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Resumo 
Tendo como ponto de partida o estudo crítico de publicações feitas por designers 
grá!cos sobre o seu próprio trabalho na segunda metade da década de 1990,  
pretende-se compreender o papel que a autoria desempenha dentro da área discipli-
nar do design grá!co, da sua história, da sua crítica e da sua prática.

Abstract
Starting with the critical study of publications made by graphic designers 
about their own work in the second half of the 1990s, we aim to comprehend 
authorship’s role inside graphic design’s disciplinary !eld, its history, criticism and 
practice.
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Introdução

Originalmente, o tema desta investigação começou por ser a relação entre a ideia 
de narrativa e o design grá!co. Um dos sítios mais evidentes onde procurá-la são os 
livros que certos designers fazem por iniciativa própria, para si mesmos, sem clientes, 
em muitos casos, dedicados ao seu próprio trabalho, recolhendo-o, comentando-o e 
– de modo mais ou menos explícito – promovendo-o. Nestas publicações, é habitual 
aparecerem o que poderíamos chamar ensaios grá!cos, narrativas onde a imagem e a 
composição grá!ca da página são o elemento dominante. Podem ser sequências sim-
ples, de três, quatro páginas, ou podem prolongar-se até ocuparem a totalidade do 
livro. A ideia inicial desta investigação foi perceber como funcionam estas narrativas, 
para que servem, quais as tipologias em que seria possível hierarquizá-las. Mas a estas 
questões juntava-se uma outra, que acabou por mudar completamente o rumo da 
investigação: A quem se destinavam estes ensaios? Quem era o seu público? Obvia-
mente, o mesmo que compraria um livro sobre o trabalho de um designer conhecido 
ou com aspirações a isso, mas não se tratava tanto de saber quem os compra e porquê 
(para isso bastaria fazer uma sondagem de mercado), mas de perceber para quem 
foram concebidos. Um escritor, por exemplo, dirige-se de um modo mais ou menos 
explícito a um público, a uma comunidade imaginária, que pode determinar a temá-
tica, o formato ou o género daquilo que escreve, e que no !m de contas de!ne a sua 
identidade enquanto autor. Da mesma maneira, quando um designer cria um livro 
sobre o seu próprio trabalho, quem é o seu público imaginado? E como determina 
esse público o modo como o designer mostra o seu trabalho? No fundo, trata-se de 
apurar quem é o público de um designer quando se apresenta a si mesmo como um 
autor e quais os formatos ou géneros através dos quais essa autoria é representada. 
Finalmente – e foi essa a pergunta que viria a orientar esta investigação –, como re-
presenta um designer a sua identidade enquanto autor?

Não é uma pergunta pací!ca. Lendo as recepções críticas a este género de livros, 
encontra-se um motivo recorrente: são considerados objectos de vaidade, meras ma-
nifestações da ambição de quem os fez. Muitas vezes são até vistos como empecilhos 
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à crítica ou à história do design: ao produzir um discurso sobre a sua própria obra, 
o designer estaria a !xar a sua interpretação de!nitiva, invalidando de algum modo 
a possibilidade de outras pessoas, mais quali!cadas, o fazerem de forma mais isenta 
ou cientí!ca. No entanto, este argumento não é muito convincente: o próprio facto 
destas críticas existirem demonstra que podem haver várias interpretações sobre a 
obra de um designer. Na verdade, o problema parece ser antes outro: Quem está ou 
não autorizado a falar sobre autoria no design? Quem pode legitimar a atribuição da 
autoria no design? Aparentemente, um crítico ou um historiador podem fazê-lo, mas 
não um designer.

Mais subtilmente esta também é uma discussão sobre o que pode ou não ser um 
documento dentro da área disciplinar do design. Se um documento é a peça funda-
mental a partir da qual se faz a história, estes livros, ao frustrarem a tarefa do crítico 
e do historiador, não podem ser documentos. Aquilo que os impede de o serem é, tal 
como acontece com a atribuição de autoria, uma questão da legitimidade – dentro 
do design, nem toda a gente pode produzir ou determinar o que é um documento. 
Por outro lado, diferentes documentos implicam diferentes concepções de crítica e 
de história. Negar a condição de documentos a estes objectos implica que a crítica e 
a história do design não conseguem lidar adequadamente com eles. O design grá!co 
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, colabo-
rativa, e uma quota parte pertence ao cliente ou ao público. Considerar estes livros 
como documentos implica pôr em causa a crítica e a história tradicionais do design, 
concebidas para legitimar o design grá!co como um serviço. Mas ignorá-los ou me-
nosprezá-los pode ser apenas uma forma confortável de manter o design a funcionar 
dentro dos seus limites tradicionais, sacri!cando para isso o rigor e a isenção com 
que a crítica e a história devem ser exercidas – o que nos traz novas questões: Como 
tratar estes objectos enquanto documentos? Que género de metodologia crítica nos 
permite abordá-los?

Deste modo, a ênfase desta investigação deixou de ser a narrativa e passou a ser a 
autoria, tal como é representada nos livros produzidos por designers sobre o seu pró-
prio trabalho. Seria possível encontrar outras maneiras de um designer representar a 
sua autoria – quando mostra o seu trabalho numa exposição ou numa conferência, 
por exemplo. Em relação a estes dois formatos, os livros têm a vantagem de serem 
facilmente consultáveis presencialmente – tanto exposições como conferências são 
eventos efémeros, cujo registo é sempre indirecto. Poder-se-ia resolver o problema 
optando por usar como case studies as exposições ou conferências que fossem de-
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correndo durante o período de elaboração desta tese, mas isso seria uma limitação 
arbitrária, que deixaria de fora o período durante o qual se começou a discutir mais 
acesamente a autoria no design grá!co e que corresponde à segunda metade da déca-
da de 1990. É desta altura que datam os textos mais in#uentes sobre autoria no de-
sign grá!co, o que determinou o período de tempo escolhido para esta investigação. 
Estes textos acabariam por formar um cânone, começando com a publicação de !e 
Designer As Author, de Michael Rock (1996a)1, num número da revista Eye dedicado 
à autoria no design (Poynor 1996) e prolongando-se até aos primeiros anos do século 
XXI, quando a ideia do “Designer como Autor” começou a ser considerada como 
historicamente encerrada.

Escolhidos os objectos e o período a tratar, restava encontrar uma metodologia 
crítica adequada. Tendo em conta que o tema é a autoria, aproveitar o trabalho de 
Michel Foucault sobre este assunto tornou-se inevitável, em particular o seu texto 
O que é um Autor? (1970a), onde procurou apurar os dispositivos através dos quais 
a autoria se estabelece. Tal como já foi notado mais atrás, interessa-nos perceber 
quem tem a legitimidade para atribuir ou reclamar a autoria dentro do campo do 
design. Neste aspecto, a investigação que Foucault realizou sobre o modo como o 
conhecimento se organiza disciplinarmente torna-se particularmente útil. O seu tra-
balho sobre autoria enquadra-se dentro deste projecto mais amplo e pode servir de 
guia para perceber o papel deste conceito no interior do campo disciplinar do design 
– mais ainda porque a sua metodologia inclui ferramentas que permitem analisar 
criticamente as diferentes formas como a informação pode ser exposta gra!camente 
e o modo como podem representar diferentes signi!cados, identidades ou autorias.

O que se pretende obter através desta investigação é um método crítico que per-
mita lidar e!cazmente com a questão da autoria dentro do design grá!co. O produto 
!nal será um conjunto de ensaios críticos, constituindo a tese propriamente dita a ex-
posição dos métodos através dos quais foram concebidos. Começaremos por abordar 
a proliferação de livros feitos por designers sobre o seu próprio trabalho no !nal da 
década de noventa e o modo como estes estão associados ao interesse de um público 
mais alargado pelo design, mas também à promoção de um design feito ao serviço 
de instituições culturais. Argumentar-se-á que mudanças no !nanciamento à cultura 
deram origem a mudanças no modo como os designers que se especializam neste 
género de cliente, e que levariam ao desenvolvimento de novos modelos de autoria 
dentro do design, que viriam disputar os processos habituais de legitimar a autoria 

1 Decidiu-se aplicar o seguinte critério nas referências bibliográ!cas: (nome ano, página) ou (nome ano), excepto 
nos casos em que  o autor é identi!cado no texto. Nesta situação e para evitar redundâncias, aplicar-se-á apenas (ano, 
página) ou (ano).
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nesta área disciplinar. Tentar-se-á compreender a forma como a crítica e a história de 
design reagiram a estes objectos, analisando o modo como a reclamação do estatuto 
de autor vinha pôr em causa os modos tradicionais de legitimar a autoria individual 
dentro do design.

Em seguida, procuraremos compreender como, dentro do design se reagiu a esta 
nova identidade do “Designer como Autor”. Comentar-se-ão as diferentes maneiras 
como este conceito, embora considerado como algo exterior ou marginal foi dispu-
tado por diferentes ideologias, por vezes contraditórias e mesmo antagónicas entre 
si, demonstrando que, longe de ser um conceito excêntrico e marginal, assume um 
papel central no discurso e na prática do design. Esta centralidade estende-se, como 
seria de esperar, à história do design e ao modo como habitualmente se concentra nas 
vidas de praticantes heróicos, que acabam por formar o cânone do design grá!co – o 
capítulo seguinte procurá compreender o modo como a história do design lida com 
as questões de autoria. 

Tanto as respostas negativas à autoria no design como as suas invocações positivas 
se socorrem das teorias de Michel Foucault e Roland Barthes. No entanto, na mesma 
ocasião em que são citados, a pertinência do seu trabalho dentro do campo do design 
grá!co é frequentemente posta em causa. Por um lado, porque estas teorias foram 
produzidas tendo em mente o campo literário, por outro, porque já teriam perdido a 
sua validade. Antes de as aplicarmos de novo, torna-se portanto necessário, regressar 
a Barthes e a Foucault, começando por analisar os textos onde trataram a questão da 
autoria de uma forma mais directa, A Morte do Autor de Barthes (1967), e O que é um 
Autor? de Foucault (1970a). Procurar-se-á compreender o modo como os esquemas 
de análise crítica propostos nestes ensaios se podem relacionar com o design grá!co. 
Para isso será necessário, num primeiro momento, perceber os modos como foram 
interpretados dentro do design e demonstrar como essas leituras são fragmentadas e 
super!ciais, isolando estes ensaios do contexto em que foram produzidos e do resto 
da investigação destes dois autores. Da mesma forma, a re#exão em torno da autoria 
do design é isolada de uma compreensão histórica do modo como o conceito de au-
tor se desenvolveu, assumindo ao longo do tempo con!gurações muito distintas das 
actuais. Com o !m de evitar esse erro, far-se-á uma história breve da autoria desde a 
antiguidade clássica até aos nossos dias, tratando temas como a atribuição, a in#uên-
cia, a economia e a legislação da autoria.

Se nesta primeira parte da tese a preocupação foi o contexto, na segunda parte, 
será a exposição e aplicação do método. De modo a evitar as distorções habituais e a 
assegurar que o método de Foucault pode ser aplicado ao design grá!co efectuar-se-á 
uma close-reading do livro onde é exposto, A Arqueologia do Saber (1969), prestando 
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particular atenção ao modo como pode ser aplicado ao design grá!co. Nos capítulos 
seguintes, começar-se-á por aplicar o esquema conceptual proposto por Foucault ao 
design grá!co e, posteriormente, aos Big Books, concluindo com um conjunto de re-
censões críticas a pubicações deste género, que não pretendem ser um levantamento 
exaustivo mas apenas exemplos de como a metodologia crítica desenvolvida ao longo 
desta tese pode ser aplicada na prática, em ensaios críticos de média dimensão.

Resta-me agradecer ao meu orientador o Professor Doutor Fernando José Pereira, 
cuja leitura atenta e crítica, bem como a abertura ao debate, são qualidades que se vão 
tornando raras. À minha colega e amiga Susana Lourenço Marques, cujo auxílio me 
ajudou a atravessar os piores momentos que encontrei durante o curso deste trabalho. 
À Susana Gaudêncio, !nalmente, por tudo.
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1. Contextualização

1.1. A explosão bibliográ"ca
Esta investigação concentra-se num conjunto de livros editados por designers de co-
municação entre 1994 e 2001, retrospectivamente denominados “Big Books” por 
causa da sua evidente corpulência. O tema destes livros são os próprios designers que 
os editam – a sua obra, os seus métodos, os seus clientes, as suas teorias, as suas am-
bições. Antes dos anos noventa, este género de publicação era rara. Os editores evita-
vam-na. Era difícil de produzir, passava de moda rapidamente. Era demasiado cara e 
especializada para um público comum, acabando por sobreviver como “bibliogra!a” 
de consulta, recurso rápido para desencravar a falta de inspiração em ateliers e escolas 
de design como guia de tendências mais ou menos actualizadas. Muitas destas publi-
cações eram literalmente livros de autor, pagos pelos pro!ssionais que lhes serviam de 
tema, produzidos em tiragens limitadas com objectivos promocionais e pedagógicos. 
Evidentemente, nestas intenções pragmáticas (ajudar o negócio, encontrando novos 
clientes) e altruístas (passar o conhecimento a novas gerações ou outros públicos) é 
plausível identi!car também uma ambição de fazer parte da história, do cânone.

Hoje, a situação alterou-se drasticamente. A cada mês são editadas novas mo-
nogra!as de design sobre os mais diversos assuntos, desde subgéneros do design até 
antologias sobre a obra de um designer ou de um colectivo, sobre o design de um de-
terminado país, cidade, ou período de tempo. A este mercado em expansão juntam-
se edições e reedições de trabalhos sobre metodologia, ética, história e !loso!a do 
design. Curiosamente, numa altura em que alguns designers, como David Carson, 
previam o !m da imprensa2, comentadores como Teal Triggs ironizavam, falando da 
“interminável biblioteca depois do "m da imprensa” (1998, p.38-47). Ia-se tornando 
assim aparente uma contradição entre esta profusão bibliográ!ca e o !m anunciado 
da própria ideia de livro.

2  “"e End of Print” era o slogan da revista Ray Gun e viria a ser, mais tarde, o título da monogra!a sobre o próprio 
trabalho de Carson (Blackwell 1995).
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1.2. O Design como Cultura
Numa primeira análise, é possível atribuir esta expansão bibliográ!ca a um conjunto 
de factores muito diversos: por um lado, este interesse pelo design seria uma conse-
quência do que Malcolm Barnard chama a “década do design”, os anos 80, em que 
modalidades como o design de moda, de produto e de equipamento foram regular-
mente comentados na imprensa popular (2005, p. 4). Depois, o ensino académico 
do design vulgarizou-se e expandiu a sua área de acção a mestrados e doutoramentos, 
dando origem a todo um conjunto de trabalhos, textos, exposições e catálogos. Por 
outro lado, a própria forma de praticar o design mudou, em boa parte graças ao apa-
recimento do computador pessoal que permitiu a centralização num só indivíduo de 
um conjunto de tarefas previamente dispersas, dando origem quer a novas práticas 
pro!ssionais, quer a novas especializações dentro das práticas pro!ssionais clássicas 
– se, até há pouco tempo, design e edição, por exemplo, eram tarefas separadas pelas 
próprias ferramentas e locais em que eram exercidas, neste momento centram-se por 
vezes no mesmo computador e no mesmo programa. 

