of the sound the band 
produces, analyzing the more thematic and more technical 
questions. Finally, its dissemination and the consequent 
commercialization. 

Keywords: Conferência Inferno; New Journalism; 
Photobook; Biographical Book; Documentary; 
Editorial Design.
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INTRODUÇÃO

       Conferência Inferno é uma banda que surge no início 
do ano de 2019 na cidade do Porto. Inicialmente era 
composta por dois elementos, Francisco Lima e Raul 
Mendiratta, atualmente conta com um terceiro elemento, 
José Silva. Desde a sua primeira apresentação pública, o 
lançamento do EP Bazar Esotérico, a banda foi afirmando 
um reconhecimento pela parte do público, confirmando, 
assim, uma vontade de alcançar um lugar no panorama 
contemporâneo de música Portuguesa. 
      Em dezembro de 2019 no www.medium.com, Rui 
Paiva, músico e produtor, escreve um artigo “Rui Paiva: 
Seleção de Álbuns Nacionais 2010–2019” onde enumera 
um “TOP 5 ÁLBUNS DA DÉCADA QUE TENS DE 
OUVIR ANTES DE 2020” (1) e onde destaca Conferência 
Inferno - Bazar Esotérico com o número um, dizendo: “É 
punk, é eletrónica, é industrial, e é escura. É urbano-
-depressiva, mas sempre enérgica e dançável”, colocando 
a banda recém-nascida à frente de nomes já considerados 
relevantes no contexto da música de produção nacional, 
como Diabo na Cruz, Mão Morta, Salto e Sensible Soccers. 
Também a Threshold Magazine criou um ranking dos 
trinta melhores álbuns nacionais de 2019, onde os 
Conf666 (Conferência Inferno) ocupavam um prestigiante 
lugar, ficaram em sétimo (2).
      O projeto desenvolvido serve para aprofundar 
e melhorar o entendimento da banda mas, também, terá 
como finalidade reforçar a sua divulgação. Com 
a informação reunida e esmiuçada pretende-se identificar 
e apresentar um conjunto de objectos influentes 
e necessários para a construção da publicação, que relata, 

(1) Informação obtida em http://medium.com/@ruithealmighty/
seleção-de-álbuns-2010-2019-d06bb44876e4
(2) Informação obtida em https://www.thresholdmagazine.pt/
2020/01/os-melhores-albuns-nacionais-de-2019.html
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explora e expõe o nascimento desta banda do Porto e que 
é tema do projeto.
      Nesse sentido, começamos por analisar fatores com 
relevância no processo de comunicação, investigando 
sobre discursos dinâmicos que interagem com diferentes 
estilos narrativos. Os mais influentes são a narrativa do 
Novo Jornalismo, que encontra a sua linguagem numa 
experiência informal, vivida na primeira pessoa, observan-
do de perto e com veracidade mas com a particularidade 
do olhar do autor, aproximando a estética do relato e da 
reportagem com uma estética literária, histórica e roman-
tizada, apesar da sua índole enraizada na realidade. Outro 
modelo narrativo que intensifica o nosso relato e guiou 
todo o projeto centra-se na recuperação de um estilo 
fotográfico, documentarista, enquanto relato de um 
percurso e a sua consequente disseminação a partir do 
photobook, um objecto editorial que atualmente tem 
recebido um grande destaque e que tem sido muito 
prolífero enquanto modelo de disseminação de fotografias 
de autores mais e menos conhecidos. 
      Uma vez que o artefacto é também uma escrita da 
vida dos Conf666 aborda-se a biografia e o documentário 
como outros contributos para o processo que permite 
encenar a jornada que realizámos.
      A união destas ideias e premissas, que permitiram 
traçar o projeto, apontam para um carácter híbrido, uma 
vez que têm na sua constituição vários e diferentes 
elementos e um domínio complexo de estilos de 
comunicação que ajudam a publicação a tornar-se o mais 
completa possível e a funcionar como um desdobramento 
das ações da banda. Faz sentido assumir que, tratando-se 
de um grupo constituído por três pessoas, é impossível 
que a publicação e toda a ideologia que foi trabalhada 
defina o perfil de todos os seus elementos, não se trata 

por isso de criar um objecto de uma só natureza mas com 
múltiplas leituras.
      Sendo a sociedade amplamente dependente da 
visualidade, esta ideia de pensamento híbrido reflete-se 
na fotografia, no design e em todos os elementos gráficos 
que constituem o artefacto. Neste sentido, tivemos em 
consideração um trabalho de designer versátil, um projeto 
em que acumulei as funções de jornalista, fotógrafa, 
autora e editora. 
      Apesar da extrapolação do mundo digital, da precisão 
dos seus sistemas e da facilidade do seu acesso, os 
processos tradicionais, orgânicos, têm sido muitos vezes 
preferidos, porque originam resultados com outros 
estímulos e a comunicação visual e sensorial pode levar 
a uma experiência mais profunda, razão que leva
à preferência por um artefacto físico, impresso. 
      Quanto à metodologia utilizada no trabalho, esta 
explora o seu índole de investigação, documentação 
e relato em duas áreas: o design editorial e a fotografia. 
As fotografias que habitam o espaço editorial são 
analógicas, procurando uma ideia de valorização dos 
processos tradicionais anteriormente referidos. 
      O produto final é um livro que se subdivide em duas 
partes distintas mas complementares, um photobook com 
dimensões A3, Conferência Inferno - O Photobook, com um 
design limpo e mais austero, onde a comunicação é quase 
exclusiva à imagética e um registo de menor dimensão, 
Outtakes, que segue uma linha com uma personalidade 
mais rebelde, pessoal e intimista. O lançamento do 
artefacto terá como parceira a editora Coletivo Farra, 
primeira editora da banda e coletivo responsável pela 
organização de eventos: concertos, exposições 
e instalações, maioritariamente na cidade do Porto, em 
que eu própria estive implicada.

 

INTRODUÇÃO
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I. DOCUMENTAÇÃO E RELATO

O Novo Jornalismo surgiu na década de sessenta, na 
imprensa dos Estados Unidos da América. Tem sido 
apelidado também de Jornalismo Literário, Literatura não 
ficcional, Jornalismo em Profundidade, Jornalismo de 
Autor e ainda Reportagem-Ensaio. Em todo o caso, esta 
vertente do jornalismo pretende aproximar a narrativa 
documental presente nos artigos de jornal com o caráter 
ficcional da narrativa literária, apresentando um tom com 
semelhanças ao romance tradicional. Desloca fronteiras 
entre o real e a ficção e repensa todos os preceitos 
e procedimentos discursivos presentes nas reportagens 
de jornais e revistas. Relata o acontecimento jornalístico 
aproximando-o de uma estética literária e histórica ainda 
que com uma génese que obedece ao contexto real. 
      Esta técnica jornalística alterou posicionamentos 
ideológicos, que contrastavam com os tradicionais princí-
pios do jornalismo mais convencional, como a objetividade 
e a imparcialidade. Nesta nova vertente, distingue-se 
a localização do jornalista e do seu relato, a sua atividade 
está no centro do terreno, passando até a ser elemento 
integrante de parte da narrativa, divulgando factos que 
não só viu como vivenciou. Neste sentido, não é um 
observador imparcial, desapaixonado pelas ocorrências, 
é imersivo, participante no palco dos acontecimentos. 
      O acompanhamento dos Conferência Inferno naquele 
que é o seu ambiente de trabalho, de espetáculo e de 
lazer, foi um relato à luz deste novo conceito. Dada 
a minha relação com a banda em análise, tornei-me 

1.1 O relato à luz do Novo Jornalismo
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a pessoa que relata e expõe. Esta observação unilateral, 
em primeira pessoa que o novo jornalismo defende, foi 
a estratégia escolhida para uma redação, documentação 
e transmissão de factos de forma mais real e pessoal, 
representando a essência da banda sem ser, ao mesmo 
tempo, desprovida de subjetividade e também explorando 
uma ideia romantizada, criando, assim, uma interpretação 
de sentimentos que senti ao viver as mesmas aventuras 
que o grupo, assistindo aos ensaios, aos concertos, ao 
andar com o grupo na estrada, participando nas festas 
e frequentando os seus espaços mais íntimos. 
      Recordo esta citação de Sodré referida por QUEIRÓS 
(2012, p.139) que ilustra bem a metodologia adotada:  
“Este é o caminho da mimese (mimesis) defendido por 
Aristóteles, ou seja, não é a “imitação” da realidade, 
mas o aproveitamento de aspectos da realidade para 
produzir um discurso que lhe é homólogo. Por maior 
que seja a afinidade deste mecanismo com o da ficção, 
são coisas diferentes, porque a mimese do discurso 
informativo realiza-se em função de uma referência 
sócio-histórica, de algo que acontece num aqui e agora 
da vida social.”.
      O tempo e a narrativa interligam-se e auxiliam 
historiadores, romancistas, jornalistas, naquilo que 
é a construção e configuração de casos ou acontecimentos, 
e a linguagem é um meio para descrever o mundo, 
reduzindo as ambiguidades que são parte integrante 
da vida e da experiência humana.
      Contudo, Hayden White, historiador e professor 
Norte-Americano (nascido a 12 de Julho de 1928), 
defendeu e reforçou a ideia de que as narrativas históricas 
mantêm uma relação mais íntima com a literatura do que
com a ciência e, por isso, afirmou-as como “ficções 
verbais” ou “ficções do facto”. Henrique Carvalho Pereira,  

em O conceito de ficção em Hayden White e sua validade 
paraos debates em história e literatura, explica estas desig-
nações de White pela sua associação da ficcionalidade 
existente quando entra a dimensão da linguagem e do 
discurso, dizendo que a representação dos factos 
é conseguida através de “uma imagem verbal da realidade” 
(PEREIRA, 2017, p.95), e que a verdade relatada não 
é “uma verdade de correspondência (com os factos)” mas 
uma “verdade de coerência (interna do texto)” de acordo 
com White, citado e traduzido por PEREIRA (2017, p.95). 
      Tendo em consideração este argumento, seguimos um 
modelo de trabalho sustentado pelas bases adjacentes ao 
Novo Jornalismo, que constitui por si só um carácter 
híbrido por lidar com técnicas literárias e jornalísticas, 
combinando factos e ficções e levantando questões sobre 
reportagem e romance, estas últimas construídas principal-
mente pelo jornalista e escritor Tom Wolfe, grande 
impulsionador do género jornalístico e cujas questões 
amparam o percurso heterogéneo escolhido para este 
trabalho com os Conf666 (diminutivo usado pela própria 
banda para referir Conferência Inferno). 
      Tom Wolfe, jornalista e escritor Norte-Americano 
(nascido a 2 de Março de 1930) é considerado um dos 
fundadores do Novo Jornalismo e, como tal, foi uma das 
figuras com maior capacidade para definir e demonstrar 
todo o romantismo possível no ato jornalístico. A sua 
forma de comunicar, bem como os temas que cobriu, ficou 
eternizada em relatos de formas e formatos muito diversi-
ficados, e que serviram para demonstrar até onde 
o jornalismo poderia ir, revolucionando-o. 
      Wolfe aplicou doses radicais de loucura, ficção, estilo 
e eloquência aos seus textos, casando a erudição com 
a oralidade, ajudando a fundar uma linha condutora para
o Novo Jornalismo, que o tornou mais do que um mero

I. DOCUMENTAÇÃO E RELATO
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transmissor de factos, mas uma forma de arte. Wolfe   
afirma que, no lugar de relatos terceiros, o jornalista deve 
testemunhar os factos e recriá-los passo a passo para 
o leitor, abusando da lógica de um romance para 
o envolver e usufruindo dos detalhes sociais e contextuais 
para relatar. Através desta trama interligam-se todas 
as partes intervenientes no artefacto, os protagonistas, 
o autor e o público leitor (DOMINGUES, 2013, p.188).
      Na publicação que desenvolvemos, esta ideia de um 
novo diálogo, enriquecido e detalhado, foi decisivo para 
algumas das partes participativas que foram trabalhadas. 
São exemplos as páginas do livro Outtakes referentes 
à tourné DESASTRE que a banda fez por Portugal em 
Novembro de 2019, onde se pode aceder a momentos de 
espetáculo mas também a momentos mais relaxados, que 
exploram a aproximação entre documentação com precisão 
com experiências que demostram alguma descontração, 
humor e lazer on the road. Por um lado, temos o percurso 
temporal da banda, como saber as horas de viagem, dos 
seus jantares e dormidas, por outro lado, somos também 
insiders dessa experiência e o relato torna-se mais descriti-
vo e pessoal, fazendo o próprio leitor sentir-se mais 
próximo da banda, tal como eu estive.

I. DOCUMENTAÇÃO E RELATO

Os que fizeram eclodir o Novo Jornalismo, como Wolfe, 
defendem que o seu embrião foi o romance realista e 
discutem a presença da ficção na narrativa factual deste 
formato textual. Em consequência a este pensamento será 
plausível colocar “a lendária questão de Wolfe: reporta-
gem para ser lida como romance ou romance para ser lido 
como reportagem?” (DOMINGUES, 2013, p.187) 

Desde o seu aparecimento, o Novo Jornalismo tem sofrido 
tentativas de refutação com base na premissa de que este 
possa estar mais próximo do que é a ficção ou o romance, 
ao contrário de uma lógica estruturada na verdade dos 
factos. Todavia, esta renúncia carece de argumentação. 
Muitas vezes, é um desvario do jornalismo tradicional, 
objetivo e factual, defendido por isso como “o jornalismo 
de verdade”, enquanto o jornalismo literário percorre um 
caminho mais arriscado e floreado, conseguido pela 
utilização de ferramentas textuais da própria literatura e 
pelo relato vivido na primeira pessoa, como mencionado 
anteriormente.
      Na teia de discussões onde as informações parecem 
ficção e as narrativas de ficção parecem realidade, 
a história é-nos contada como um romance. Este estilo foi 
emancipado e contou com vários adeptos, entre os quais 
se destaca a ficção norte-americana, que atuou neste 
limite (entre o romance e a reportagem) e ganhou espaço 
nos Estados Unidos afirmando-se como uma imprensa 
underground. “Um caminho que ela (a imprensa) tomou 
foi o de um factual fantástico que tentava penetrar 
a ficção do real.” De acordo com as reflexões de Bradbury, 