Não se pode, como é evidente, a!rmar que qualquer um destes factores é a úni-
ca causa, havendo interligações evidentes entre eles – por exemplo, o computador 
permite ao designer um controle maior e mais directo sobre a produção; permite 
também uma baixa de custos de produção do design que alarga os seus potenciais 
clientes; permite também novos modelos de ensino, menos centrados na prática pro-
!ssional, libertando alunos e professores para outro género de investigações, criando, 
por sua vez, a necessidade de reavaliar a história e a prática disciplinar, e levando tam-
bém ao aparecimento de novas formas de discurso e de identidade entre os designers.

Segundo alguns críticos, estas condições levariam mesmo a uma cisão dentro 
do design, de que esta explosão bibliográ!ca seria uma das causas e um dos efeitos. 
Adrian Shaughnessy, escrevendo em 2004, acredita que de um lado desta fractura 
!cou a prática pro!ssional em todas as suas vertentes, do outro, um novo campo a 
que ele chama “design-culture graphics” e que seria constituído pelos designers que 
produzem trabalho para si mesmos, quer no sentido de trabalho feito sem um cliente 
explícito, quer como trabalho tendo outros designers como audiência (citado em 
Poynor 2004b). O termo que emprega, “design-culture graphics”, dá a entender a 
existência de uma cultura do design que constituiria, por si mesma, um público para 
o design. Por outras palavras, o design enquanto disciplina já não é uma actividade 
que existe apenas em função de um cliente exterior – ou seja, como um serviço –, 
mas torna-se uma disciplina auto-consciente, cujos mecanismos, até agora internos, 
ganharam também um público próprio. Os livros sobre design, incluindo os Big 
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Books, são uma consequência da existência deste público, mas, devido à sua prolife-
ração, contribuem também para o ir criando e aumentando.

Esta ideia do exercício do design como uma cultura e o modo como está ligada 
aos livros revela-se no aparecimento de livrarias especializadas em publicações sobre 
design, que enfatizam pela sua disposição o carácter visual dos livros expostos, cha-
mando a atenção para as suas capas e para o seu design. O crítico de design Rick 
Poynor, por exemplo, recorda o impacto que teve a abertura, em 1999, da primeira 
livraria Magma, especializada em design, em Londres: 

Pelo simples expediente de se ter instalado na livraria um elegante sistema de prateleiras 
que vai desde o chão ao tecto, virando as capas para a frente, de maneira a que o público 
as pudesse ver, enquanto se tocava música da moda, criava-se um espaço que transmitia 
uma sensação intensa de entusiasmo grá"co. Podia-se comprar o mesmo livro em outra 
livraria, mas era mais agradável – mais cool – fazê-lo na Magma. Por outras palavras, 
essa livraria reconheceu a importância de apresentar cuidadosamente o seu stock, uma 
intuição que é totalmente elementar em outros tipos de retalho. A única estranheza é isto 
não ter acontecido alguns anos mais cedo.3 (Poynor 2004b)

Poynor acrescenta que o director da livraria, Marc Valli, acredita que o design 
grá!co (tal como outras formas de design tridimensional) “deixou de ser uma disci-
plina ‘pro!ssional’, exercida por especialistas para se tornar numa forma de cultura 
que atrai jovens cujos empregos não têm nada a ver com design.”4 (Poynor 2004b)

No seu livro Comunidades Imaginadas (2005), dedicado a uma análise das ori-, dedicado a uma análise das ori-
gens do nacionalismo, Benedict Anderson fala da capacidade da imprensa, e do livro 
em particular, para sustentar a ideia de comunidade; tomando em conta as palavras 
de Poynor, poder-se-ia concluir que a explosão bibliográ!ca do anos noventa vem 
simultaneamente servir e reforçar a ideia do design como uma cultura e como uma 
comunidade. Como iremos ver, esta ideia de um público que se fascina pelo design 
enquanto cultura e comunidade atravessa os conteúdos dos Big Book, livros que, 
embora sejam vistos apenas como catálogos, só muito raramente se limitam a mostrar 

3  No original: “By the simple expedient of installing a stylish, ceiling-high shelving system in its tiny shop, located 
o$ Shaftesbury Avenue, turning all the book covers outwards so you could actually see them, and playing trendy 
music, it created a space that conveyed an intense sense of graphic excitement. You can buy the same book elsewhe-
re, but it’s more enjoyable – cooler – to get it at Magma. In other words, the shop recognised the need for careful 
presentation of the stock, an insight that is absolutely basic in other kinds of retailing. "e wonder is that something 
like this didn’t happen several years earlier.” 
4  No original: “has ceased to be only a specialist ‘professional’ discipline and become a form of culture that attracts 
young people whose jobs have nothing to do with design.”

Interior da livraria Magma  
em Londres.
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os trabalhos antigos de um designer, propondo frequentemente visões do mundo 
alternativas, em termos políticos, éticos e sociais – Life Style, de Bruce Mau (2000), 
é o exemplo mais evidente, mas é possível ver o mesmo tipo de impulso em Design 
Writing Research, de Lupton e Miller (1999)ou em Sagmeister: Made You Look (Hall 
2001). A coabitação nestes livros de temas políticos com um formato visto como 
autopromocional leva a que sejam regularmente acusados de hipocrisia, cinismo ou 
mesmo inconsciência, por misturarem uma actividade tida como super!cial e até 
supér#ua como o design com temas que, supostamente, o ultrapassariam – perguntar 
se um designer será a pessoa mais indicada para tratar assuntos deste género é, como 
iremos ver, uma reacção crítica comum aos Big Books.

1.3. A Cultura como Cliente
Durante os anos noventa ocorreram também mudanças dramáticas na !loso!a em-
presarial, que se traduziram no facto de muitas das maiores corporações deixarem de 
se ver a si mesmas como fabricantes de produtos para se tornarem em administrado-
res de uma imagem de marca. Sendo o design uma actividade empresarial exercida 
ao serviço de outras empresas, é bastante sensível a mudanças na maneira como as 
empresas se representam a si mesmas, acabando por reproduzir internamente essas 
representações. Tendo em conta que os Big Books são objectos privilegiados onde os 
designers representam a sua identidade em termos pessoais, pro!ssionais e discipli-
nares, é natural que estas transformações encontrem aí uma representação. Como ve-
remos mais adiante, é possível argumentar que a própria ideia do designer enquanto 
autor, bem como os próprios Big Books, estão ligados a estas mudanças.

As origens e consequências destas transformações empresariais é mapeada de 
modo acutilante pela jornalista canadiana Naomi Klein no seu livro No Logo (2000), 
que se tornaria numa referência dos movimentos de contestação à globalização. Este 
livro que, signi!cativamente, contou na sua edição original com o design de Bruce 
Mau, tornar-se-ia também, por razões que veremos de seguida, num objecto central 
na viragem política e ética que o design sofreu no !nal dos anos noventa. A argu-
mentação de Klein associava dramaticamente as actividades de grandes empresas em 
países subdesenvolvidos à sua imagem de marca nos países do primeiro mundo. Para 
o conseguir, Klein demonstrou que o investimento crescente na imagem de marca 
por parte de multinacionais era sustentado pelo comércio globalizado que lhes per-
mitia cortar custos de produção, deslocalizando o fabrico efectivo de produtos para 
países onde a mão de obra era mais barata. Esta poupança possibilitava às empresas 
ocuparem a maioria do seu capital na promoção da sua imagem e não no fabrico dos 
produtos em si mesmos. Graças a esta estratégia, muitas corporações começariam a 

Capa do livro No Logo (2000), 
de Naomi Klein, com design  
de Bruce Mau.
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conceber-se a si mesmas como entidades mais culturais do que empresariais, tanto no 
sentido mais tradicional de patrocinarem eventos culturais na qualidade de mecenas, 
como no sentido de se começarem a apresentar a elas mesmas como cultura, abrindo 
os seus próprios museus, eventos e galerias, tendo como temática principal a própria 
marca.

Estas mudanças de postura empresarial não se limitariam à esfera corporativa, 
mas estender-se-iam a todas as áreas da sociedade, incluindo !nalmente o sector 
público. A globalização que sustenta este esquema era, por sua vez, sustentada pela 
doutrina neo-liberal que, além do já referido comércio livre através de fronteiras, 
assentava também na desregulação da actividade empresarial, na diminuição do peso 
do Estado e na necessidade consequente de privatizar instituições até aí públicas, tais 
como escolas, museus ou hospitais. Sem um apoio !nanceiro garantido pelo Estado, 
estas instituições teriam de adoptar um modelo empresarial de gestão para sobre-
viverem, comportando-se efectivamente como empresas, quer como um modo de 
alcançar lucros próprios, quer como uma forma de captar patrocínios. Assim, desde 
o !nal da década de noventa, não só os clientes mais empresariais se começaram a 
comportar como entidades culturais, como as entidades culturais clássicas se passa-
ram a comportar cada vez mais como empresas privadas. Neste sentido, mesmo o 
próprio Estado se começou a comportar como uma empresa, privatizando de forma 
crescente os seus serviços.

Klein usava memoravelmente a própria ideia de logótipo para simbolizar estas 
transformações, conseguindo tornar estas representações da identidade empresarial 
em símbolos da globalização, da privatização da esfera pública e da própria !loso!a 
neoliberal. Chamando a atenção para a ligação do design a estas alterações dramáticas 
no plano político, o livro de Klein colocava o design numa posição central dentro 
das discussões e polémicas em torno da globalização, demonstrando que os designers 
tinham alguma responsabilidade política e ética no estado das coisas. Antes mesmo 
do livro ser publicado, já tinham surgido alguns indícios de uma viragem politica 
no discurso do design grá!co, através de iniciativas como a publicação do manifesto 
First !ings First 20005, em que cerca de trinta designers e críticos de renome denun-
ciavam o facto do design grá!co estar cada vez mais associado à publicidade, promo-
vendo a procura de “coisas na melhor das hipóteses inessenciais.”6 Como alternativa, 
apelavam a uma “inversão de prioridades em favor de formas de comunicação mais 
úteis, duradouras e democráticas”, dando como exemplo a necessidade urgente de 

5 Este manifesto era declaradamente a actualização do primeiro manifesto First !ings First, promovido nos anos 
sessenta pelo designer Ken Garland (1964), que seria um dos signatários originais da sua versão actual.
6  No original: “[...] manufacturing demand for things that are inessential at best.”

Capa do manifesto First 
"ings First de 1964.
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aplicar o design a “intervenções culturais, campanhas de publicidade social, livros, re-
vistas, exposições, ferramentas educativas, programas de televisão, !lmes, iniciativas 
de caridade e outros projectos de design de informação”7, uma necessidade provocada 
por “crises ambientais, sociais e culturais sem precedentes.”8 (Vários Autores 1999)

O manifesto daria origem a uma discussão prolongada sobre o que seria a res-
ponsabilidade política e ética do design. Entre outras coisas, foi criticado por reforçar 
a ideia do design como uma actividade neutra, que só se torna política por associação 
a produtos ou clientes políticos, ignorando o seu próprio estatuto de actividade em-
presarial exercida por vezes em condições laborais precárias9. No entanto, é possível 
ver também nos exemplos e contra-exemplos dados uma viragem cultural dentro do 
design: em vez de publicidade e marketing, começou a preferir-se trabalhar em pro-
dutos culturais e sociais10.

Como já tínhamos referido, através da aplicação de !loso!as neoliberais tanto 
as grandes empresas se comportam como entidades culturais, como patrocinam en-
tidades e eventos públicos obrigados a auto!nanciarem-se. Mesmo o próprio Estado 
começou a ser visto como uma empresa. Porém, até há pouco tempo atrás, era pouco 
comum um designer ser chamado a representar o Estado. Em Portugal e em Espa-
nha, por exemplo, os logótipos das respectivas entidades de turismos eram feitas por 
pintores, José Guimarães e Miró. Pode-se argumentar que isto não se deve apenas ao 
desconhecimento da existência do design enquanto pro!ssão, mas ao facto do design 
ter uma ligação histórica ao mundo publicitário e empresarial. Enquanto um artista 
plástico, devido à sua relativa autonomia de interesses privados, pode representar 
paci!camente uma entidade pública, torna-se mais difícil a um designer fazê-lo sem 
dar a entender que essa entidade se está a privatizar. Se já se tornou comum ver de-
signers e agências publicitárias a reconceberem a imagem de um país como se fosse 
uma empresa privada é porque a própria ideia de Estado já sofreu transformações 
consideráveis, aproximando-se à de uma entidade privada (Moura 2009, p. 25-26).

Assim, é possível entender a viragem política e cultural do design, tal como apa-
rece expressa no manifesto First !ings First 2000, como uma aproximação do design 
aos interesses da esfera pública, dando a ideia que os seus praticantes, embora asso-
ciados ao mundo empresarial, têm as competências politicas, éticas e sociais neces-

7  No original: “Many cultural interventions, social marketing campaigns, books, magazines, exhibitions, educatio-
nal tools, television programs, !lms, charitable causes, and other information-design projects [...]”
8  No original: “Unprecedented environmental, social, and cultural crisis [...]”
9  Ver por exemplo o texto de Erica Nooney, “"e Silence of the Swastika: Uncovering Absence and De-myhologi-
zing Modernism in Contemporary Graphic Design Discourse” (Nooney 2006).
10  Para uma reacção negativa a esta tendência ver por exemplo entrevista a Paula Scher no blog Pr*tty Sh*tty 
(Vários Autores 2010).

Logótipo da autoria do artista 
plástico José Guimarães.
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sárias para representarem interesses públicos. Esta mudança de identidade por parte 
do design não seria nem cosmética, nem consensual, mas iria modi!cá-lo de forma 
drástica enquanto disciplina e, sobretudo, o modo como os seus praticantes se posi-
cionam dentro dela e em relação aos seus clientes. Num artigo na revista Eye, sobre a 
utilização crescente do branding na cultura, Nick Bell propõe que o papel do designer 
na esfera cultural deverá ser o de defender os conteúdos do que ele chama o “rolo 
compressor do branding”. Para ele, quando se discute o design enquanto serviço:

Os debates são frequentemente polarizados entre ‘os agentes da neutralidade’ num canto 
e ‘os estetas do estilo’ no outro. Existe porém uma facção cuja voz tende a não ser ouvida 
no meio do estrépito do negócio da comunicação moderna: nomeadamente ‘os campeões 
da diversidade’. Por outras palavras, esses designers grá"cos que estão preparados para 
defender o terreno agreste do conteúdo do rolo compressor do branding e da identidade 
corporativa. Os designers desta terceira facção tendem a envolver-se mais em design edito-
rial, curatorial e informativo. Isto inclui a produção de coisas (revistas, livros e exposições, 
etc.) por oposição à venda de coisas (através de design ligado ao marketing, design de 
embalagens, identidade corporativa e branding, etc).11 (Bell 2004, p.20)

Nesta citação é claramente perceptível a forma como se opõe um design cultural 
a um design comercial, propondo os designers como defensores dos conteúdos cul-
turais e não como provedores de um serviço neutro (o design tal como era defendido 
por Paul Rand, por exemplo) ou como estilistas, mais preocupados com a gestão 
das formas do que com conteúdos (talvez se possa ver aqui uma referência a David 
Carson ou a Neville Brody).