1.1.2 Reflexões sobre reportagem e romance 
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citado por DOMINGUES  (2013, p.193).
      Truman Capote (considerado também um pioneiro do 
Novo Jornalismo), chamou à sua obra In Cold Blood, de 
tradução, A sangue frio (1966) de romance de não ficção. 
No texto, publicado pela revista The New Yorker em 1965, 
Capote relata numa reportagem que alguns chamam de 
romance-reportagem, o assassinato de uma família numa 
pacata cidade do interior do Kansas, pela mão de dois 
homens. O autor investe técnicas jornalísticas tradicionais, 
como apuração, entrevistas, busca de dados e registos 
oficiais, mas não despreza as ferramentas características 
que marcaram a narrativa ficcional do romance realista. 
“Foi uma sensação e um fracasso terrível para todos os 
que esperavam que o maldito Novo Jornalismo se 
esgotasse como uma moda.” De acordo com Wolfe, citado 
por DOMINGUES (2013, p. 194). 
      A década em questão, sessenta, bem como 
a disposição da sociedade norte-americana para ser 
retratada oferecendo assim uma panóplia de temas, os 
momentos políticos e económicos que se viviam e até 
mesmo o mercado editorial que se afirmava com textos 
mais longos, repletos de detalhes e recursos literários, 
ajudou assim o Novo Jornalismo a capitalizar em si as 
forças necessárias para sobreviver. Para além destes, um 
outro aliado o ajudou a atingir uma maior credibilidade 
e objetivou a informação textual: o fotojornalismo. 
“A fotografia jornalística mostra, revela, expõe, denuncia, 
opina.” (JORGE SOUSA, 2002, p.5). Em uníssono com
o Novo Jornalismo, o Fotojornalismo está sujeito à obser-
vação, à informação, à análise, à opinião e à composição, 
diante dos factos, do seu narrador presente.  
      A esta semelhança também é apresentada na secção 
do livro editorial denominada Outtakes, do autor, esta
apuração de factos, dados e registos textuais e fotográficos  

bem como entrevistas aos elementos da banda (Francisco
Lima, Raul Mendiratta e José Silva), de acordo com um 
jornalismo tradicional, mas a história da sua origem 
e afirmação é exposta com recurso a ferramentas linguís-
ticas expressivas que melhor exprimem o perfil dos 
Conf666 e que melhor captam o interesse do seu público: 
“No início do ano soaram os primeiros arranjos e palavras 
cantadas pelos Conferência Inferno, numa pequena casa 
na Rua dos Bragas, Cedofeita.”.
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Fig. I.1. Tom Wolfe, por Albert Levy, 1987, 
no lançamento do seu livro The Bonfire of the 
Vanities, EUA

Fig. I.2. Truman Capote, por Steve
Scharpiro, 1967, durante as filmagens
de In Cold Blood, baseado no seu
livro, EUA
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Outros nomes de autores / fotógrafos / jornalistas 
contemporâneos poderiam surgir quando se fala de 
práticas de Novo Jornalismo e Fotojornalismo, como 
Diane Arbus, Danny Lyon, Frank Espada, entre tantos 
outros. A preferência por Robert Frank deve-se ao facto 
de este ser a referência mais coerente e próximo para 
o trabalho aqui desenvolvido, uma vez que a sua 
imagética não é apenas jornalística, tem a dimensão que 
o artefacto editorial em mão pretende, ou seja, uma 
profundidade conseguida pela reflexão intimista de quem 
vive o que relata. Para além disso Frank teve como objeto 
de estudo bandas e artistas, especificadamente os Rolling 
Stones, com quem andou, viveu e experienciou as aventu-
ras que viera a relatar. Por estas razões ele é a influência 
mais racional e coesa para este projeto.
      Robert Frank nasceu em Zurique, Suíça, a 9 de 
Novembro de 1924 e faleceu em 9 de Setembro de 2019 
em Inverness, na Escócia. Foi um fotógrafo e cineasta 
suíço radicado nos Estados Unidos desde 1947 que 
apresentou uma postura radical em relação ao trabalho 
fotográfico documental jornalístico, e com este tornou-se 
uma grande influência do pós-guerra. 
      O seu trabalho mais famoso, Les Américains (The 
Americans), é um photobook publicado em 1958, pela 
primeira vez em França e cerca de um ano depois nos 
Estados Unidos. O livro reúne oitenta e três fotografias de 
um total de vinte e três mil que Frank tirou durante a sua 
jornada pelos Estados Unidos, representando o quotidia-
no de pessoas anónimas de diferentes classes sociais 
e costumes. “Nas 83 imagens que compõem o livro, o que 

1.1.3 Exemplo da contemporaneidade - Robert Frank 
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se vê é uma América triste e dura, oposta à fachada de 
prosperidade difundida pelo poder que vigorava à época.” 
(GONÇALVES, 2012, p.78). 
      A seleção de fotografias presentes no fotolivro 
demonstra a solidão generalizada de um pós-guerra 
e a distância de realidades que separa as classes altas das 
classes baixas da sociedade em questão. Ele transborda 
emotividade através das suas fotografias, precisamente 
por não ser um fotógrafo que mantém o distanciamento 
do seu objeto de estudo, pelo contrário, envolve-se nele, 
sente-o, experienciando-o.
      Frank é também muito aclamado por outros trabalhos 
fotográficos, pelos seus documentários e filmes, bem 
como pelas suas manipulações fotográficas, fotomonta-
gens, negativos modificados e polaroids.

I. DOCUMENTAÇÃO E RELATO

Fig. I.3. Robert Frank, por Dodo Jin Ming,
2014, para o NY Times, EUA

Fig. I.4. “Trolley - New Orleans”, por Robert Frank,
1955, do photobook Les Américains, EUA

Fig. I.5. “Charleston, South Carolina”, por Robert 
Frank, 1955, do photobook Les Américains, EUA



33 1 0

Cocksucker Blues é o nome do documentário de Robert 
Frank, dirigido e fotografado pelo mesmo, que relata 
a tour americana dos Rolling Stones em 1972, em apoio 
ao seu álbum Exile on Main St. 
      O título da obra inspira-se na música Schoolboy Blues, 
conhecida também por Cocksucker Blues pelo verso “Oh 
where can I get my cock sucked?”, esta escolha adequa-se 
à irreverência do filme e à excentricidade da vida dos 
Rolling Stones e dos que os rodeiam, vida que Robert 
integrou para a realização desta mesma obra.
      O documentário foi filmado segundo o estilo cinéma 
vérité (cinema verdadeiro), cujo estilo de filmagem 
combina improvisação com o relato cru da realidade, 
muitas vezes oculta. É configurado para permitir 
e valorizar a interação entre o cineasta e os sujeitos do 
filme, criando até provocação entre as partes. A presença 
óbvia do cineasta, da câmara e o ato bruto da filmagem 
ajudam na percepção de que é a verdade que está a ser 
mostrada. Esta foi sempre a intenção do cineasta, 
evidenciar honestamente o behind the scenes da vida em 
tour de uma grande banda. Contudo, nos bastidores da 
tour, acontecimentos pesados eram documentados por 
Robert Frank, entre os quais cenas de sarcasmo, escárnio, 
hedonismo, lascívia e consumo de drogas leves e pesadas. 
Quando a obra terminara e a banda assistiu ao produto 
final, decidiu que ninguém poderia ver o filme. Porém, 
mais tarde, um acordo de distribuição permitiu a exibição 
do documentário a partir do ano de 1979, quatro vezes 
por ano, sendo a versão lançada no primeiro ano, editada 
pelos Stones. 

1.1.3.1 Cocksucker Blues

I. DOCUMENTAÇÃO E RELATO

Fig. I.6. Robert Frank e Mick Jagger, por Jim Marshall, 1972, durante 

a tour americana dos Rolling Stones para o álbum Exile on Main St. 

e para as gravações do documentário Cocksucker Blues
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      Com inspiração neste documentário e no conceito de 
cinéma vérité o acompanhamento da banda do Porto foi 
feito com base neste registo, desde as coisas mais sérias 
às mais triviais, tudo importa quando o objetivo 
é transmitir a imagem mais fidedigna, desde a escrita dos 
poemas pelo Francisco, o manuseamento das máquinas 
pelo Raul, a improvisação do José, a constante procura 
e escuta de músicas até aos cartazes colados nas ruas, 
às jarras de Montes Ermos, as garrafas de 1920 e aos 
momentos fumarentos com a weed. 
      O relato nu, como ele é, aproxima-nos deste universo, 
de quem são os Conferência Inferno e do que é este 
projeto, que não é só de dissertação mas também de 
promoção da banda e do coletivo Farra, coletivo e editora 
que lançou o primeiro EP dos Conf666 e trabalhos do 
próprio autor, e onde o público poderá encontrar um 
artefacto real para adquirir, tornando-se mais próximo 
deste mundo.

I. DOCUMENTAÇÃO E RELATO

Fig. I.7. - I.9. Frames do documentário 
Cocksucker Blues, por Robert Frank, 
1972, EUA
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O photobook, também conhecido como fotolivro e livro de 
fotografia contemporâneo (atualmente até por coffe table 
book uma vez que é utilizado em ambientes como cafés 
e espaços de lazer por ser tão apelativo) tem uma 
premissa interessante que contribui diretamente para 
o desenvolvimento e designação deste projeto, pois tal 
como descrito anteriormente, uma componente que se 
aliou e tornou o Novo Jornalismo mais completo 
e fundamentado foi a fotografia.   
      Este género de livro comunica, essencialmente e uma 
vez mais, por meios fotográficos, contudo pode conter 
texto mas este não é prioritário. A comunicação é assim, 
apreendida maioritariamente por meios visuais. 
      A relação entre a fotografia e o fotolivro é cativante 
e tem vindo a ser revitalizada desde o início do século 
e, consequentemente a sua valorização tem sido crescente 
ao ponto de o tornar parte de um movimento intelectual 
e cultural. Este revivalismo foi necessário após este 
género, como outros de formato físico, terem caído em 
desuso com o eclodir da tecnologia e extrapolação da era 
digital e do mundo virtual. Hoje em dia é novamente um 
formato muito utilizado, não só como livro físico mas 
também como publicação digital. Tornou-se talvez 
o objeto mais dinâmico do mercado de fotografia, pois 
engloba várias áreas de conhecimento e tecnologias e por 
isso pode reunir várias pessoas para a sua manufactura: 
na fotografia, design, impressão, costura, divulgação, 
promoção e venda. Este dinamismo, em consequência,  
exalta o seu valor, atribui-lhe características extras, como 
narrativa, personalidade, estética, durabilidade do artefacto 

1.2 O Photobook e a intensificação do relato 
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e das memórias que contém, ajudando assim a impulsio-
nar o fotógrafo, o seu trabalho e o seu caso de estudo. 
Não obstante é relevante salientar o papel do editor / 
designer editorial.
      O photobook assemelha-se de algum modo ao conceito 
de álbum de fotografias pela recolha e exposição de 
memórias. O primeiro é como que um modelo moderniza-
do onde as fotografias não são colocadas à posteriori no 
álbum mas fazem parte da impressão do livro e do seu 
design editorial. Esta ligação inspirou o projeto, pois ele 
tem este carácter íntimo e intrínseco nos seus registos 
fotográficos e textuais em analogia ao álbum de fotogra-
fias, carácter este com uma transparência e divertimento 
quase familiares, que dá vontade de tratar os Conferência 
Inferno por “tu”.
      Atribui-se o primeiro livro fotográfico a Anna Atkins 
(16 de março de 1799, Inglaterra - 9 de junho de 1871, 
Inglaterra). Anna era botânica e fotógrafa e o seu livro, 
que marcou o aparecimento daquilo que seria o photobook, 
era um livro para ajudar a comunidade científica na 
identificação de espécimes marinhos, denominado: 
Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions, 1843. 
Também William Henry Fox foi o pioneiro do género 
editorial em questão, com o seu livro lançado um ano 
depois: The Pencil of Nature. 
      Contudo, este princípio do photobook era ainda muito 
rudimentar, os livros eram fotograficamente ilustrados 
e por isso afastam-se daquele que é o desígnio com que 
este projeto se identifica. Existem nomes a considerar 
sempre que se pesquisa o tema, como Gerry Badger 
e Martin Parr (autores de um livro com tês volumes usado 
nos dias de hoje como referência para o entendimento do 
photobook: The Photobook: a History, volume I, II e III, 
2004, 2006 e 2014 respetivamente). 

Para o nosso projecto foi importante ter contacto com 
estas obras, uma vez que defendem um foro pessoal, 
satírico e antropológico da vida moderna, em semelhança
ao que o projeto em mão conceptualiza, que é a afirmação 
do registo não só como uma anotação mas também como 
uma encenação da jornada, uma espécie de biografia e de 
memórias por um meio indireto, mas que funciona como 
interação direta e privada com o leitor.
      Um nome, dentro de muitos outros possíveis, com 
relevância para o projeto é o de Mick Rock, pela sua 
qualidade fotográfica, irreverência e pelo seu trabalho 
extensivo com músicos e bandas. Michael David Rock 
nasceu em 1948 em Londres e ficou conhecido como “The 
Man who shot the seventies”, ou seja, “O Homem que 
fotografou os anos setenta” (numa traduçao livre). Rock 
fotografou artistas como os Queen, Lou Reed, Iggy Pop, 
Blondie, Roxy music, e principalmente David Bowie, 
tendo se tornado o seu fotógrafo oficial e parceiro criativo, 
fazendo inclusive a produção e direção dos videoclips para 
músicas como Space Oddity, Life On Mars? e John, I’m Only 
Dancing. Mick Rock une forças com David Bowie nos anos 
setenta, após este lançar o seu álbum The Rise and Fall of 
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, um álbum 
completamente inovador onde Bowie fala através do seu 
alter ego (Ziggy Stardust), uma persona com glíter, que 
derruba barreiras morais e sexuais, limites entre homem 
e mulher, heterossexualidade e homossexualidade, facto 
e ficção (e por isso é um exemplo apropriado). O photobook 
The Rise of David Bowie 1972 - 1973, lançado em 2015 
pela editora Taschen e compilado pelo próprio Mick Rock, 
é uma ode ao David Bowie para o celebrar como uma 
estrela de dimensões mundiais. As características do 
livro, da sua capa e do seu miolo, transmitem a aura do 
artista, espetacular, extrovertida e requintada e as suas 

I. DOCUMENTAÇÃO E RELATO
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cores fazem justiça aos seus ambientes, às suas roupas 
e maquilhagens. Este tipo de simbolismos transpostos 
num artefacto são os que o projeto tem em atenção para 
também conseguir espelhar a alma dos Conferência 
Inferno. Com cores fortes e uma dimensão A3 que trans-
mita a imponência da banda e do seu nome, que prenda 
o olhar num vermelho vivo seme-lhante ao inferno, 
o photobook dos Conf666 conta com um total de quarenta 
fotografias, escolhidas entre cento e sessenta fotografias 
de formato analógico e trezentos e cinquenta de formato 
digital. A coletânea apresentada teve como método de 
seleção a intensidade da imagem, do enquadramento, das 
cores e a relevância dos acontecimentos, mas também a 
intenção (defendida por Patrizia Di Bello, Colette Wilson 
e Shamoon Zamir em The Photobook - From Talbot to 
Ruscha and Beyond, 2012), que valoriza a coerência no 
design e a escolha de um tema particular onde as fotogra-
fias não devem comunicar apenas individualmente mas 
sim coletivamente, ganhando força. 
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Fig. I.10. David Bowie a maquilhar-se, por Mick Rock,
16 de Maio de 1973, do photobook The Rise of David
Bowie 1972-1973, Escócia 

Fig. I.11.  David Bowie, por Mick Rock, 4 de Junho de 1973, atuação
no teatro Worcester Gaumont, do photobook The Rise of David Bowie
1972 - 1973, Reino Unido 