Este reposicionamento torna-se eloquente se tivermos em conta que, na esfera da 
cultura, a ideia de recorrer aos serviços de designers, publicitários ou marketeers para 
sobreviver não é de todo pací!ca, sendo vista como um símbolo de privatização e de 
cedência a interesses comerciais. Já o tínhamos visto a propósito de No Logo, mas 
a mesma argumentação surge também em obras como Art Incorporated, de Julian 
Stallabrass, onde é analisado o mundo da arte actual e a sua ligação directa ao capita-
lismo contemporâneo (Stallabrass 2004). A ligação entre a privatização da cultura, o 

11  No original: “Debates within design about ‘service’ are often polarised between ‘the agents of neutrality’ in one 
corner and ‘the aesthetes of style’ in the other. "ere is however a third faction whose voice tends not to be heard 
amid the clamour of modern communication business: namely ‘the champions of diversity’. In other words, those 
graphic designers who are prepared to defend the rough terrain of content from the steamroller of branding and cor-
porate identity. "e designers in this third faction tend to be more involved in editorial, curatorial and information 
design. "is includes the making of things (magazines, books and exhibitions, etc) rather than the selling of things 
(through marketing collateral design, packaging design, corporate identity and branding, etc).”
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design e o Big Book surge de modo explícito no ensaio Design & Crime, de Hal Fos-
ter (2002), que será analisado em pormenor mais adiante. Para já importa reter que 
Foster usa Bruce Mau, e em particular Life Style, um Big Book central, como índice 
da “designi!cação” crescente e total da cultura, dando a entender uma criminalização 
do design, por analogia com o ensaio de Adolf Loos12 que inspira o nome ao texto de 
Foster. Tal como argumentaremos mais tarde, um dos problemas da crítica de Foster 
é que usa Mau, um designer relativamente atípico, para representar a totalidade do 
design. O texto de Foster faz sobretudo sentido se o entendermos como uma crítica, 
não do design em geral, mas do “Designer como Autor”, do Big Book e da sua liga-
ção à cultura.

Sempre houve livros de design editados para promover indivíduos, instituições ou 
tendências, em contextos comerciais ou académicos (como os anuários da Graphis, 
por exemplo), mas a característica que distingue os Big Books é a demonstração 
programática, explícita, de um controle total sobre a criação e edição de conteúdos, 
subvertendo o método tradicional do design, no qual o designer se deve limitar a 
dar forma a conteúdos previamente de!nidos, não tomando parte dos processos de 
edição senão em fases adiantadas de produção. No Big Book, o designer representa-
se como autor, produzindo ele mesmo conteúdos, ou como editor, gerindo conte-
údos encomendados a fotógrafos, ilustradores, escritores ou outros designers, e esta 
representação é em si mesma grá!ca, o que faz destas publicações exercícios auto-
re#exivos – design sobre design e sobre designers. Através do Big Book a ideia do 
design enquanto serviço é posta em causa, oferecendo em alternativa um género 
novo de designer: o “Designer como Autor” – uma postura assumida pela primeira 
vez por Bruce Mau13 em 1994 (Poynor 2001b) e recebida com bastante cepticismo, 
quer dentro da área disciplinar do design, quer por comentadores externos. Acabaria 
por ser considerada uma excentricidade passageira da história do design, limitada 
às “fronteiras nebulosas da disciplina”, a arte e a academia (Rock 1996a), sendo os 
próprios Big Books regularmente desvalorizados como objectos auto-centrados e in-
dulgentes. No entanto, apesar do “Designer como Autor” ser consensualmente um 
conceito datado e historicamente encerrado, muitas das suas ambições – o maior 
controle editorial e curatorial sobre a criação de conteúdos, a valorização da narrativa 
sobre a apresentação neutral de informação, a ideia de um designer mais responsável 
socialmente –, acabariam por ser integradas na prática mais comum e mais comercial 
do design, modi!cando-a subtilmente.

12  O ensaio  Ornamento e Crime (Loos 1908).
13 Rick Poynor já tinha usado o termo de um modo descritivo num artigo publicado no começo da década de 1990 
e que será comentado com mais pormenor num capítulo posterior (Poynor 1991).
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Uma das hipóteses que levaram à presente investigação é que a emergência do 
“Designer como Autor” não foi uma excentricidade passageira da história do de-
sign, mas uma primeira resposta a alterações radicais no mercado da cultura, que 
atingiriam o seu auge durante a década de noventa. Uma mudança de !loso!a no 
!nanciamento estatal levaria à progressiva privatização da cultura, alterando radical-
mente as condições do mercado da arte, obrigando as instituições a estar em cons-
tante expansão como forma de atrair e justi!car patrocínios públicos e privados. Isto 
daria origem a um mercado secundário ligado às instituições culturais e que envol-
veria serviços educativos, conferências, catálogos, serviços de cafetaria, mas também 
o recurso a uma arquitectura mais mediática e uma maneira mais agressiva de gerir 
o design ligado à cultura. Se o design procurava tradicionalmente enunciar a neutra-
lidade institucional, neste novo ambiente deixava os bastidores e procurava tornar-se 
num evento em si mesmo. As ambições editoriais e curatoriais demonstradas pelos 
designers dos Big Books foram uma maneira de cativar a atenção de clientes culturais, 
e mesmo de clientes empresariais que desejassem relançar as suas marcas como expe-
riências culturais, como se tornou relativamente comum a partir dos anos noventa.

Se os Big Books permitem investigar de maneira sistemática as relações históricas 
e produtivas entre design e arte, ajudam também a compreender a evolução histórica 
do conceito de autor dentro da área disciplinar do design de comunicação e a sua 
dependência de esquemas produtivos e económicos. No entanto, apesar de constitu-
írem documentos essenciais no ensino e divulgação do design grá!co, não existem, 
tanto quanto é possível apurar, esforços no sentido de desenvolver uma consciência 
teórica sistemática dos problemas que levantam. O Big Book permanece um case 
study ideal mas negligenciado para investigar a forma como o conceito de autoria é 
representado pelo design grá!co e de como esta representação sofreu #utuações ao 
longo do tempo, re#ectindo diferentes concepções politicas, éticas, estéticas e episte-
mológicas. Este projecto de investigação procura colmatar esta falha, desenvolvendo 
um esquema teórico que enquadre as diferentes representações de autoria que o Big 
Book encerra.

1.4. Recepção crítica dos Big Books
No entanto, apesar da centralidade evidente do Big Book, tanto dentro da própria 
disciplina do design como até fora dela, não existe um esforço crítico sustentado para 
os investigar enquanto género. Parecem existir como algo provisório, imperfeito e 
até vergonhoso – na melhor das hipóteses, uma forma de guilty pleasure. Este sen-
timento é reforçado constantemente pela recepção crítica feita aos Big Books, que 
usa de maneira recorrente um modelo que os desvaloriza em relação a outras formas 
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de produção bibliográ!ca. De acordo com este modelo, as monogra!as de design 
tendem a ser avaliadas não como trabalhos de design, mas como trabalhos críticos, 
historiográ!cos ou mesmo sociológicos, inevitavelmente falhados por serem também 
veículos autopromocionais dos designers que os produzem.

O modelo pode ser observado numa recensão de Matt Soar a um livro de Paula 
Scher no número 46 da revista Eye, onde este comenta o que chama monogra!as “de 
vaidade” (Soar 2002, p. 77). Soar não acredita que o aumento de publicações deste 
género na altura em que escreve resulte de um repentino aumento da notoriedade dos 
designers, mas de uma combinação singular entre a hubris pro!ssional dos próprios 
designers e a dinâmica económica do mercado editorial. O seu texto assume, deste 
modo, um tom moral, criticando a ambição dos designers que fazem estes livros. 
Embora lhes reconheça algum interesse como mostruários para a obra dos seus au-
tores, acredita que as monogra!as de design deveriam ser antes uma oportunidade 
para um designer encarar a sua própria obra, tentando relacioná-la com o contexto 
político e cultural em que foi produzida, proporcionando ao seu público um comen-
tário aprofundado, destilado através da sua biogra!a e dos seus trabalhos. Para Soar, 
o problema resume-se portanto ao facto dos Big Books serem apenas portfolios mal 
disfarçados com uma leve camada super!cial de teoria e de história; a sua solução 
seria arrancar a todo o custo o controle editorial às próprias estrelas do design sobre 
as quais estas publicações são produzidas.

Embora usando o mesmo esquema crítico e chegando essencialmente às mes-
mas conclusões, Rick Poynor, num ensaio crítico chamado Battle of !e Big Books 
(Poynor 2002), trata o mesmo assunto de uma forma mais sistemática – Poynor, 
de resto, é um dos críticos que mais seguiu de perto a questão do “Designer como 
Autor”, tendo-o comentado desde os seus começos até à altura em que já era consi-
derado um conceito historicamente encerrado, registando um conjunto de nuances 
que passaram desapercebidas a outros críticos. Neste texto, defende que o fenómeno 
do Big Book começou com o ritmo crescente da publicação de livros sobre designers, 
que deixaram de ser obras de !m de carreira para começarem a ser produzidos mais 
cedo e mais frequentemente. A título de exemplo, compara a quantidade de livros 
produzidos por Paul Rand – quatro livros em cinquenta anos, com apenas uma ree-
dição – com a produção mais recente de designers como Neville Brody – dois livros 
em seis anos – ou David Carson – três, em seis anos, com uma reedição. Poynor reco-
nhece que estas publicações, que ele vê como extravagâncias editoriais14, con!rmam a 
existência de um público cada vez maior para os livros de design, mas alerta também 

14  No original, “embarrassment of riches”.
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para os problemas inerentes a este fenómeno. O principal perigo seria o facto de “à 
medida que mais designers produzem monogra!as e que estas mostram sinais de se 
estarem a tornar num impulso bienal, o seu poder como signi!cante de sucesso e de 
valor !ca reduzido.”15 (p.246)

Os Big Books seriam uma maneira expediente de marcar a diferença em relação a 
esta avalanche editorial, embora exacerbando no processo os seus problemas. Duran-
te boa parte dos anos noventa, o formato típico da monogra!a de design era o álbum 
brochado com cerca de duzentas páginas. O Big Book procurava inovar em relação 
a este modelo, através de mudanças que Poynor considera cosméticas: diminuindo o 
tamanho das páginas, aumentava-se o tamanho da lombada e a respeitabilidade apa-
rente do livro, criando deste modo os Big Books – Poynor enumera as 420 páginas 
de Tibor Kalman: Perverse Optimist e as 624 páginas de Life Style como exemplos e 
ironiza: “Se a escala fosse uma indicação segura de mérito, Mau pareceria o designer 
grá!co mais importante que o mundo já viu. Como objecto, Life Style é escandalo-
samente inchado[...]”16 (p.246). O tamanho e o luxo da produção são assim vistos 
como uma forma de ostentação reprovável – uma troca directa entre quantidade e 
substância –, que deveria ser reprimida a todo o custo.

Apesar de tudo, Poynor acredita que estes livros ilustram da forma mais palpável:

 o modo como a monogra"a sobre designers não é um género comum de livro. Cineastas, 
fotógrafos ou artistas podem estar à espera de dar a sua opinião sobre a forma como os seus 
conteúdos visuais são apresentados no formato de um livro, mas nunca poderiam controlar 
a sua apresentação tão completamente como um designer grá"co. Nem seria provável que 
vissem o livro como uma extensão da sua obra. Porém, é assim que os designers muito 
naturalmente tendem a tratar as suas monogra"as, e tanto eles como os seus editores 
têm sem dúvida razão ao assumirem que muitos colegas seus comprarão estes livros em 
parte por esta razão, mais do que simplesmente por os quererem folhear ou ler os seus 
conteúdos.17(p.246) 

15  No original, “As more designers produce monographs and the monograph shows signs in some quarters of 
becoming a biennial re#ex, so its power as a signi!er of achievement and value is reduced.”
16  No original: “If scale alone were a reliable guide to intrinsic merit, Mau would appear to be the most important 
graphic designer the world has ever seen. As an object, Life Style is preposterously overblown [...]”
17  No original: “What it also illustrates, in the most tangible terms, is the way that the designer monograph is “What it also illustrates, in the most tangible terms, is the way that the designer monograph is 
no ordinary genre of book. Filmmakers, photographers or artists might expect to have a say in the way their visual 
material is presented in book form, but they could never control the visual format and delivery as fully as a graphic 
designer can. Nor would they be likely to see the book itself as an extension of their oeuvre. Yet that’s how design-
ers quite naturally tend to treat their monographs, and they and their publishers are doubtless right to assume that 
many fellow designers will buy the books partly for this reason, rather than simply because they want to look at and 
read the content.”
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Esta é uma a!rmação curiosa, na medida em que, enquanto reconhece uma das 
características fundamentais dos Big Books, o grande controle autoral que os desig-
ners demonstram através deste formato, inédito em outras áreas e portanto uma qua-
lidade especí!ca do design, desvaloriza estas publicações !nalmente por causa desse 
mesmo controle autoral – embora admita, ainda assim, que as monogra!as de design 
são vistas como uma extensão natural das obras dos designers que as produzem. 
Remata esta observação evocando uma oposição entre comprar um livro por causa 
desse controle autoral e comprá-lo por razões sérias – consultar as imagens e os textos 
contidos no livro, por exemplo, mas não a capacidade de um designer centralizar em 
si o controle de uma publicação.

Ao pôr em causa a capacidade de um designer para controlar uma porção mais 
ambiciosa do processo editorial, é invocado, de modo subtil, um dos binómios mais 
centrais do design: a oposição entre forma e o conteúdo. Neste caso, é perfeitamente 
visível que esta oposição não se limita a questões formais mas corresponde também 
uma divisão de responsabilidades: o designer deveria encarregar-se da parte visual dos 
livros, deixando o cuidado dos conteúdos para outros pro!ssionais, como editores ou 
críticos. A ideia surge explicitamente quando Poynor a!rma que o seu próprio ponto 
de vista, que reconhece ser no momento em que escreve minoritário, é que a crítica 
de design só irá amadurecer quando os designers largarem mão do seu próprio tra-
balho e deixarem outros desenhar, editar e escrever os seus livros, acrescentando que 
muitos dos melhores livros sobre designers foram criados postumamente (p.248).

No que diz respeito aos Big Books, reforça esta ideia enumerando as diferentes 
maneiras como esta distribuição de tarefas é feita nestes projectos editoriais, e de 
como isto cria ambiguidades em relação à gestão dos seus conteúdos:

“Em algumas monogra"as, como Life Style, de Bruce Mau, Art Is Work, de Milton 
Glaser, Maeda@Media, de John Maeda ou Typography, de Wolfgang Weingart, tanto 
a escrita como o design são assegurados pelo designer, talvez com a ajuda de assistentes 
ou editores residentes. Outros não têm efectivamente um autor, com introduções breves, 
optimistas e sem sabor, encomendadas pelos próprios designers (e não pelo editor), como 
no livro Why Not? da "rma Britânica Why Not [...] Às vezes, como no livro dos Vig-
nellis, design: Vignelli, [...] ou Perverse Optimist, de Tibor Kalman, há uma gama 
de contribuições editoriais por parte de vários escritores. O livro de Kalman tem editores 
creditados; o dos Vignellis não.”18 (p.246-247)

18  No original: “Some books, such as Mau’s ‘Life Style’, Glaser’s ‘Art is Work’, John Maeda’s ‘Maeda@Media’ “Some books, such as Mau’s ‘Life Style’, Glaser’s ‘Art is Work’, John Maeda’s ‘Maeda@Media’ 
and Wolfgang Weingart’s ‘Typography’, are written, as well as designed, by the designer, perhaps with the help of 
in-house assistants and editors. Others are e$ectively authorless, with brief, upbeat, #avorless introductions, commis-
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Poynor conclui que as monogra!as sobre designers apresentam situações edito-
riais pouco habituais, se não inerentemente dúbias, com os textos a passarem pelas 
mãos dos designers que lhes servem de tema, deixando a dúvida de quão independen-
te ou crítica essa escrita pode ser19 (p.247). Contudo, apesar de levantar esta questão, 
admite que, ao trabalhar no livro Perverse Optimist, de Tibor Kalman, não lhe foi 
feita qualquer pressão no sentido de in#uenciar ou alterar o seu texto, mas que se, 
enquanto crítico, quisesse atacar o designer em questão, este não seria sem dúvida 
o local adequado para o fazer – ao aceitar participar neste género de publicação, já 
!cava subentendido um certo grau de apoio e simpatia, o que não implicava que os 
seus textos não fossem independentes ou críticos (p.247).

Poynor insiste que, muito frequentemente, em livros feitos pelos próprios de-
signers, a incapacidade destes deixarem o assunto falar por si revela-se um entrave, 
porque os:

[d]esigners têm di"culdade em acreditar que apenas mostrar o trabalho que os tornou 
famosos com algum espaço branco em volta é, frequentemente, o que basta ao leitor. Têm 
um medo terrível de estar a ser “aborrecidos”. O resultado é que se torna por vezes impos-
sível ver o trabalho – o suposto tema do livro – em condições, enquanto layouts frenéticos 
e confusos sabotam qualquer tentativa de concentração no texto.20 (p.247) 

Mesmo num livro que considera à primeira vista sóbrio em termos tipográ!cos 
como Life Style, de Bruce Mau, os conteúdos são distorcidos através da tendência 
para ampliar detalhes e cortar reproduções. Esta interferência por parte dos designers 
leva-o a concluir que a monogra!a de design continua a ser uma forma compro-
metida, apesar de todas as ambições dos designers serem levados a sério enquanto 
produtores culturais. Não é possível, segundo ele, conciliar convenientemente num 
só objecto a ambição de credibilidade crítica, a necessidade de auto-promoção, de 
se exibir perante os colegas e de causar uma boa impressão. No !m de contas, para 

sioned by the designers themselves (as opposed to the publishing house’s editor), as in the British !rm Why Not’s 
‘Why Not?’ […]. Sometimes, as with the Vignellis’ ‘design: Vignelli’ […] or [Kalman’s] ‘Perverse Optimist’, there 
is a range of editorial contributions by di$erent writers. Kalman’s book has credited editors: the Vignellis’ doesn’t.”
19  No original: “[D]esigner monographs present unusual, if not inherently dubious, editorial situations, with the 
texts passing through their subjects’ hands. One is entitled to ask how independent – let alone argumentative – such 
pieces of writing could possibly be.”
20  No original: “Designers !nd it hard to believe that just showing the work that made them famous in the !rst 
place, with some space around it, is frequently enough for the reader. "ey are terri!ed of being ‘boring’. As a result, 
it’s often impossible to see the work – the book’s supposed subject – properly at all, while frenetic, jigsaw-puzzle 
layouts sabotage all attempts to concentrate on the accompanying text.”
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Poynor como para Soar, a solução seria arrancar o controle editorial destes objectos 
aos designers que lhes servem de tema. Referindo como exemplo a monogra!a que 
ele próprio produziu sobre o designer Vaughan Oliver, Visceral Pleasures (Poynor 
2000), assegura que ! cou previamente combinado que as opiniões expressas nos tex-, assegura que !cou previamente combinado que as opiniões expressas nos tex-
tos seriam as suas e que Oliver se limitaria a apontar eventuais erros factuais21. Do 
ponto de vista grá!co, foi o escritor quem seleccionou as imagens e as posicionou 
em relação aos ensaios, contando para isso com o apoio do estúdio de Oliver, mas, 
quanto à edição das imagens, à sequenciação visual e ao ritmo do livro, tratou-se de 
uma colaboração entre o autor (Poynor) e o sujeito do livro (Oliver). No início do 
projecto, contudo, tanto a editora como o designer assumiam que o livro deveria ser 
“por direito próprio, um ‘espectacular’ Vaughan Oliver”,22 mas acabariam entretanto 
por ser convencidos que uma abordagem mais sóbria serviria mais e!cientemente os 
interesses da sua obra e dos seus leitores (Poynor 2002, p.247-248).

Na crítica de Poynor surgem uma série de temas bastante importantes que nos 
podem ajudar a perceber a especi!cidade do Big Book e a justi!car, uma vez mais, 
a sua importância enquanto objecto de investigação. Em primeiro lugar, tanto os 
designers como o seu público vêem o Big Book como uma extensão natural da obra 
do designer. À partida, poder-se-ia ver isto como um problema, no sentido em que 
compromete o seu valor enquanto investigação cientí!ca ou registo imparcial sobre 
a vida de um designer e a sua obra. No entanto, mesmo em outras áreas não basta 
alguém publicar uma autobiogra!a, por mais popular que seja, para que se torne, 
automaticamente, a palavra !nal sobre quem a escreveu. Por outras palavras: uma 
obra autobiográ!ca não invalida outras abordagens críticas que se baseiem nela como 
um documento, complementando-a ou corrigindo-a. Em segundo lugar, torna-se 
evidente que a crítica praticada em relação aos Big Book assume uma função morali-
zadora, dando a entender que este formato põe em causa a ordem natural das coisas 
– um designer deveria ser o objecto passivo de uma observação cientí!ca, registada 
em livros sérios, onde as imagens aparecem centradas em fundos neutros e não como 
parte de novas composições desse mesmo designer. Como iremos ver mais adiante, 
os Big Books põem em causa o processo tradicional de estabelecer autores dentro do 
design, que passa pela publicação de livros retrospectivos sobre designers numa fase 
avançada da sua carreira ou mesmo depois da sua morte, mas também pela legiti-
mação de certos designers enquanto autores nas páginas de manuais de história do 

21  Poynor refere também o tamanho relativamente longo para este tipo de livro, 18000 palavras divididas por três 
ensaios.
22  No original, “When we !rst discussed the Project, it was assumed by both designer and publisher that the book 
would be a spectacular ‘Vaughan Oliver’ in its own right.”
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design. Este género de crítica dá a entender que a ideia de um designer produzir um 
discurso autoral é reprovável. No entanto, não se trata de negar uma autoria dentro 
do design, apenas de a limitar a estruturas discursivas muito de!nidas. Tradicional-
mente, a autoria só pode ser reclamada em certos formatos – o livro sério – e por cer-
tos protagonistas – o crítico ou o historiador; o Big Book vem baralhar este esquema 
na medida em que é um objecto em que o próprio designer vem reclamar uma forma 
de autoria através do seu próprio discurso grá!co.

Quando Poynor refere que a crítica de design só irá amadurecer quando os desig-
ners largarem mão do seu próprio trabalho, o problema torna-se claro: os Big Books 
vêm ameaçar a crítica de design enquanto uma actividade autónoma da prática. Este 
é um tema recorrente dentro do discurso da crítica do design grá!co, sendo bastante 
comum esta ser acusada de instrumentalização pelos designers, quer em termos es-
pecí!cos, no sentido de um determinado designer usar a crítica como uma forma de 
auto-promoção, quer em termos gerais, no sentido da crítica, enquanto disciplina, 
ser usada como um mero auxiliar à prática do design, transmitindo truques para 
resolver um trabalho. Este género de pragmatismo é bastante visível nas atitudes de 
muitos designers em relação ao ensino e na forma como até a teoria mais básica e 
utilitária é vista como supér#ua. Contra este ponto de vista, alguns designers, críticos 
e teóricos promovem não só um papel maior para a investigação e para a escrita den-
tro do design, mas também um género de investigação que siga menos cegamente as 
necessidades pro!ssionais dos designers.23 A crítica de Poynor aos Big Books, com os 
seus apelos a que os designers deixem a re#exão sobre design e designers aos cuidados 
de especialistas como ele próprio, encaixa-se dentro deste movimento em direcção a 
uma autonomia da crítica e da teoria dentro da área disciplinar do design.

No entanto, é caso para perguntar se não está aqui a aparecer uma espécie de 
con#ito de interesses. Mesmo que os Big Books não sejam objectos críticos por si sós, 
tal não implica que não possam ser alvo dessa crítica enquanto documentos. A exis-
tência dos Big Books é apresentada como uma ameaça à existência de uma crítica de 
design autónoma, mas uma crítica de design autónoma não parece ser particularmen-
te e!caz se só o consegue ser à custa de não conseguir lidar adequadamente com um 
objecto tão complexamente posicionado como o Big Book. Da mesma forma, não 
parece realista que uma crítica bem sucedida se limite a um vago esforço moralizador 
no sentido de levar os designers a refrearem as suas ambições e pararem de produzir 
ou consumir livros gra!camente interessantes, em que esse interesse provém, em lar-

23  Esta discussão será tratado com mais pormenor num capítulo posterior, mas um resumo pode ser encontrado 
em “"e Silence of the Swastika: Uncovering Absence and De-mythologizing Modernism in Contemporary Graphic 
Design Discourse”, de Erica Nooney (Nooney 2006).
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ga medida, da demonstração de processos editoriais que, na maioria dos casos, estão 
fora do alcance do designer comum.

Em terceiro lugar, é possível ver, tanto na crítica de Soar como na de Poynor, 
um certo conservadorismo mal disfarçado: o livro é entendido nos seus textos como 
um símbolo de valor cultural que de alguma forma acaba por ser diminuído pela 
abundância e des!gurado pelos excessos de produção – encadernações luxuosas com 
capas alternativas, um grande número de páginas dedicado a relativamente poucos 
conteúdos textuais, a sobreposição geral de valores visuais a valores textuais. No fun-
do, trata-se de uma defesa do livro enquanto formato “sério”. Poynor insiste mesmo 
que, se a monogra!a de design é para os designers um formato óbvio, os preconceitos 
dos leitores e dos críticos têm mais peso que os dos designers e exorta mesmo, a certa 
altura, que: 

os livros precisam de parecer razoavelmente sérios se aspiram a ser mais do que uma arti-
manha passageira e ter uma hipótese de tomarem lugar à mesa da cultura mais elevada. 
A seriedade pode, é claro, ter estilo, mas um certo recato deve ser aceite se o objectivo é 
realmente a credibilidade crítica. (Poynor 2002, p.247-248).24

É possível encontrar críticas semelhantes em outras situações onde se tentaram 
produzir livros onde a visualidade se a!rma por sobre a textualidade. A título de 
exemplo, os livros !e Medium is the Massage e War and Peace in the Global Village, 
colaborações entre o designer Quentin Fiore e Marshall McLuhan que, segundo J. 
Abbott Miller, são marcos de integração de texto, imagem e layout, foram considera-
dos como grosseiros tratados de publicidade na altura em que foram feitos (1993, p. 
91). O próprio Fiore lembra-se de:

[!e Medium is the Massage] ter sido atacado pelo mundo editorial por ter poucas pala-
vras por página e não ter um prefácio ou um índice. Na altura, foi-lhe dito que “livros 
verdadeiramente sérios deveriam ter uma lombada de pelo menos cinco centímetros.”As 
pessoas na “indústria da palavra,” como Fiore descreve a edição, “exigiam palavras, mui-
tas palavras – todas compostas em boas páginas cinzentas.” Para os produtores tradicio-
nais de livros, "e Medium is the Massage era ameaçador: “A reacção desses designers 
com um senso moral altamente desenvolvido é que o livro era ‘manipulador’”25 (p. 94-95)

24  No original: “Books do have to look reasonably serious if they aspire to be more than transient eyewash and 
hope so stand a chance of !nding a place at culture’s high table. Seriousness can, of course, be stylish, but a degree 
of restraint must be accepted if critical credibility is truly the goal.”
25  No original: “Fiore remembers the book being attacked by the publishing world for having too few words per 
page, and for lacking a preface or table of contents. At the time, Fiore was told that ‘truly serious books should bulk 

"e Medium is the Massage,
de Fiore e McLuhan.
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Esta concepção do que deve ser o livro “sério” – essencialmente um contentor 
neutro de informação à maneira do proverbial cálice de cristal de Beatrice Warde – 
encontra também eco nas palavras de Susan Sontag quando desvaloriza o livro como 
apenas um meio pouco expressivo para mostrar fotogra!as. Enquanto reconhece por 
um lado que: 

por muitas décadas o livro tem sido o meio mais in#uente para arranjar (e habitualmente 
miniaturizar) fotogra"as, garantindo-lhes assim longevidade, se não imortalidade – as 
fotogra"as são objectos frágeis, que facilmente se rasgam ou perdem – e um público mais 
vasto. A fotogra"a num livro é evidentemente, a imagem de uma imagem. Mas como é, 
desde logo, um objecto plano e impresso, a fotogra"a perde muito menos da sua qualidade 
essencial quando reproduzida num livro do que uma pintura. Ainda assim, o livro não é 
um esquema completamente satisfatório para colocar conjuntos de fotogra"as em circula-
ção. A sequência segundo a qual as fotogra"as devem ser observadas é proposta pela ordem 
das páginas, mas nada obriga os leitores a segui-la ou lhes indica a quantidade de tempo 
que deve ser gasta em cada fotogra"a. 26(Sontag 1977, p. 4-5)

Esta a!rmação de Sontag, publicada originalmente em 1977, parece hoje curio-
samente datada, na medida em que actualmente o photobook, um género de livro 
onde fotogra!as são organizadas de forma narrativa, é um formato na moda, devido 
principalmente à publicação em 2004 de uma in#uente história em dois volumes de-
dicada ao assunto, !e Photobook: A History, de Martin Parr e Gerry Badger (2004). 
Em Portugal, por exemplo, a publicação deste livro seria o catalisador para a recu-
peração de um photobook “perdido”, incluído na história de Parr e Badger, Lisboa, 
Cidade Triste e Alegre de Costa Martins e Vítor Palla (1959), que passaria, da noite 
para o dia, de livro esquecido a objecto de culto, alcançando preços bastante elevados 
em leilões da especialidade. Em 1977, Sontag justi!cava a sua desvalorização deste 
género de livro como uma correcção histórica: “durante muitas décadas o livro foi o 

at least an inch and three quarters.’ "e people in the ‘industry of the word,’ as Fiore describes publishing, ‘deman-
ded words, lots of words – all set on good, gray pages.’ For traditional book producers, "e Medium is the Massage 
was threatening: ‘"e reaction of those designers with a highly developed moralistic sense was that the book was 
‘manipulative.’”
26  No original: “For many decades the book has been the most in#uential way of arranging (and usually miniaturi-
zing) photographs, thereby guaranteeing them longevity, if not immortality – photographs are fragile objects, easily 
torn or mislaid – and a wider public. "e photograph in a book is obviously, the image of an image. But since it is, 
to begin with, a printed, smooth object, a photograph loses much less of its essential quality when reproduced in a 
book than a painting does. Still, the book is not a wholly satisfactory scheme for putting groups of photographs into 
general circulation. "e sequence in which the photographs are to be looked at is proposed by the order of pages, but 
nothing holds readers to the recommended order or indicates the amount of time to be spent on each photograph.”
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meio mais in#uente de arranjar [...] fotogra!as” (1977, p.4). No fundo, uma outra 
maneira de dizer que passou de moda.