Fig. I.12. David Bowie, por Mick Rock,
Março de 1972, na sua casa do momento,
do photobook The Rise of David Bowie
1972-1973, Reino Unido
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Documentário é referente ao género, essencialmente, de 
filme com um carácter informativo, didático ou de 
divulgação. Trata-se da produção artística que documenta 
com o compromisso da exploração da realidade e, por essa 
razão é também não-ficcional. Retrata “efetivamente 
aquilo que ocorreu antes ou durante as filmagens, e não 
aquilo que poderia ter acontecido” (PUCCINI, 2009, 
p.24). Porém, tal não significa que seja uma representa-
ção exata da realidade, pois em semelhança ao cinema de 
ficção a representação pode ser parcial e subjetiva e está 
sempre sujeita à interpretação que o autor faz da 
realidade a ser retratada, da forma como ele pensa 
a história segundo a sua visão e o seu método do processo 
criativo, e estes princípios estão uma vez mais em 
concordância com o Novo Jornalismo.
      Os temas abordados, por norma, são de interesse 
social e as pessoas que habitam o documentário podem 
ser recrutadas para simular e ilustrar a ação ou também 
podem ser reais, no sentido em que vivem no centro dos 
acontecimentos, assim como os factos e os locais sobre os 
quais as filmagens acontecem. De ambas as formas, 
o percurso do documentário está quase sempre em aberto, 
é imprevisível e está sujeito a interpretações e histórias 
adjacentes: a do autor, a do filme e a do público. Este 
género de representação não ficcional foi por si só um 
conceito revelação, “As pessoas nunca tinham visto 
imagens tão fiéis aos seus temas, nem testemunhado um 
movimento aparente que transmitisse uma sensação tão 
convincente de movimento real” (NICHOLS, 2012, 
p.117). Foi a combinação de ciência com espetáculo. 

1.3 O Documentário e a exploração da realidade

I. DOCUMENTAÇÃO E RELATO
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     Apesar do documentário ter uma génese jornalística 
e não ficcional, a exploração do espaço e da história 
também pode ser “romantizada” para potencializar a forma 
e cativar o público (como acontece em todos os conceitos 
até então explorados) mas, neste caso (no documentário) 
o instrumento romancista utilizado para enriquecer a não 
ficção será não só a substância imagética mas também 
sonora.

      Este estilo cinematográfico teve origem aproximada-
mente entre 1895 e 1906, quando o cinema narrativo 
começou a predominar, e surge pela evolução do cinema 
primitivo e pelas mãos dos famosos Irmãos Lumière, uma 
vez que estes filmavam o que era possível no momento, 
isto é, a realidade. Dentro deste género é relevante falar 
de casos práticos como o Cocksucker Blues, referido 
anteriormente, pela sua aproximação ao mundo da música 
e ao jornalismo literário.
      Para além deste, outros exemplos, como When You’re 
Strange de Tom DiCillo, em 2009, se destaca pela verdade 
nua que transmite, entre as quais as dificuldades que 
a banda tem ao lidar com o vocalista, Jim Morrison, 
o problema de bebida e droga que o assaltam, o afastamento 
com a sua família, especialmente com o seu pai, a constante  
repugnância pelas regras “Para Jim, obediência é suicídio” 
(DICILLO, 2009, 47:22 min). Estas referências destacam-
-se por não serem limitadas a mostrar aquilo que o público 
já sabe ou facilmente terá acesso se assistir a um concerto 
da banda ou a um evento do qual ela faça parte mas sim 
o seu contrário, tornam-se mais profundas e informativas, 
acedendo às raízes, aos contextos, às histórias e às 
motivações por detrás do que é um músico, desvanecendo 
a barreira que o afasta de ser uma pessoa comum aos 
olhos do público. 

      A exploração deste conceito ajuda o projeto não só na 
“substância imagética” conseguida nas fotografias 
documentais (presentes em maior número no photobook), 
mas principalmente pelo conteúdo textual e também 
imagético que está presente na secção do livro Outtakes, 
pois esta é a secção responsável pelo aprofundamento do 
que é a banda e os seus elementos, é um diário distorcido 
dos meses de acompanhamento com os três elementos do 
Inferno.

I. DOCUMENTAÇÃO E RELATO

Fig. I.13. John Densmore, Robby Krieger, Ray Manzarek e Jim Morrison,

do documentário When You're Strange, por Tom DiCillo, 2009
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A etimologia da palavra biografia explica sucintamente 
o seu próprio significado, -bio significando vida e -grafia, 
escrita. Trata-se de um género literário e cinematográfico 
em que o autor expõe a história da vida de uma ou várias 
pessoas, demonstrando o seu carácter, as suas realizações, 
até os seus atributos físicos, e revela opiniões, valores, 
crenças, atitudes, condutas e conquistas. Os dados 
biográficos podem ser enriquecidos e fundamentados pela 
fotografia, que de novo tem um papel determinante, e não 
podem ser ficcionados, ainda que, uma vez mais, habitem 
o espaço entre a não ficção e o romance para que não se 
limitem a inúmerar factos e consigam conquistar os 
leitores ou a audiência, considerando esta dinâmica, este 
é o elo de ligação entre todos os conceitos esmiuçados até 
então e usados como motivação e matriz para o projeto. 
      Uma biografia autorizada é escrita com permissão, 
cooperação e ocasionalmente participação do(s) sujeito(s) 
em questão ou da sua família e para que o leitor possa 
aprofundar o seu conhecimento em torno do tema a ser 
escrutinado, o autor deve criar um elo de interesse 
e emoção com o(s) protagonista(s). 
      A expressão biografia é datada muito depois da 
invenção do género, estima-se que pelo século XVIII, 
e atualmente é um dos géneros de livros mais comuns 
a serem publicados e até refeitos ou contados de novo. 
      Dos livros analisados inseridos na génese do trabalho, 
dois deles captaram a atenção pelo seu conteúdo e forma, 
So this is Permanence, Ian Curtis (Joy Division Lyrics and 
Notebooks), editado por Deborah Curtis e Jon Savage e 
publicado pela primeira vez em 2014, pelos conteúdos 

1.4 A Biografia e a exposição de dados 
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originais da banda apresentados no livro, como cartas 
escritas pelos próprios artistas e letras de músicas 
rabiscadas. No livro Outtakes, deste projeto, também se 
pode contar com digitalizações dos poemas escritos por 
Francisco Lima para Conferência Inferno assim como 
o rider técnico da banda, entre outros documentos 
originais. O segundo livro, Warhol Underground editado 
por Centre Pompidou-Metz, que fala sobre o artista mais 
emblemático da pop, Andy Warhol, a sua criação do 
estúdio The Factory e as suas ligações com o mundo 
underground de Nova-Iorque, em especial, a sua intensa 
ligação e fascínio com a banda The Velvet Underground. 
As influências deste último foram a sua impressão 
monocromática e a sua escala grandiosa, um A3, escala 
usada para o livro Conferência Inferno - O Photobook.