De resto, o próprio modo como descreve o livro, de modo asséptico, como “um 
esquema” para “colocar fotogra!as em circulação” e que, se permite guardar e!caz-
mente fotogra!as, não é no entanto um meio expressivo para o fazer, conota o livro 
como um arquivo útil mas neutro, não como uma forma que tenha a sua especi!cida-
de em termos narrativos ou estéticos. Este percurso do photobook, de meio in#uente a 
meio ine!caz e de volta a meio in#uente, dá a entender que o próprio valor do livro se 
altera historicamente, podendo em certas épocas ser valorizado como um contentor 
neutro, em outras como um meio expressivo por si mesmo, de acordo com a época 
em que está. No entanto, sem uma abordagem crítica adequada, será difícil averiguar 
com rigor se este género de #utuações se podem aplicar aos livros sobre designers, ou 
mesmo se a recuperação dos photobooks, um género de publicação onde o carácter 
narrativo da interacção entre palavras e imagens é mais importante do que qualquer 
um destes elementos isolados, terá a ver com a aparição dos Big Books, um formato 
com os quais têm semelhanças evidentes.
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Nesta secção iremos examinar um conjunto de textos que lidam com a questão da au-
toria no design grá!co, em particular no que diz respeito ao “Designer como Autor”. 
Tendo em conta que os Big Book são publicações produzidas por designers sobre o 
seu próprio trabalho, pode-se argumentar que, através delas e de um modo mais ou 
menos explícito, assumem o papel de autores. O período em que estas publicações 
começaram a ganhar visibilidade acrescida corresponde ao período em que a autoria 
começou a ser debatida mais assiduamente nas publicações e eventos associados à 
área disciplinar do design grá!co, tanto pro!ssional como académica, a partir da 
segunda metade da década de 9027.

Os textos comentados de seguida não correspondem à totalidade do que foi pro-
duzido sobre este assunto, mas àquilo que poderíamos chamar um cânone do que foi 
escrito sobre a autoria em design28. De modo geral, circunscrevem-se ao contexto da 
crítica académica e jornalística nos Estados Unidos e na Inglaterra a partir da segunda 
metade da década de noventa correspondendo ao período tratado nesta investigação. 
Formam um núcleo de textos que, internacionalmente, funda esse debate, citando-se 
mutuamente e sendo citados por terceiros. Conforme iremos veri!car, esta in#uência 
mútua não é acrítica; mesmo entre eles, há discordâncias, correcções, mal-entendi-
dos, que não são inconsequentes, fazendo parte de uma dinâmica de apropriação 

27  Steven McCarthy produziu uma cronologia grá!ca da autoria no design, demonstrando claramente o modo 
como este assunto assumiu uma importância crescente a partir de meados da década de noventa, tanto através de 
exposições, conferências ou livros (McCarthy 2008). .
28 Optou-se por não fazer uma análise do trabalho de investigação sobre a autoria que existe em Portugal, deixando 
essa tarefa para estudos posteriores. Nesta ocasião, a prioridade foi estabelecer um método geral para lidar com a 
produção de identidade e autoria através de publicações produzidas por designers sobre os seus próprios trabalhos. 
Nos poucos casos encontrados, a crítica e teoria produzida em Portugal não é aplicável a este género de objectos. É 
em geral mais prescritiva do que analítica, argumentando por um regresso do design a modelos colaborativos, sem 
contudo procurar averiguar se esses modelos podem ser utilizados para sustentar uma análise crítica de trabalhos de 
design onde a autoria desempenha um papel central. João Branco, Conceição Lopes e Rachel Cooper (2003), por 
exemplo, utilizam um esquema onde o processo do design é apresentado como um triângulo equilátero cujos vértices 
correspondem à autoria, ao programa (que nas versões em inglês é traduzido para brief) e à técnica. Este diagrama não 
é particularmente útil no caso desta tese, na medida em que pressupõe uma separação entre autoria e programa – se 
um designer trabalha para si mesmo, a representação da autoria e o programa são a mesma coisa. 
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do conceito de autoria para diversos !ns e ideologias. Poderíamos descrever os seus 
objectivos e as suas consequências usando as palavras de Cristina de Almeida e Ste-
ven McCarthy: “o que foi diferente, particularmente na segunda metade da década 
passada, foi o esforço consciente em várias frentes dentro da pro!ssão para articular e 
teorizar a existência da autoria como uma parte estruturante da actividade do design 
grá!co.”29 (Almeida, 2002)

2.2. !e Designer as Author – Michael Rock

A “autoria”, numa forma ou outra, tem sido um termo popular nos círculos do design 
grá"co que giram à volta dos limites da pro"ssão, as academias de design e o território 
lamacento que existe entre o design e a arte.30

Michael Rock (1996a, p. 237)

Um dos textos mais in#uentes sobre autoria no design é !e Designer as Author de 
Michael Rock (1996a), e que marcaria o tom de análises posteriores – como !e 
Designer as Producer, de Ellen Lupton (1998), ou Questions of Authorship de Rick 
Poynor (2001). Para Rock, a ideia de autoria seria uma moda limitada “ao território 
turvo onde o design faz fronteira com a arte e a academia”. Seria resultado, por um 
lado, da vontade de reposicionar o design mais favoravelmente em relação a acti-
vidades com reconhecimento público mais alargado como a arquitectura, a arte, a 
literatura ou o cinema. Por outro, seria uma tentativa de reposicionar o design fora 
dos esquemas modernistas de produção, onde era visto como um serviço executa-
do neutralmente para um cliente. Através do conceito do “Designer como Autor”, 
reclamava-se em simultâneo uma participação maior dos designers no processo de 
criação e edição de conteúdos, mas também a possibilidade de um design política e 
eticamente empenhado.

Contudo, para Rock, estes reposicionamentos seriam contraditórios porque se 
apoiavam na teoria pós-estruturalista, em particular nos ensaios A Morte do Autor, 
de Roland Barthes (1977) e O Que é um Autor? de Michel Foucault (1970a), que 
criticavam ferozmente a centralidade do conceito de Autor na crítica literária, dei-
xando de ver um Texto como a expressão biográ!ca de um Eu original, de um Autor, 

29  No original: “what has been di$erent, particularly in the last half of the past decade, is the conscious e$ort from 
various fronts within the profession to spell out and theorize the existence of authorship as a de!ning part of graphic 
design activity.”
30  No original: “‘Authorship,’ in one form or another, has been a popular term in graphic design circles that revolve 
around the edge of the profession, the design academies, and the murky territory that exists between design and art.”
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para o entender como o resultado de citações, apropriações, adaptações, oposições e 
referências, em jogo permanente umas com as outras, e cujo sentido só se !xaria no 
momento da leitura. Para Barthes, a Escrita não era uma notação, um registo ancora-
do no passado, mas um acto enunciativo, performativo, realizado no presente, a cada 
nova leitura do texto. O Leitor, !gura desvalorizada pela crítica literária tradicional, 
emancipar-se-ia assim como resultado da “Morte do Autor”.

Porém, as di!culdades em aplicar estas noções ao design grá!co são várias. Bar-
thes e Foucault nunca escreveram directamente sobre design. Das referências que 
!zeram à tipogra!a é possível assumir que não incluiriam o design grá!co no mesmo 
plano de análise que um texto ou uma narrativa – Barthes colocava a tipogra!a no 
plano da enunciação e da performance, o que ele chamava situação (1971a, p.52-
53); Foucault colocava objectos tipográ!cos como listas, diagramas ou índices no 
plano dos enunciados, distinto do plano das frases, das proposições ou dos speech acts 
(1969). Assim, se o design está num plano diferente do Autor literário, o seu carácter 
enunciativo e performativo (mesmo nas suas concepções clássicas) aproxima-o bas-
tante do Leitor Barthiano, o que pode resolver a contradição aparente entre a crítica 
pós-estruturalista do Autor e a aparição quase simultânea do “Designer como Autor” 
– tratar-se-iam de níveis distintos de análise. Porém, segundo Rock, muitos designers 
não tomaram em conta o conteúdo teórico dos textos de Foucault e Barthes, mas 
limitaram-se a invocá-los de forma mais ou menos super!cial (1996a, p. 238).

Rock chama também a atenção para o “Designer como Autor” poder ser uma 
reacção contra o tom cientí!co que o design assumiu durante o modernismo tar-
dio, em particular nas doutrinas do Estilo Internacional Tipográ!co (dito Suíço), 
tal como foram expostas por Josef Müller-Brockman. Aí, procurava-se aproximar o 
design de uma ciência, precisa e neutral mas, para Rock, essa “obsessão cientí!ca” de-
pendia demasiado de imagens de submissão: o designer “submetia-se” à vontade do 
sistema, “abdicava” da sua personalidade, e “reprimia” a sua interpretação (p.239). 
Recuperando uma metáfora de Paul de Man, Rock conclui que o “Designer como 
Autor” seria então uma forma de sair da “Administração Interna” do formalismo, 
entrando nos “Negócios Estrangeiros” do conteúdo e da política31 (p.238).

De maneira geral, Rock descreve o “Designer como Autor” como pouco mais do 
que uma forma de diletantismo, com pouco interesse prático para o design enquanto 
actividade pro!ssional. Mas nada demonstra que o “Designer como Autor” se limite 

31  No original: “Perhaps, after years in the somewhat thankless position of the faceless facilitator, many designers “Perhaps, after years in the somewhat thankless position of the faceless facilitator, many designers 
were ready to start speaking out. Some may have been eager to discard the internal a$airs of formalism – to borrow 
Paul de Man’s metaphor – and branch out to the foreign a$airs of external politics and content. By the 1970s design 
has begun to discard the scienti!c approach that held sway for several decades[.]”
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as tal “território turvo onde o design faz fronteira com a arte e a academia”. Muitos 
designers considerados autores efectuam o seu trabalho mais pessoal ao serviço de 
clientes empresariais e culturais e pode-se argumentar que o aparecimento do “De-
signer como Autor” se deve a pressões quer políticas, quer do mercado, quer de novas 
tecnologias. Por exemplo, o próprio Rock acredita que:

algumas das características institucionais da prática do design não combinam com ten-
tativas entusiasmadas de auto-expressão. A ideia de uma mensagem descentrada não en-
caixa bem numa relação pro"ssional na qual o cliente paga ao designer par transmitir 
informações ou emoções especí"cas. Além disso, a maioria do design é feito num cenário 
colaborativo, seja a relação com um cliente ou o contexto de um estúdio que emprega os 
talentos de uma grande quantidade de pessoas criativas, com o resultado da origem de 
qualquer ideia particular ser incerta. A constante pressão da tecnologia e da comunicação 
electrónica turva ainda mais as águas.32 (p.239)

Esta passagem ilustra particularmente bem os limites da análise de Rock, que 
assume sempre as características institucionais dominantes do design como um dado 
adquirido, sem contudo procurar perceber o modo como funcionam, instituindo e 
sendo instituídas por certos modos de autoria. O contexto laboral do estúdio ou das 
relações entre designer e cliente, que Rock refere, são o resultado de uma organização 
do trabalho criativo adaptada a um contexto empresarial e industrial muito especí!co, 
onde a propriedade intelectual – ou seja, a autoria de!nida em termos legais – reverte 
não para o trabalhador individual mas para a !rma ou para o cliente que o emprega. 
Este sistema garante que a propriedade de uma determinada ideia não se !xa numa 
única pessoa, mas pode circular comercialmente, podendo permanecer na posse do 
estúdio ou ser vendida a um cliente. Embora seja visto como uma deontologia, a 
sua razão de ser é bastante prosaica: destina-se a proteger os interesses económicos 
da !rma acima dos do trabalhador contratado – é mais barato não pagar direitos de 
autor a cada designer individual. O mesmo se pode dizer da relação entre designers 
e clientes: !car com a posse dos direitos de autor sobre o trabalho produzido é eco-
nomicamente mais vantajoso para os clientes. Actualmente, já se tornou possível aos 
designers terem direitos de autor sobre o seu trabalho, mas este é um desenvolvimen-

32  No original: “some of the institutional features of design practice are at odds with zealous attempts at self-expres-
sion. "e idea of a decentered message does not necessarily sit well in a professional relationship in which the client is 
paying the designer to convey speci!c informations or emotions. In addition, most design is done in a collaborative 
setting, either within a client relationship or in the context of a studio that utilizes the talents of numerous creative 
people, with the result that the origin of any particular idea is uncertain. "e ever-present pressure of technology and 
electronic communication only muddles the water further.”
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to relativamente recente. Em França, por exemplo, a primeira legislação de direitos 
de autor de 1793 tratava de modo igual o trabalho criativo artístico e industrial, mas 
seria corrigida pouco tempo depois por pressão dos patronato industrial para excluir 
os desenhadores industriais, que apenas recuperariam esses direitos em meados do 
século XX (Nesbitt 1987, p.250-251). Ou seja, o cenário colaborativo de que Rock 
fala não descreve tanto uma autoria que é difusa no campo do design porque não 
existe, mas porque é vantajoso ao interesses de alguns – as !rmas ou os clientes – que 
ela permaneça assim. Existe um modo especí!co e dominante de distribuição de 
autoria dentro do design e o aparecimento de modos alternativos dão a entender que 
o enquadramento institucional, político e tecnológico do design mudou. Tal como 
já referimos, começaram a surgir situações onde se tornou vantajoso para os clientes 
contratar um designer que tenha uma presença autoral forte, que possa constituir 
uma mais-valia mediática para a instituição que o contrata.

Rock publicaria uma versão ligeiramente diferente do ensaio na antologia !e 
Education of a Graphic Designer (1996b, p.155-156). Aqui, torna-se claro um outro 
problema da sua análise: como ele próprio a!rma nesta nova versão, não pretende 
fazer uma história da autoria dentro do design, mas uma crítica do seu uso como 
metáfora. No fundo, o seu objectivo é substituir a metáfora do “Designer como 
Autor”, por metáforas alternativas – como tradutor, performer ou realizador. Todas 
elas enfatizam a ideia de mediação, recuperando a ideia tradicional da neutralidade 
do design, e ignorando as tendências teóricas que vêem a mediação como uma forma 
poderosa de agência, de criação e de apropriação33. Ao vê-la como uma metáfora, 
Rock coloca os problemas relacionados com a autoria numa área externa ao design, o 
que não contribui em nada para a sua compreensão rigorosa.

Mais tarde, num texto intitulado Fuck Content (2005)34, Rock sentiria a neces-
sidade de reforçar a sua posição. Segundo ele, muita gente tinha interpretado mal os 
seus argumentos, invertendo-os completamente – tinham começado a ser considera-
dos como uma defesa daquilo que se propunham criticar. Rock interpretava o mal-
entendido como indício da mesma insegurança que tinha levado muitos designers a 
propor a ideia de autoria dentro do design. Inseguros quanto ao valor das formas re-
lativamente ao dos conteúdos, tinham começado a procurar um controle maior sobre 

33  Ver Deleuze no texto “Os Intercessores”, por exemplo, onde este defende que deveria não haver tanta preocupa-
ção com as ideias de originalidade e !nalidade, começos e !ns, mas com a maneira como uma ideia se move. Deleuze 
compara etsa nudança de ênfase à valorização actual de desportos onde o objectivo é tomar parte de um movimento 
– o surf, por exemplo – em relação a disportos com uma partida e uma meta, como a corrida. Em vez de criadores, 
haveriam intercessores que modi!cariam o movimento da ideia (Deleuze 2003)
34  Devido à sua programação, no site onde este texto foi publicado não é possível obter a URL exacta onde encon-
trar o ensaio, só sendo possível deixar a indicação da página principal e que, a partir desta, se pode encontrá-lo na 
secção denominada Reading Room.
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estes. Rock contrapõe que as formas têm o seu próprio valor enquanto tratamento 
de um conteúdo, portanto os designers deveriam concentrar-se naquilo que sabem 
fazer melhor e investir os seus esforços no trabalho formal, abandonando as suas pre-
tensões de produzir conteúdos, porque o próprio design é conteúdo enquanto baste:

Então o truque é o designer encontrar maneiras de falar através do tratamento [formal] 
– de toda uma gama de dispositivos retóricos desde o escrito até ao visual e ao operacional 
– de modo a fazer essas proclamações o mais comoventes possíveis e para consistentemente 
regressar a ideias centrais e, repetidas vezes, re-exprimi-las. É desta maneira que um 
designer constrói um corpo de obra que, por sua vez, começa a tornar-se numa espécie de 
conteúdo organizado em si mesmo. Resumindo, o conteúdo é sempre o próprio design.35 
(Rock 2005)

Mas poder-se-ia argumentar que Rock, ao reposicionar o trabalho formal do 
designer como um conteúdo, acabava por abrir caminho à ideia de que o designer, 
ao gerir as formas como se fossem conteúdos, poderá ser entendido, pelo menos me-
taforicamente, como um autor. Fuck Content acaba por ser uma cedência subtil que 
demonstra até que ponto o discurso do design tem mudado, absorvendo muitas das 
características do “Designer como Autor”.

Porém, o mal-entendido é mais profundo do que Rock admite. Muitos dos tex-
tos que assumem que ele defende o “Designer como Autor” são também extrema-
mente críticos em relação à ideia de autoria no design, considerando a crítica de Rock 
branda ao ponto de constituir uma defesa daquilo que pretende criticar. Esta reacção 
extrema e – poder-se-ia mesmo dizer – quase alérgica ilustra bem até que ponto a 
ideia de autoria é uma fractura central dentro do discurso disciplinar do design.

Apesar das suas contradições, o tipo de crítica iniciada por Rock contribuiria 
para isolar o “Designer como Autor” primeiro enquanto um género, depois enquan-
to moda passageira. Ao invalidar-se uma teorização da autoria no design, continua-
vam a ignorar-se os mecanismos clássicos de legitimação do design grá!co – a forma 
como aparecem os Designers cuja vida e obra é regularmente ensinada nas escolas 
e usada como referência no plano pro!ssional. Neste aspecto, o estudo sistemático 
do Big Book enquanto forma de representar um “Designer como Autor” a colegas, 
estudantes e clientes, poderá ser-nos útil.

35  No original: “So the trick for the designer is to !nd ways in which to speak through treatment—a whole range 
of rhetorical devices from the written to the visual to the operational—to make those proclamations as poignant as 
possible, and to consistently return to central ideas and repeatedly re-express. It is in this way that a designer builds 
a body of work and that body of work starts to become a kind of organized content in itself. "e content is in short, 
always Design itself.”
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2.3. !e Designer as Producer – Ellen Lupton
Ellen Lupton tem uma posição mais ambivalente do que Rock em relação à noção da 
autoria, louvando-a por um lado, por ter agitado as águas estagnadas do design, mas 
acabando no !nal por a rejeitar em favor de um conceito adaptado de Walter Benja-
min: o designer como produtor. Para Lupton, o “Designer como Autor” resume-se 
a um slogan que veio reavivar o debate sobre o futuro do design grá!co na primeira 
metade da década de 1990. Dá a entender desta maneira que a autoria não é algo que 
exista no design actual ou passado, mas apenas uma aspiração, algo que ainda não foi 
alcançado. Mas, mesmo como uma aspiração, o “Designer como Autor” acaba por 
ser um conceito problemático, porque se apoia numa visão nostálgica do escritor ou 
do artista como “ponto singular de origem.” (Lupton 1998, p.159) De forma talvez 
contraditória, Lupton opõe a esta nostalgia um retomar da crítica que as vanguardas 
do começo do século XX !zeram ao conceito de autor, “quando artistas e intelectuais 
desa!aram as de!nições românticas de arte mergulhando no mundo dos mass media e 
da produção em massa.” (p.159) Assim, Lupton joga uma forma de nostalgia contra 
outra, o que acaba por desvalorizar qualquer especi!cidade que a autoria no design 
possa ter actualmente e evitando, no mesmo movimento, encará-la como algo que 
possa ser estrutural dentro da área disciplinar do design grá!co.

Lupton propõe, como alternativa ao modelo do “autor”, o de “produtor”, tal 
como aparece exposto no texto O Autor como Produtor, de Walter Benjamin (1934). 
Dentro de uma perspectiva marxista, Benjamin acreditava que as actividades inte-
lectuais, como a escrita e as artes, assentavam em estruturas de produção tais como 
jornais ou revistas e defendia um tipo de autor que, tal como um proletário, deveria 
tentar tomar posse colectiva desses meios de produção. Assim, uma arte política não 
se deveria limitar ao uso de temas políticos, mas deveria tentar politizar a própria 
maneira como a arte é produzida. Mais ainda, esta alteração implicava que a ideia do 
autor como um especialista deveria ser posta em causa, porque sugeria uma divisão 
de tarefas que acabava por contrariar o controle dos meios de produção por parte do 
autor – Benjamin dá o exemplo de um fotógrafo que, para conseguir que a sua foto-
gra!a ultrapasse a mera moda e alcance “o seu valor de uso revolucionário”, deveria 
conseguir também escrever uma legenda para ela, acrescentando que essa exigência 
seria colocada de modo mais urgente se os escritores também !zessem as suas pró-
prias fotogra!as (p. 284). Para o autor como produtor, o domínio interdisciplinar 
dos meios de produção é uma condição essencial.

Tal como Benjamin acreditava que o progresso tecnológico seria, para o autor 
enquanto produtor, a base do progresso político, Lupton acredita que ferramentas 
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informáticas como o processamento de texto e o desktop publishing podem fazer o 
mesmo pelo designer. Ela faz um paralelo com um texto de Benjamin publicado em 
1928 na colectânea Rua de Sentido Único, onde este prevê que a caneta só será substi-
tuída pela máquina de escrever “quando a exactidão das soluções tipográ!cas for di-
rectamente assimilada pela concepção dos seus livros.” Acrescentando ainda que “[é] 
provável que então sejam necessários novos sistemas capazes de produzir caracteres 
mais variáveis. Tais sistemas irão substituir a escrita manual pela activação nervosa 
dos dedos que comandam teclas.” (Benjamin 1928, p.28) Para Lupton, o processo 
sugerido por Benjamin ter-se-ia concretizado no computador pessoal, que tornou 
possível ao designer abranger um número de actividades – revisão de textos, criação 
de imagens, programação – que ultrapassavam as suas responsabilidades tradicionais. 
Poder-se-ia então concluir que o controle acrescido sobre os conteúdos que permite 
a aparição do “Designer como Autor” se funda materialmente sobre o computador. 
Por causa desta base material, e porque a palavra “autor” (tal como a própria palavra 
“designer”) conota actividades cerebrais, Lupton apresenta como alternativa a pala-
vra “produtor”, que está mais conotada a actividades materiais.

Para Lupton, a concepção do “Designer enquanto Produtor” pode ser também 
ligada à teoria feminista ou à crítica marxista. As mesmas tecnologias que permitem 
ao designer dominar um maior número de tarefas, permitem também a conciliação 
de trabalho, casa e família no caso de muitas mulheres designers, estabelecendo neste 
caso a autoria como uma subversão dos papeis tradicionais do designer, muito depen-
dentes de um modelo em que o papel masculino domina. É importante ainda referir 
que Lupton também teve um papel central na área do design “faça você mesmo” e 
do “design open source” – áreas de contestação dentro do design, não apenas como 
conceitos abstractos, mas como enunciados que põem em causa a estrutura laboral do 
design, a construção da própria !gura do designer, os locais e os protagonistas que o 
podem exercer. Através de publicações como D.I.Y. Design It Yourself (2006), D.I.Y. 
Kids (2007) ou Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book (2008), 
Lupton defende estas ideias, dando instrumentos que permitem a toda a gente ter 
um conhecimento básico de design. Segundo ela, não se trata de fazer concorrência 
ao design exercido pro!ssionalmente; os seus livros não pretendem substituir um 
treino formal dado numa escola ou transformar os seus leitores em designers grá!cos 
pro!ssionais (2006, p. 19), mas elevar a consciência do público em relação ao design, 
tornando-o numa forma de cultura geral, numa função social:

Gramsci defendia que todas pessoas são intelectuais, mas apenas algumas assumem o papel 
público de um intelectual dentro da sociedade. Do mesmo modo, podemos dizer que toda 

Um dos livros onde 
Ellen Lupton expõe o seu
programa de design

“Faça-você-mesmo”.
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a gente é um designer (um género especí"co de intelectual), porque toda a gente toma deci-
sões sobre o seu ambiente, a sua aparência pessoal, o seu consumo de media, e por aí fora. 
Manipular as mensagens e materiais do design de uma forma activa e pública é assumir 
o papel social do designer. Seguindo Gramsci, nós preferimos de"nir o design como uma 
função social do que como uma pro"ssão ou disciplina académica.36(p. 21)

Deste modo, a própria identidade pro!ssional do designer como único produtor 
autorizado – como único autor, no fundo – do design é colocada aqui em causa, atra-
vés da proposta de identidades alternativas, sustentada pela ideia do design enquanto 
função social. 

Porém, apesar de se apoiar sobre uma crítica da noção de autor, em particular das 
suas implicações políticas, Lupton afasta também a ideia de autoria para o exterior 
da área disciplinar do design. Tanto o Autor como o Produtor acabam por funcionar 
mais como metáforas, analogias, que em última análise permanecem confortavel-
mente fora da área disciplinar do design, sendo-lhe alternativas, do que algo que 
possa ser aplicado ao design de forma directa, sendo-lhe estrutural. Tanto a autoria 
como a produção devem ser encaradas aqui mais como modelos de conduta que os 
designers podem ou não escolher, do que categorias críticas aplicáveis ao presente e 
ao passado do design.

2.4. !e Designer as “Auteurpreneur” – Steven Heller
Se a autoria em Lupton assume um valor político, a de Heller assume uma posição 
que, declaradamente, a reclama para um campo mais empresarial e comercial. Para 
Heller, o controle sobre os conteúdos e a possibilidade de iniciar o processo de tra-
balho são equacionados com a noção de “empreendedorismo”37 – Heller faz mes-
mo um trocadilho que junta os dois conceitos na palavra “Authorpreneur”.38 Neste 
contexto, a autoria é a nova “buzzword”39 do design grá!co, que veio substituir a 
semiótica e o pós-estruturalismo. É aquilo que separa a arte comercial da comuni-
cação visual (Heller 1998). No entanto, Heller deixa o alerta que a autoria deve ser 

36  No original: “Gramsci argued that all people are intellectuals, but that only some take on the public role of 
an intellectual within society. Likewise, we might say that everyone is a designer (a particular kind of intellectual), 
because all people make decisions about their environment, their personal appearance, their media consumption, 
and so forth. To manipulate the messages and materials of design in an active, public way is to take on the social 
role of the designer. Following Gramsci, we prefer to de!ne design as a social function, rather than as a profession 
or an academic discipline.” 
37  Victor Margolin defende essencialmente a mesma posição que Heller num texto intitulado “"e Designer as 
Producer”, o mesmo título do ensaio de Lupton, embora tenha uma ênfase politica aparentemente oposta.
38  Uma palavra port-manteau que junta “Author” e “Entrepeneur”.
39  O termo descreve, segundo o Oxford Dictionary, “uma palavra ou uma expressão técnica que se tornou numa 
moda, habitualmente um slogan”.
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claramente de!nida, sob pena de !car a valer tanto como um “doutoramento por 
correspondência”40. Mas, como se pode alcançar essa de!nição precisa, se tanto a 
autoria como o pós-estruturalismo, – que através do trabalho de Michel Foucault 
fornece uma das teorias mais interessantes sobre a autoria – são reduzidos a uma 
“buzzword”? A resposta é que, segundo Heller, a autoria “não é uma construção 
teórica. [É] uma forma de empreendedorismo que trata de originar conceitos, desen-
volvendo-os e colocando-os !nalmente no mercado. Trata também de fazer produtos 
de consumo que bene!ciem tanto o seu criador como o seu consumidor e de tomar 
responsabilidade pela qualidade e e!cácia do produto.”41 (1998) Trata-se !nalmente 
de transformar o design de uma actividade centrada em serviços para uma actividade 
centrada em produtos. Para Heller, tal como para Lupton, esta transformação funda-
se sobre os novos media, e em particular no computador, que permite aos designers 
tomarem responsabilidade por uma quantidade maior de tarefas distintas.

Heller pôs em prática esta ideia num curso de mestrado da School of Visual Arts 
de Nova Iorque intitulado precisamente “Designer as Author”, onde os alunos são 
encorajados a desenvolver os seus produtos, colocando-os sempre que possível no 
mercado. O género de projectos é desigual, indo desde campanhas para a conversão 
dos Estados Unidos ao sistema métrico, até talheres para de!cientes motores, passan-
do pela criação de um santo patrono da luta contra a corrupção na América Latina 
e caixas de medicamentos genéricos de fácil leitura e utilização por pessoas idosas.

É curioso que, enquanto para Rock a autoria era uma área marginal do design 
e para Lupton era uma maneira de politizar os próprios mecanismos produtivos do 
design, a concepção de autoria de Heller seja uma encarnação dentro do design do 
discurso actual do neoliberalismo, com a sua ênfase na iniciativa privada e a sua re-
dução da política a uma forma de gestão económica. O designer deixa em absoluto 
de ser um funcionário para ser ele próprio uma empresa, muitas vezes de uma pessoa 
só. A viragem entre o “Designer como Autor” enquanto crítica dos processos de pro-
dução e o “Designer como Autor” enquanto empresário é ideológica, e demonstra 
como o mesmo enunciado de autoria – usando a terminologia de Foucault – pode 
ser utilizado dentro de campos discursivos antagónicos com funções muito distintas. 
Demonstra também que o designer como autor, longe de ser um conceito irrele-
vante, é um campo de contenda para as ideologias e tensões que afectam o design 
contemporâneo.