Fig. I.16. Andy Warhol no seu estúdio 
The Factory, por Santi Visalli, 1968, 
fotografia presente no livro Warhol 
Underground, EUA

Fig. I.14. Páginas 68 e 69 do livro So This is 
Permanence, por Deborah Curtis e Jon Savage, 2014

Fig. I.15. Andy Warhol (à direita) com os The Velvet
Underground, por Steve Scharpiro, 1966, fotografia 
de capa do livro Warhol Underground, EUA



984 4

II.HIBRIDEZ

Hibridez, na sua definição, refere-se à qualidade, carácter 
ou condição do que é híbrido, enquanto híbrido se refere 
àquele ou ao que tem elementos diferentes na sua 
composição.
      Todos os conceitos acima descritos: Novo Jornalismo; 
photobook; Documentário e Biografia, são matriz do 
artefacto, tendo sido usadas as suas premissas, ideias 
e técnicas com o objetivo de tornar mais completo o livro 
editorial da banda Conferência Inferno. 
      Esta junção de conceitos é o que resulta neste carácter 
híbrido, atribuindo ao projeto um estilo muito próprio. 
Na prática resulta em duas secções distintas mas 
complementares que organizam o livro por linguagens 
com intenções diferentes mas que casam entre si, pela sua 
atitude e design editorial coerentes. Destas secções, 
anteriormente já referidas, o Outtakes em contraste com 
o Conferência Inferno - O Photobook, é o que acolhe em si 
a maior hibridez, uma vez que este se assemelha a um 
diário jornalístico, a uma coletânea de documentos 
e descrições biográficas acerca da banda. Não tem por 
isso uma designação absoluta, é um relato; uma história 
documental; é não ficção mas é ornamentada; é fotográfi-
co e é prosaico; é biográfico e é romantizado pela veraci-
dade dos factos e a interpretação do autor e relator. 
É uma panóplia de estilos que o enriquece e melhor 
o resolve e explica: “But the bottom line is that more 
ways you have to approach a problem, the better chance 
you have of it being resolved.” (3). Isto é, “Resumindo

2.1 O culminar num carácter híbrido

(3) Informação obtida em https://www.projectmanager.com/
blog/what-is-hybrid-methodology
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quantas mais maneiras tens de abordar um problema, 
mais hipóteses tens de ele ser resolvido” (tradução livre).
      Esta natureza origina um artefacto mais rico, pois a 
metodologia híbrida abre asas a estas possibilidades, 
criando resultados mais completos, interativos e persona-
lizados: “The simple definition is that it’s a combination 
of two different methodologies or systems to create a new 
and better model… and hybrid methodologies note that 
there can be synergy in combining aspects of new and 
tradicional work methods.” (4) o que diz, “A definição 
mais simples é que é uma combinação de duas metodolo-
gias ou sistemas diferentes que criam um modelo novo e 
melhor… e a metodologia híbrida nota que pode haver 
uma sinergia em combinar aspetos de métodos de 
trabalho novos com tradicionais.” (tradução livre).

“… designers as the artists of our system must, as it 
were, provide the spice as well as the nutrition.” de 
acordo com Alan Fletcher, citado por GIBSON (2009, 
p.32)
“… os designers enquanto artistas do nosso sistema 
devem, por assim dizer, providenciar o tempero assim 
como a nutrição.” (tradução livre).

O design editorial é entendido como uma subclasse do 
design gráfico e tradicionalmente refere-se ao design de 
jornais, revistas e livros, todavia atualmente expandiu-
-se para as publicações online e plataformas digitais.
      O desenvolvimento deste campo está atribuído ao 
início do século XX e creditado ao artista William 
Addison Dwiggins em 1922. Este foi considerado não só 
um ilustrador, tipógrafo e calígrafo como um designer de 
livros, e desde então, também pela crescente popularidade 
que as revistas, capas e ilustrações ganhavam, este 
conceito foi expandido. Porém o seu aparecimento está 
associado aos manuscritos produzidos na Humanidade 
anterior a Cristo, antes até do próprio conceito de livro, 
contudo, a área como a conhecemos hoje em dia é uma 
categoria do design e profissão relativamente recente.
      O designer editorial é regularmente o editor de um 
manuscrito de um autor ou de conteúdo por outra parte 
gerado, e por isso não é visto como autor, porém, muitas 
das vezes o papel que ele exerce está para lá das barreiras 
de editor e de trabalhador contratado para uma prestação 
de serviços linear. Por essa razão, a autoria do designer 
neste campo, tem vindo a ser fortemente discutida desde 

2.2 O designer editorial como autor

(4) Informação obtida em https://www.projectmanager.com/
blog/what-is-hybrid-methodology
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o início da década de 1990, a batalha está entre ver 
o designer como apenas um comunicador visual ou 
também como um criador essencial de conteúdo, 
a “nutrição” para além do “tempero” que fala Alan
Fletcher e que reflete David Gibson em The Wayfinding 
Handbook, livro lançado em 2009.
      Segundo uma aula aberta de Nuno Coelho na Facul-
dade de Belas Artes da Universidade do Porto, O designer 
como autor - materialização da investigação em design em 
componentes projetuais, de 2016, defende-se que o papel 
que o designer desempenha é frequentemente não só o de 
prestador de serviços mas também o de autor, um criador 
intencional de matérias e um literário até. Esta aula 
é introduzida pelo ensaio de Walter Benjamim escrito em 
1934: “O autor como produtor” de modo a defender esta 
premissa. No ensaio o autor neutraliza a diferença entre 
conceitos, como literário, autor, leitor, produtor: 
“… o leitor está sempre pronto, igualmente, a escrever, 
descrever e prescrever. Como especialista - se não numa 
área de saber, pelo menos no cargo que exerce as suas 
funções, - ele tem acesso à condição de autor.” (BEN-
JAMIM, 1987, p.124) e acrescenta ainda “O direito de 
exercer profissão literária não mais se funda numa 
formação politécnica, e com isso transforma-se num 
direito de todos.” (BENJAMIM,1987, p.125). 
      Este ensaio bem como o desenvolvimento deste tema 
vai de encontro à valorização do designer, uma vez que, 
neste caso prático o autor é o designer, o fotógrafo, 
o editor e o narrador, ou seja é uma personalidade versátil.

O trabalho editorial de um designer requer diversos 
conhecimentos e um planeamento estratégico para que 
o artefacto cumpra o seu propósito.
      O processo de design como muitos outros, passa por 
etapas, como a definição do problema / tema (livro 
editorial para a banda Conferência Inferno); uma pesquisa 
intensiva (para a melhor abordagem e exploração da 
minha relação e relatação com e sobre a banda); um 
momento de brainstorm (que passou pela estruturação 
e priorização dos atributos e vivências mais importantes 
dos Conf666); uma priorização de ideias e recursos 
viáveis (conseguidos pela apuração de conceitos influentes 
que serviram de matriz ao projeto); uma experimentação 
abundante e testes que provem o seu propósito (consegui-
dos pela impressão de exemplares, discussão com a banda 
e com primeiros leitores, em busca do melhor feedback). 
      Entre todas estas etapas, o designer editorial  
(inclusive no meu caso prático) exerce funções de designer 
gráfico, artista, fotógrafo, editor e autor e tem por isso, 
preocupações e gerências várias, como tipografia, fotogra-
fia, layout, ilustrações, cores, estilos, aspetos, tamanho 
das páginas, design da capa, papel da impressão, encader-
nação, e toda uma estratégia pós-artefacto, isto é, a sua 
apresentação e /ou divulgação. “We are problem solvers, 
improvisors, artists, craftspeople, thinkers, collectors, 
adventurers, roll-up-sleeves doers.”  Hybrid Design Studio 
(5). Ou seja, “Somos solucionadores de problemas, 
improvisadores, artistas, artesãos, pensadores, colecionado-
res, aventureiros, criadores de mangas arregaçadas” 
(tradução livre).
   

2.3 O pensamento híbrido no design editorial

(5) Informação obtida em http://hybrid-design.com/about/
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 Esta versatilidade, presente no trabalho de um designer,
visa a eficácia em produzir artefactos únicos, inovadores 
e de excelência. “Hybrid design is a strategy that 
incorporates elements and processes from diverse fields 
that are in todays design practice not always perceived as
compatible. This is a method to generate new design 
visions.”, traduzindo “O design híbrido é uma estratégia 
que incorpora elementos e processos de diversos campos 
que nas práticas de design atuais não são sempre vistos 
como compatíveis. Este é um método para gerar novas 
visões de design.” (tradução da autora) e ainda “Hybrid 
design is an innovation method for dealing with our 
increasingly complex future… Hybrid design addresses 
among other the Smart City, the coming together of the 
Information - Communication Age and the Urban Age. 
Hybrid design… require a collaborative interdisciplinary 
approach… Using ideas and concepts from one field and 
trying them out in another, is one of the hybrid design 
methods to approach the issues we deal with from new 
perspectives, in order to reframe future challenges.” (6) 
isto é, “O design híbrido é um método inovador para lidar 
com o nosso futuro cada vez mais complexo... O design 
híbrido aborda, entre outras coisas, a Cidade Inteligente, 
que une a era da Informação-Comunicação com a era 
Urbana. O design híbrido… requer uma abordagem 
interdisciplinar colaborativa… Usar ideias e conceitos de 
um campo e experimentá-los noutro, é um dos métodos 
do design híbrido para abordar as questões com as quais 
lidamos a partir de novas perspectivas,com a finalidade de 
reformular desafios futuros.” (tradução livre). 

2.4 Exemplo da contemporaneidade - John Warwicker

      Nesta discussão que envolve as capacidades de autor 
e criador com o designer editorial, fazendo do mesmo um 
profissional híbrido, a escolha por John Warwicker 
sustenta-se em duas vertentes do seu trabalho, a sua obra 
editorial, em análise The Floating World, 2008, e o seu 
trabalho com a banda Underworld (de música eletrónica, 
nascida em 1979 em Gales e eternizada pela música Born 
Slippy no filme Trainspotting) para quem fez capas de 
álbuns, de singles e videoclips. Ambas as obras são influên-
cia estética para traduzir aquela que é entendida pelo 
autor como a aura dos Conferência Inferno. 
      John Warwicker nasceu em Londres no ano de 1955 
e vive atualmente em Melbourne, na Austrália, é um 
artista multifacetado e as suas práticas variam entre ramos 
do design (gráfico, editorial, tipográfico e até de produto), 
pintura, desenho, fotografia e vídeo. 
      Dos ambientes criados pelo designer (vividos em The 
Floating World) ressaltam à vista manchas de preto 
e branco que muitas das vezes são contrastadas pelo 
vermelho vivo (as três cores mais utilizadas nas nossas 
publicações). No seu trabalho a tipografia assume um 
papel de excelência tornado-se composição e até imagem, 
e os seus layouts variam entre uma estética calma e limpa 
ou caótica e expressiva (desde as primeiras interpretações 
sobre a banda, estas foram as duas imagéticas absorvidas, 
uma faceta clean, quase Suíça, e uma outra trashy, mais 
alternativa), e as imagens que habitam o espaço são fortes 
e comunicativas, a preto e branco. Estas particularidades 
e dualidades referidas, são visíveis como influência no 
livro Outtakes.

(6) Informação obtida em https://hybridspacelab.net/
hybrid-design/
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      Quanto às capas e vídeos criados para os Underworld, 
o seu cunho, marcado pela utilização uma vez mais do 
preto e branco e pela explosão de elementos gráficos 
e / ou artísticos muito energéticos, tornam a sua obra 
facilmente identificável e uma referência de excelência 
dentro do que é a identidade do projeto.  

Fig. II.1. Capa para o single Dark 
& Long da banda Underworld, por
John Warwicker, 2008, Reino Unido 

Fig. II.2. Contra capa para o single 
Dark & Long da banda Underworld, 
por John Warwicker, 2008, Reino Unido 

Fig. II.3. Páginas 266 e 267 do livro The Floating
World, por John Warwicker, 2008  

Fig. II.4. Páginas 348 e 349 do livro The Floating
World, por John Warwicker, 2008  
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Os livros transportam e armazenam em si conteúdos 
diversos (ilustrações, imagens, palavras, conhecimentos, 
emoções…) Estão sujeitos à forma como lhes é depositada 
a informação e consoante esta, comunicam melhor ou 
pior, de forma mais ou menos estimulante. 
      Numa interpretação anterior do livro, este era um 
objeto com uma utilização linear, estática e monótona, 
isto é, a sua preocupação estava somente em criar um 
elo psicológico com o leitor e a sua interação era pobre 
e passiva uma vez que o elo físico, visual e de tacto, era 
negligenciado. 
      O papel do designer editorial é sempre fazer com que 
o artefacto neste caso o livro, triunfe, dando importância 
a estas novas dimensões que ativamente tornam o objeto 
e a vivência do utilizador mais prazerosa, promovendo 
a aprendizagem e também os sentidos. Para tal, a preocu-
pação recai sobre novos parâmetros, como a impressão, 
a encadernação, o tamanho, a textura, o cheiro, 
a composição, a cor, elementos que fazem com que ainda 
hoje os processos tradicionais e gráficos de impressão 
e de design continuem a ter um papel fundamental 
e extremamente apreciado face às opções que a revolução 
tecnológica, que se vive desde o século XXI, nos oferece, 
através dos modelos digitais da comunicação, como as 
plataformas digitais, os ecrãs de computador, o e-book, 
entre outros. Por essa razão, a preferência pela construção 
de um artefacto físico apoia-se nestes motivos, resultando 
na maior experiência.  

3.1 Os processos gráficos
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      Desta forma o pensamento disruptivo e híbrido 
une-se à utilização de instrumentos e estilos de design 
alternativos contemporâneos e aos processos gráficos de 
impressão para um artefacto expressivo, potencializando 
a comunicação visual tendo em conta os universos da 
informação estética e da informação prática (MUNARI, 
2009, p.65). A informação estética ajuda a informação 
prática a ser valorizada e interpretada sem equívocos, 
desse modo é importante ao desenvolver um projeto 
gráfico e / ou editorial, atentar ao tipo e qualidade de 
impressão e de papel para que o layout seja fortalecido 
e a comunicação aconteça da forma mais eficiente, 
assegurando o impacto visual pretendido e otimizando 
o projeto.
      A impressão é, sucintamente, a aplicação de tinta 
e replicação de signos em diversos suportes através de 
várias técnicas, entre outros são exemplos a fotogravura, 
impressão tipográfica, impressão a jato ou a laser de tinta, 
gravura, hot-stamping, linoleografia, termografia, e em 
destaque no mercado a impressão off-set, impressão 
digital, impressão híbrida, serigrafia, rotogravura 
e flexografia. 
      A escolha deste processo é fundamental para alcançar 
um resultado ideal mas está condicionada pela tiragem, 
material, tempo e custo. A tiragem é um dos pontos mais 
importantes a ter em conta uma vez que alguns processos 
de impressão só são válidos se as quantidades de 
exemplares a imprimir forem elevadas (a impressão off-set 
não será a ideal se o pretendido forem três exemplares do 
produto), os materiais também reduzem as opções a cerca 
do tipo de impressão e quanto ao tempo e custo tem de 
haver uma adaptação consoante as necessidades do 
momento, analisando os valores por quantidade, a quali-
dade satisfatória, se o produto será ou não comercializado 