40  “Mail-Order PH.D.” no original.
41  No original, “Authorship is not a theoretical construct. As de!ned here, it is a form of entrepreneurship that is 
about originating concepts, bringing them to fruition, and marketing them. It is also about making things for con-
sumption that will bene!t the maker and the consumer. It is about taking responsibility for the quality and e%cacy 
of the product.” 

Ametrica é o projecto de 
Amy Wang, uma estudante 
do curso de mestrado  

“Designer as Author”,
da School of Visual Arts
de Nova Iorque.
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2.5. O Designer como Insatisfeito42 – Katherine McCoy e Alice Twemlow
A posição de Heller, com a sua ênfase empresarial, poderia servir para ilustrar como 
dentro do design, tal como em outras áreas, a progressão do amadorismo para o 
pro!ssionalismo não é só tida como desejável, mas como inevitável. A posição oposta 
– uma defesa do amadorismo, por exemplo – é, em geral, vista como um retroces-
so. Uma das razões para que a ideia do “Designer como Autor”, da maneira como 
Lupton a defende – o “design faça você mesmo” –, seja tão criticada é que, por este 
prisma, parece uma perda voluntária das vantagens do pro!ssionalismo, um passo 
atrás no progresso do design enquanto disciplina. Por outras palavras, viola as leis 
aceites da história e do progresso para o design grá!co. No entanto, – e precisamente 
por isso – tem um grande potencial de subversão e expressão política, permitindo a 
produção de identidades e de trabalhos que baralham as hierarquias aceites.

Para Katherine McCoy, durante a fase tardia do pós-modernismo, nos !nais dos 
anos 80 e inícios dos 90, muitos designers começaram a !car cada vez mais descon-
tentes com a obrigação de exporem neutralmente a mensagem dos seus clientes e, 
in#uenciados pela arte contemporânea, começaram a assumir o papel de intérpretes, 
indo para além da visão tradicional do design enquanto resolução de problemas, para 
começarem a criar os seus próprios conteúdos adicionais enquanto autores, podendo 
até criticar a mensagem que eram pagos para veicular (2003, p. 10). A intenção seria 
produzir um design que convida o leitor, consumidor ou público a participar activa-
mente na criação dos signi!cados, obedecendo aos princípios expostos por Barthes 
no seu texto A Morte do autor.

Aqui surge uma contradição muitas vezes apontada ao design pós-moderno: por 
um lado os designers adoptam o papel de autores, por outro, ao assumirem este 
papel de !gura de autoridade, convidam também o público a participar na criação 
dos signi!cados. Poder-se-ia resolver parcialmente esta contradição ao a!rmar que o 
designer, ao reclamar uma responsabilidade maior perante os seus conteúdos, funcio-
na como um representante do público – no fundo, recuperando a função do crítico 
enquanto intermediário entre um público e um conteúdo (esta ideia de valorização 
do critico enquanto autor está, como iremos ver, implícita em Barthes).

Em 2006, Alice Twemlow recuperaria esta ideia de autoria como insatisfação, 
incluindo-a numa antologia de intenções pedagógicas chamada What Graphic Design 
Is For? (2006). Aqui, a autoria vinha incluída num rol de temas compreendendo a 

42  Esta categoria surge num artigo de Katherine Moline: Authorship, Entrepreneurialism and Experimental design 
(2006).
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sustentabilidade, a interdisciplinaridade, o protesto, e no meio de categorias como 
a publicidade, o design editorial, a identidade corporativa ou o design de tipos. Dez 
anos depois do ensaio de Rock, a autoria já se tinha tornado num conceito relativa-
mente pouco problemático. A insatisfação com as hierarquias tradicionais tinha-se 
tornado num suplemento ao negócio do design: 

[M]uitos designers começaram actividades secundárias tais como uma galeria, uma loja, 
um blogue, uma publicação ou uma série de conferências de design. Outros escrevem, 
fotografam ou "lmam. Nenhuma destas actividades é tratada como tangencial ou como 
um passatempo, pelo contrário, dentro de uma indústria cada vez mais competitiva, elas 
tornam-se nas características que de"nem uma "rma de design – o cartão de visita mais 
e"caz.43 (Twemlow 2006, p. 36)

As actividades conotadas com a autoria tornam-se assim não apenas numa acti-
vidade promocional – um cartão de visita –, mas também numa maneira de de!nir a 
identidade de uma !rma num mercado competitivo. A autoria é assim reposicionada 
como uma forma de identidade empresarial dos próprios designers, o que acaba por 
ser uma maneira de aceitar um conceito que anos antes era considerado polémico, 
integrando-a dentro da prática mais mainstream. Mas, esta integração não é perfeita 
e, para a conseguir, Twemlow refaz a história recente do design, invertendo algumas 
posições: o texto de Rock, por exemplo, que atacava o “Designer como Autor”, passa 
a ser considerado como uma defesa da autoria no design, tornando-se numa conti-
nuação da posição de McCoy (p.34). Mais uma vez, isto demonstra como o conceito 
de autoria, longe de ser uma preocupação tangencial do design grá!co, da sua crítica 
e da sua história, se tornou numa área de contenda dentro do design grá!co, sendo 
reclamado por diferentes tendências politicas, económicas e éticas, muitas vezes an-
tagónicas entre si.

2.6. O Autor enquanto categoria crítica – Rick Poynor
Rick Poynor, através da sua actividade como crítico para diversas publicações e jor-
nais, foi um dos cronistas mais exaustivos das relações entre design grá!co e autoria, 
produzindo, quer como escritor quer como editor, alguns dos textos e publicações 
mais in#uentes sobre o assunto. No primeiro caso, podemos destacar o capítulo que 

43  No original: “[M]any designers have started ancillary enterprises such as a gallery space, a store, a blog, a publica-
tion, or a series of design lectures. Others spend time writing, photographing or directing. None of these activities is 
treated as tangential or a hobby, instead, in an increasingly competitive industry, they become the de!ning, passion-
fueled characteristics of a design !rm – the most e$ective form of calling cards.”
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dedicou à autoria no livro No More Rules (Poynor 2003), que iremos comentar mais 
adiante e que permanece uma das abordagens mais exaustivas deste conceito dentro 
da prática contemporânea do design grá!co; no segundo caso, foi o editor do vigé-
simo número da revista Eye (Poynor 1996), dedicado ao tema da autoria no design, 
onde publicou pela primeira vez o texto de Michael Rock, !e Designer as Author. 
Foi dos primeiros críticos a assinalar o aparecimento do “Designer como Autor” – 
ou, pelo menos, a usar esta expressão –, num artigo publicado em 1991 na revista 
Blueprint e mais tarde republicado na antologia Design Without Boundaries (Poynor 
1991, p.97), e que tem a curiosidade de dar uma visão particularmente pormenori-p.97), e que tem a curiosidade de dar uma visão particularmente pormenori-
zada de um momento de transição no design grá!co inglês, em que se passava de um 
época dominada pelo estilo “Big Idea”, um modelo de design onde o conceito era 
mais importante do que a execução, para um design grá!co com uma ênfase mais vi-
sual, onde o estilo próprio do designer era mais valorizado, criando assim uma forma 
de “design de autor”. Poynor menciona como exemplo desta transição os prémios 
D&AD, onde tanto os galardoados como o próprio júri começavam, na altura em 
que o artigo foi escrito, a re#ectir a nova tendência, que se tratava, até certo ponto, 
de uma reacção ao design tal como era praticado por estúdios de design como "e 
Partners, Pentagram ou Trickett & Webb.

A convivência entre as duas tendências não era de todo pací!ca. Para os designers 
mais velhos, o objectivo continuava a ser “descobrir o que o cliente queria dizer, e 
exprimir essa mensagem da maneira o mais interessante e persuasiva possível”44, mes-
mo que para isso abdicassem do seu próprio estilo (Poynor 1991, p.97). É claro que 
a decisão do estilo a usar em cada caso !cava a cargo do designer e o trabalho seria 
melhor ou pior sucedido de acordo com essa escolha. Mas, mesmo que o objectivo 
fosse destacar a personalidade criativa do designer, ainda assim “nunca se perdia de 
vista o facto de ser !nalmente o cliente que pagava a conta”45 (p. 97), sendo o uso 
ou não de um estilo pessoal condicionado pelas necessidades deste. A nova geração, 
a que Poynor chama os “New Wavers”, continuava a prezar os mesmos princípios, 
embora, à primeira vista, parecesse não os cumprir.46 Ao contrário dos seus anteces-
sores, usavam um design deliberadamente pessoal para trabalhar para grandes cor-
porações e clientes empresariais (p. 97-98), acreditando que se podia continuar a 
servir os interesses do cliente enquanto se desenvolvia um estilo próprio. Em termos 
formais, rejeitavam as associações grá!cas de imagens humorísticas e so!sticadas do 

44  No original: “You found out what your client wanted to say and you expressed that message as forcefully, wittily 
and persuasively as possible.”
45  No original: “[...] you never lost sight of the fact that it was the client, at the end of the day, who was paying 
the bill.”
46  Poynor diz “"e new wave of designers pay at least lip-service to these principles.”
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estilo “Big Idea”, para as substituir por zonas de texto amontoando-se em camadas, 
sobrepondo-se a imagens complexas e quase abstractas, havendo também a tendência 
para abandonar a ilustração, típica do estilo anterior, pela fotogra!a, encenada ou 
usada como material para colagens digitais (p. 98-99). 

Os New Wavers eram acusados frequentemente de valorizar o estilo à custa do 
conteúdo, mas Kia Boon Phoa, um deles, defendia-se dizendo que, dantes – e de 
acordo com a doutrina da “Big Idea” – tentava adaptar o seu estilo a cada cliente, 
mas agora acreditava que era possível resolver os problemas dos seus clientes usando 
o seu próprio estilo (p. 99). Para esta geração, tanto o público como o cliente eram 
su!cientemente inteligentes para apreciar ideias visuais complexas e menos directas:

Assumiam como um dado adquirido que o design pode funcionar como uma espécie de 
linguagem privada, com o seu vocabulário e signi"cados próprios. No "m de contas, o 
livro de design mais vendido dos anos 80 chamava-se "e Graphic Language of Neville 
Brody. A maioria dos escritores gostariam de ter o seu próprio estilo pessoal; muito poucos 
diriam, como Brody, que estavam a comunicar na sua própria linguagem pessoal. No 
mínimo, Brody parecia estar a apresentar-se a si mesmo como uma nova espécie de autor, 
em pé de igualdade com quem quer que esteja a escrever o texto. […] A fama de Brody, o 
seu livro, a sua exposição, a sua visibilidade, con"rmavam tudo o que a cultura em geral 
estava a dizer: o design, o design grá"co, não é simplesmente um canal, mas é uma parte 
crucial da mensagem, e o designer grá"co pode ser, por direito próprio, uma estrela.47 (p. 
100)

Brody tornou-se assim numa primeira versão do “Designer como Autor”, um 
exemplo que teria in#uenciado toda a geração seguinte, em larga medida graças ao 
sucesso do seu livro, uma espécie de proto-Big Book, onde o designer se apresentava 
a si mesmo como um autor, dono de uma linguagem própria inconfundível e ini-
mitável. Esta comparação entre o design grá!co e a linguagem, para a qual Poynor 
chama a atenção, é particularmente signi!cativa sob o ponto de vista discursivo, 
dando a entender que um designer só pode ser um autor através da demonstração de 
um domínio sobre a linguagem, tal como o autor literário.

47  No original: “" ey take it for granted that graphic design can function as a kind of private language, with its “"ey take it for granted that graphic design can function as a kind of private language, with its 
own vocabulary and its own set of meanings. After all, the best-selling graphic design book of the 1980s was called 
!e Graphic Language of Neville Brody. Most writers would hope have their own personal style; very few would claim, 
as Brody did, to be communicating in their own personal language. At the very least, Brody seemed to be present-
ing himself as a new sort of author, on an equal footing with whoever it was that happened to be writing the text. 
[…] Brody’s fame, his book, his exhibition, his visibility, con!rmed everything that the culture at large was saying: 
design, graphic design, is not simply a channel, it’s a crucial part of the message, and the graphic designer can be a 
star in his own right.”



46

O Big Book

Poynor dá !nalmente a entender que esta primeira instância do “Designer como 
Autor” é um fenómeno especi!camente inglês, embora resultante de tendências ex-
teriores que são resumidas como “Europeias” e que se referem às in#uências de Gert 
Dunbar ou de Wolfgang Weingart. Deixa também a impressão que se trata de um 
estilo que ganha as suas características por oposição e por cansaço em relação a um 
estilo anterior. Esta concepção de autoria como uma forma de reacção iria perder a 
sua ênfase em análises posteriores. Deixaria de ser uma oposição a um estilo particu-
lar para começar a ser uma alternativa ao design em geral. Deste modo, a autoria iria 
ganhar, dentro da área discursiva do design, a capacidade para ser ao mesmo tempo 
uma representação de exterioridade, mas também algo que a!rma e con!rma, por 
oposição, a existência do design enquanto objecto e disciplina coesa.

Anos mais tarde, num capítulo do seu livro No More Rules (2003), dedicado 
genericamente ao design grá!co pós-moderno, Poynor tentaria encontrar um !o 
condutor para todas as tendências críticas que foram surgindo ao longo dos anos 
noventa, procurando dar uma visão de conjunto do conceito de autoria dentro do 
design. Neste caso, a sua crítica não pretende ser uma rejeição, como a de Rock, nem 
tenta produzir, como Lupton e Heller, um modelo para os designers seguirem na sua 
prática – uma pragmática –, mas veri!car se o “Designer como Autor” é uma cate-
goria crítica e histórica robusta o su!ciente para explicar um conjunto de fenómenos 
recentes da história do design. 

Poynor acredita que, embora seja uma das ideias mais importantes do design 
grá!co do período pós-moderno, o “Designer como Autor” é também um dos seus 
conceitos mais problemáticos. Os problemas começaram com a aplicação das ideias 
pós-estruturalistas sobre a “Morte do Autor” ao design. Se a ideia original de Barthes 
era criticar o Autor enquanto !gura de autoridade, substituindo-o pela !gura mais 
democrática do Leitor, no design esta estratégia acabava por, conscientemente, ter os 
resultados opostos – muitos dos designers que invocavam as teorias de Barthes cha-
mavam a atenção para si mesmos no processo, colocando-se assim na ribalta. Aquilo 
que na teoria literária parecia um apelo à neutralidade e mesmo ao anonimato, trans-
formava-se numa receita para a fama. Esta contradição tinha sido alimentada pela 
maneira como, a partir dos anos 80, “a consciência por parte do design da sua pró-
pria importância tinha crescido, assim como o seu fascínio por si mesmo” 48 (Poynor 
2003, p. 119-120). Havia agora mais conferências internacionais que permitiam aos 
designers conhecidos mostrar e comentar o seu trabalho perante plateias de colegas e 
de estudantes; nas revistas, jornais e blogues especializados, havia também uma nova 

48  No original: “In the 1980s, as design’s sense of its own importance grew, so did its fascination with itself.”In the 1980s, as design’s sense of its own importance grew, so did its fascination with itself.”
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forma de jornalismo crítico que dava tanta ou mais atenção aos designers e à sua 
personalidade como ao seu trabalho; a juntar-se a isto tudo, apareciam também cada 
vez mais monogra!as celebrando designers especí!cos (p. 119-120).