e se esta comercialização assegura um lucro num termo 
curto, médio ou a longo prazo.
      Tendo em consideração estes condicionantes e as 
características do projeto em mão, a impressão digital 
é a mais plausível. Este tipo de impressão é usada normal-
mente para os mesmos materiais da off-set, porém 
é voltada para impressões de pequena tiragem e só desta 
forma será mais rápida e terá um custo mais baixo. Tem 
também como vantagem a secagem rápida e não necessita 
de reparo de cores, contudo a qualidade final vai ser 
sempre inferior à da off-set pois é feita a partir de um PDF 
e através de um laser que marca diretamente o material 
escolhido, neste caso papel.
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O artefacto é, revendo, um conjunto editorial composto 
por duas secções distintas, dois livros. 
      O espírito da banda, a sua atitude, o seu imaginário 
e imagética serviram de base conceptual para este 
trabalho: a estratégia passou precisamente pela divisão do 
artefacto em duas partes: Conferência Inferno - O Photobook 
e Outtakes. O primeiro transmite em fotografias a vida da 
banda e transporta-nos aos sítios onde esta tocou neste 
último ano (são exemplos: Vila Real, Aveiro, Porto e os 
destinos da tourné DESASTRE, que aconteceu em Novem-
bro de 2019, por Caldas da Rainha, Lisboa e Évora). Os 
retratos fotográficos escolhidos foram registados durante 
seis meses de proximidade e vivências partilhadas. Num 
total de quinhentas e dez fotografias das quais cento 
e sessenta são analógicas e trezentos e cinquenta são 
digitais, quarenta foram as escolhidas para integrar 
o photobook (a grande maioria a cores) e outras quarenta, 
de um foro mais privado, compõem o Outtakes (a preto 
e branco). 
      Dentro das escolhidas, em maior número estão as 
analógicas pela preferência por este método tradicional de 
fotografia e pela escolha estética e de composição.  
O photobook, face ao Outtakes, permite uma observação 
mais imediata da banda, enquanto o segundo representa 
o seu lado mais pessoal e inacessível e é por isso o livro 
de menor dimensões, para remeter a este mundo mais 
privado, que não está à vista de todos. Conta, por exemplo 
com uma entrevista exclusiva (marcada no livro pela 
inversão das cores, o fundo passa a preto e a tipografia 
a branco) e registos únicos.

3.2 O artefacto - componentes conceptuais e técnicas
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vez que a produção é de edição limitada, e por isso 
o código de cores é CMYK (no Outtakes utilizam-se três 
cores: branco, preto e vermelho #E5231E) e o tipo de 
papel é apenas um (uma vez que o formato do livro se 
assemelha a um jornal e a própria documentação 
é baseada no novo jornalismo): as capas são impressas 
num Munken Pure de 300g, matte; o miolo do Outtakes 
e do photobook serão ambos impressos num Munken Pure 
de 120g.
      O relatório de projeto apresenta as mesmas dimensões 
do Outtakes e contém na sua composição duas tipografias 
diferentes, são elas, Cardo e Iowan old style, dentro desta 
utilizaram-se: Iowan old style Roman, Iowan old style 
Italic, Iowan old style Bold, Iowan old style Black e Iowan 
old style Black Italic. A impressão, digital, tem como base 
o papel Munken Pure de 120g e a encadernação mantém-se.

      Tecnicamente, o Outtakes e o Conferência Inferno - 
- O Photobook, funcionam como dois livros de uma só 
publicação, unidos formalmente pela temática e design 
em concordância, e fisicamente pela embalagem que os 
envolve. Cada livro é costurado à máquina, ficando 
a lombada à vista.
      O formato de ambos é distinto, o Outtakes que 
é o primeiro a ser visto pela sua posição na embalagem,  
é um livro mais pequeno que remete à observação mais 
peculiar e detalhada, as suas medidas são 210x270mm. 
Em cada página o layout tem por base uma grelha simples 
composta por duas colunas verticais e o texto pode ocupar 
toda a sua dimensão horizontal ou subdividir-se. Esta 
grelha não está centrada, ocupando maioritariamente
a parte superior da página, libertando espaço na área 
inferior para a paginação e o conteúdo fotográfico; 
o photobook tem um formato superior, 297x420mm, que 
torna o artefacto impactante à semelhança do nome 
Conferência Inferno, marcado por um vermelho vivo. 
O seu layout varia entre fotografias horizontais e verticais, 
mas ambas (em concordância com o Outtakes) estão 
alinhadas na área superior, ficando sempre um espaço 
liberto (neste caso apenas para a paginação). Pontual-
mente as regras não se aplicam e as fotografias seguem 
um alinhamento e composição mais livres, que permite 
que o objeto não seja tão estático. 
      As tipografias utilizadas foram: Broadsheet Regular 
para o photobook; Broadsheet LDO e DEATH CROW 
Regular para a capa do artefacto; Helvetica Bold para 
títulos (e para um texto em particular), Helvetica Oblique 
para subtítulos, Broadsheet LDO para texto corrido 
e Broadsheet Regular para a paginação (à imagem do 
photobook) no livro Outtakes.
      A impressão escolhida foi a impressão digital, uma  
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      A aproximação com a banda e a criação e publicação 
do artefacto está diretamente ligada com o Coletivo Farra, 
uma Label/Coletivo artístico sediado no Porto mas 
fundado em Vila Real (com quem desde sempre tive 
contacto e colaborações artísticas) que se descreve como 
um grupo de “criativos e criadores, músicos e cantadores, 
contadores e produtores, visionistas, esquerdinos, 
fotografistas e dançarinos. Um bando de estupores sem 
vergonhas, sem pudores”(7). O coletivo tem apoiado 
artistas e intervindo em espaços marcando-os com 
concertos, exposições e instalações, em cidades como 
Braga, Vila real, Aveiro, Lisboa e Porto, onde é mais ativo, 
tendo até uma noite mensal da sua responsabilidade no 
Café Au Lait (atualmente em pausa pela pandemia do 
Covid-19). 
      Como label lançou álbuns e EP de bandas, nomeada-
mente: Original Soundtracks v1.0 de Jacketx; Bazar 
Esotérico de Conferência Inferno; Acousmetic 3 de Pedro 
Duarte Carvalho; Protodança de Jacketx; s/t de Ilusão 
Gótica e recordações do quarto amarelo de twistedfreak. Por 
tal, estando diretamente ligado à banda e às minhas 
práticas artísticas, e sendo do interesse de todas as partes 
a sua promoção e maior visibilidade, o coletivo vai ser 
palco de divulgação e meio para a compra do artefacto. 
Que estará disponível no seu site, em criação. Atualmente 
em coletivofarra.bandcamp.com e promovido nas suas 
redes sociais, facebook.com/coletivofarra/ e ainda
instagram.com/coletivofarra/. 

3.3 Estratégia pós-artefacto

(7) Informação obtida em https://coletivofarra12.bandcamp.com/
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Fig. III.1. Artefacto Conferência Inferno 

Fig. III.2. - III.8. Páginas da secção Outtakes, 
do artefacto 
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Fig. III.9. - III.18. Páginas da secção Conferência
Inferno - O Photobook, do artefacto 
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Considerações finais

      A génese que inspira o projeto e o relatório de projeto 
é a documentação e o relato intimista vivido na primeira 
pessoa, à luz do Novo Jornalismo, fazendo destes artefac-
tos aprofundados e verdadeiros acerca do mundo dos 
Conferência Inferno, em todas as suas dimensões. Para tal, 
o tom de voz dos artefactos situa-se entre a não-ficção 
e o romance, pois para além de se guiar pela veracidade 
dos factos, romantiza-os, visando uma maior atração do 
público leitor à obra e, em extenção, uma adequada forma 
de divulgação da banda.
      Esta ideologia esteve presente desde o briefing até 
à produção, entendendo e esmiuçando os conceitos 
expostos, dos quais também foram importantes 
contribuidores o livro de fotografia contemporâneo, 
a biografia, o documentário e o designer enquanto editor 
mas também autor (esta defesa tornou-se uma mais valia 
a nível pessoal e identitário, como designer), e a resolução 
dos problemas de uma forma híbrida em busca de 
melhores soluções (estratégia a levar para outros projetos).
      Durante o processo, as referências e influências 
mostraram-se determinantes naquelas que foram as 
coordenadas do projeto, destacando-se Robert Frank, por 
se ter tornado uma base, ao reunir em si a metodologia 
que guiou todo o nosso trabalho.
      Acompanhar e compreender o objeto de estudo 
/ cliente, neste caso a banda Conferência Inferno, 
contribuiu para a minha maturação pessoal e profissional 
e a experiência vivida, on the road, juntamente com 
o sentimento de integração, enriqueceu o projeto, tendo 
por isso sido mais fácil e gratificante a sua realização.  
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