Porém, na história do design, nada disto era uma novidade – sempre houve 
estrelas do design, promovidas em exposições, conferências e monogra!as. Mesmo 
a rejeição da neutralidade tradicional proposta pelo “Designer como Autor” não era 
uma característica exclusiva desta época. A neutralidade nunca tinha sido absoluta: os 
designers acrescentavam sempre algo de pessoal ao processo, fosse o seu próprio gos-
to, fossem as suas convicções políticas, culturais ou sociais. De resto, sempre tinham 
existido outras motivações para além de cumprir à risca as vontades de um cliente, 
como a satisfação pessoal ou a aprovação dos seus colegas, geralmente desvalorizadas 
no discurso tradicional do design. Assim, para Poynor, a constatação de que sempre 
tinham havido celebridades dentro do design, da falta de neutralidade intrínseca do 
design, ou das motivações pessoais do designer, não chegavam para explicar conve-
nientemente a aparição do “Designer como Autor” (p.120). Este era um fenómeno 
novo e seria necessário analisá-lo de maneira distinta. De certo modo, isto era uma 
crítica a Lupton que, considerando o “Designer como Autor” uma recuperação nos-
tálgica de ideias românticas de autoria, se limitava a substituí-lo por noções igual-
mente nostálgicas como o “Designer como Produtor”.

No entanto, Poynor acaba por não produzir o modelo teórico ou mesmo crí-
tico que propõe. Essencialmente, limita-se a inventariar as diferentes instâncias do 
“Designer como Autor”, descrevendo-lhes as particularidades e apontando-lhes as 
limitações. Por exemplo, Bruce Mau seria o exemplo típico do “Designer como Au-
tor”, um dos primeiros designers a reclamarem o título. Para ele, a autoria consistiria 
em reclamar mais controle sobre os conteúdos de um projecto, encontrando clientes 
dispostos a partilharem essa autoria – como Rem Koolhaas, no caso da monogra!a 
S, M, L, XL (1995), onde o designer tem as mesmas honras de capa que o arquitecto. 
Como justi!cação programática, Mau assume-se, não como um “Autor como Pro-
dutor”, mas como um “Produtor como Autor” (Poynor 2003, p. 121), uma inversão 
da ideia de Benjamin cujas consequências políticas acabam por não ser avaliadas, 
nem por Mau, nem por Poynor. Além do modelo de Mau, que depende da generosi-
dade e abertura dos seus clientes, há também designers que optam por iniciar os seus 
próprios projectos, como Ellen Lupton e J. Abbott Miller, da !rma Design Writing 
Research. Este casal produz os conteúdos dos seus trabalhos, neste caso textos, dando 
a entender que o “Designer como Autor” estaria assim ligado a um controle maior e 
mais directo da palavra escrita (p. 128). Porém, outros designers, como os Tomato 
ou os Fuel, embora iniciando os seus próprios trabalhos, que são bastante experimen-
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tais, exercem esse controle sobre a palavra escrita de modo diferente, subcontratando 
escritores e editores para produzirem os seus conteúdos, numa inversão curiosa do 
processo habitual de trabalho do design. Para Poynor, esta variedade de con!gura-
ções sugere que a ideia de autoria é um conceito pouco claro dentro do design grá!-
co; ainda não existe uma consciência precisa das condições sob as quais um designer 
se torna num autor, especialmente nos casos em que lida com conteúdos alheios e, 
para complicar as coisas, fora da área disciplinar do design, não se põe sequer a hipó-
tese de um design de autor. 

Poynor especula que a característica principal deste género de design deveria ser 
uma maneira pessoal de ver o mundo (uma declaração com consequências importan-
tes que serão discutidas mais adiante). Para ele, não há praticamente nenhuma análise 
rigorosa do design nestes termos e este género de esforço – a auto-expressão – tende 
a ser desvalorizado como apenas mais uma forma de auto-promoção (p. 144-145). 
Manter o “Designer como Autor” numa esfera de expressão subjectiva é uma crítica 
explícita à noção de autoria como empreendedorismo de Steven Heller que, como já 
vimos, a usa como pretexto para formar designers que possam estabelecer-se como 
empresários e desta maneira desenvolver comercialmente as suas própras ideias e con-
ceitos. Poynor concede que uma empresa como a Emigre, que produz uma revista 
sobre design, mas também fontes e produtos diversos como CDs ou pijamas, poderá 
ser uma forma de design de autor, mas interroga-se: será um designer que tem uma 
empresa que fabrica brinquedos recorrendo ao design de terceiros um autor? Se assim 
for, o termo “autor” perde todo o sentido: “A autoria só é um termo útil na medida 
em que abre um espaço para pensar sobre o design que transcende de!nições estabe-
lecidas e potencialmente limitadas.”49 (p.146)

Assim, o “Designer como Autor” não é, para Poynor, um conceito de todo uni-
forme, podendo adoptar muitas con!gurações distintas, mas acabando por se revelar, 
em última análise estreito de mais. Poynor acredita que a ideia transcende os próprios 
designers, podendo ser aplicada por artistas, escritores, editores. Num processo in-
terdisciplinar, o designer pode nem ser necessariamente a pessoa mais indicada para 
assumir a sua gestão. Pessoas com outro género de formação podem perfeitamente 
assumir uma administração mais e!caz dos processos de autoria no que diz respeito 
ao design grá!co (p.140). Num outro texto, intitulado Questions of Authorship, pro-
põe até que:

49  No original: “Authorship is only useful as a term to the degree that it opens up a space for thinking about design 
that transcends established and possibly limited de!nitions.”

O pijama Hypnopaedia
foi um dos produtos vendidos
pela Emigre, mais conhecida
por editar a revista com o 
mesmo nome (acima o nº 32).
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o verdadeiro teste à viabilidade e potencial da autoria grá"ca situa-se fora do domínio 
auto-referencial do design. Será que pode ser usada para abordar o mesmo leque de tópi-
cos e de audiências abrangente que a autoria comum aborda habitualmente? Podem as 
técnicas e dispositivos do design grá"co ser emprestados para apresentar ideias, impressões, 
argumentos e análises de uma forma completamente nova? Há assuntos que bene"ciam 
com a fuga ao padrão tradicional, ainda "rmemente presente na cultura editorial mains-
tream, e que insiste numa agenda de"nida pelos editores e escritores e diz que o papel das 
pessoas visuais é apenas de suporte e ilustração?50 (Poynor 2001b, p.2)

Para Poynor, um dos exemplos deste género de possibilidades seria o antigo 
director de arte da revista dominical do Sunday Times, David King, que investigou, 
produziu, editou e desenhou livros sobre temas muitas vezes controversos e politiza-
dos (p.2), tal como !e Comissar Vanishes: !e Falsi"cation of Photographs and Art in 
Stalin’s Rússia.

Por outro lado, alguns dos mais in#uentes “designers como autores” emergiram 
do género do livro de artista, onde não eram constrangidos pelas mesmas regras e 
códigos da prática disciplinar do design. A sua principal motivação seria a expressão 
dos seus próprios conteúdos (Poynor 2003, p.129). Poynor dá como exemplos os 
trabalhos de Johanna Drucker, que não só se especializou na produção de livros de 
artista, como produziu trabalho de investigação teórica sobre os mesmos51, Warren 
Lehrer, autor dos livros French Fries, Charlie e Claude, onde a narrativa é ampli!cada 
por experiências tipográ!cas e Jake Tilson, autor de um conjunto de revistas auto-
publicadas onde utiliza colagens, tipogra!a e fotocópia. Existem ainda autores, que 
não sendo produtores de livros de artista ou mesmo designers, se assumem como 
autores completos, como Mark Z. Danielewski, autor do livro House of Leaves, onde 
usa uma gama ampla de efeitos tipográ!cos para ilustrar a narrativa, ou o autor de 
banda desenhada Chris Ware, que além de escrever e desenhar as suas próprias his-
tórias também produz todo o design das suas publicações. Sobre o trabalho de Ware, 
Poynor a!rma que:

50  No original: “the real test of graphic authorship’s viability and potential lies outside the self-referential domain 
of design. Could it be used to address the broad range of topics and audiences routinely handled by ordinary author-
ship? Might the techniques and devices of graphic design be borrowed to present ideas, impressions, arguments and 
analysis in brand new ways? Are there subjects that would bene!t from breaking out of the traditional pattern, still 
!rmly in place in mainstream publishing culture, that insists editors and writers de!ne the agenda and says the visual 
person’s role is to support and illustrate?”
51  Ver por exemplo !e Century of Artists’ Books (Drucker 2004).

Um dos números da
revista Acme Novelty Library
de Chris Ware.
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A natureza inclassi"cável do género de autoria total de Ware pode ser apreciada no poster 
dobrado que serve de sobrecapa à sua novela grá"ca. Este é certamente “design” de um 
género complexo e conseguido, mesmo que Ware não seja um designer grá"co. Uni"ca 
escrita, tipogra"a, caligra"a, design de informação, cartoons e paródias de estilos grá"cos 
históricos, e liga estes elementos através de dispositivos diagramáticos – linhas, caixas, 
setas – para formar o retrato psicológico do infeliz Corrigan [o seu personagem].52 (p.142)

Poynor sugere que tanto Ware como Danielewski seriam exemplos do novo es-
critor invocado por El Lissitsky num texto publicado em 1923 na revista Merz de 
Kurt Schwitters e intitulado Topography of Typography (p. 144). No pequeno texto 
– na verdade uma lista de tópicos –, Lissitsky declarava que, por as palavras impressas 
serem vistas e não ouvidas, o livro deveria tomar isso em conta, tornando-se cine-
matográ!co. Este novo livro pediria um novo escritor, para o qual tinteiro e pena 
estariam mortos (Lissitsky 1923, p.23). No entanto, se o “Designer como Autor” é 
apresentado em várias ocasiões por Poynor como um equivalente aos projectos das 
vanguardas, também há diferenças signi!cativas entre os dois. Por exemplo, actual-
mente há uma ênfase na ideia de narrativa, em geral !ccional, mas também cobrindo 
o documentário (como em Bruce Mau) ou o ensaio teórico (como em Lupton), 
enquanto nas vanguardas havia uma crítica sistemática e uma erosão da própria ideia 
de narrativa. A explicação de Poynor para esta recuperação da narrativa estaria nas 
intenções mais populistas dos objectos produzidos pelos “Designers enquanto Auto-
res”, destinadas a um público mais amplo (Poynor 2003, p. 140).

Porém, se Poynor consegue fazer uma inventariação relativamente exaustiva das 
diferentes modalidades de autoria dentro do design, reclamando um modelo teórico 
novo e mais rigoroso para as enquadrar, ainda assim, e contraditoriamente, o modelo 
que ele próprio esboça acaba por se revelar uma recuperação da !gura clássica do au-
tor enquanto !gura de autoridade, chegando a apresentar o “Designer como Autor” 
enquanto exemplo a seguir, e justi!cando essa recuperação como uma maneira de 
contrabalançar a autoridade difusa das “vastas entidades empresariais que escondem 
os seus mecanismos internos do olhar do público”53 (p.147) . Por esta perspectiva, o 
“Designer como Autor” seria uma contestação desse poder:

52  No original: “"e uncategorizable nature of Ware’s brand of total authorship can be seen in the folded poster 
which covers his graphic novel. "is is clearly ‘design’ of a complex and accomplished kind, even though Ware is not 
a graphic designer. It unites writing, typography, handlettering, information design, cartoon drawing and parodies 
of historical graphic styles, and links these elements with diagrammatic devices – rules, boxes, arrows – to form a 
psychological portrait of the hapless Corrigan, placed at its centre.”
53  No original, “We live in a world where authority is increasingly dispersed within vast corporate entities that 
conceal their inner workings from the public gaze.”
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Ao dedicarem-se a formas complexas de invenção literária e grá"ca, os autores individuais 
(esses “pontos de origem singulares” supostamente problemáticos) encorajam os leitores a 
explorarem, experienciarem e questionarem o mundo de maneiras ricas, abertas e, em 
última análise, legitimadoras.54 (p.147)

No !m de contas, aquilo que para Poynor torna alguém num autor é a sua ma-
neira pessoal de ver o mundo, o que acaba por ser apenas a velha concepção do au-
tor enquanto representação psicologizante e romantizada que tanto Foucault como 
Barthes criticavam. Na verdade, apesar das suas referências pós-modernas, muita da 
crítica de design acaba por resvalar para uma interpretação das intenções psicológicas 
do autor enquanto re#exo da sua biogra!a, deixando de fora as questões do contexto 
político, social ou institucional como factores que podem condicionar a produção do 
design. Este género de questões contextuais acabam por ser apresentadas como dis-
torções externas de uma ideia de design tida como perfeitamente de!nida, sem ter em 
conta que é precisamente o jogo destas pressões que acaba por formar a identidade do 
próprio design. Poynor quase reconhece isso, quando sugere que o “Designer como 
Autor”, mais do que uma reclamação por reconhecimento, é uma tentativa de assu-
mir mais poder dentro das hierarquias laborais em que se insere (p.128) – um poder, 
que tal como a própria ideia de autoria, estaria ligado a um controle sobre as palavras, 
mais do que a um processo visual ou tipográ!co. Isto sugere que estas questões con-
textuais se acabam por re#ectir no próprio processo do design, na forma como este 
gere as relações entre palavra e imagem, forma e conteúdo. Porém, a insistência na 
ideia de autoria como expressão de um Eu romântico que consegue, de algum modo, 
escapar a isto tudo, acaba por invalidar a análise mais complexa da maneira como 
estas questões acabam por condicionar e produzir a própria possibilidade de uma 
autoria dentro do design.

2.7. Design and Crime – Hal Foster 
O exemplo central de Design and Crime (Foster 2002), um pequeno ensaio do crítico 
de arte e historiador Hal Foster (2002), é Bruce Mau e os livros que este fez, primeiro 
para a editora Zone Books, depois em parceria com Rem Koolhaas e, !nalmente, 
Life Style, sobre o seu próprio trabalho. Foster nunca trata o “Designer como Autor” 
como um subgénero dentro do design; a sua crítica é dirigida ao design como um 

54  No original: “By committing their themselves to complex forms of literary and graphic invention, individual 
authors (those supposedly problematic ‘singular points of origin’) encourage readers to explore, experience and ques-
tion the world in rich, open and ultimately empowering ways.”
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todo. No entanto, pelo exemplo que usa, é plausível considerar Design and Crime 
como um ataque directo à ideia do “Designer como Autor”. Se, para Poynor, este 
conceito deveria ser, acima de tudo, um exemplo a seguir como forma de resistência 
ao poder empresarial, para Foster não existe qualquer contradição entre a subjectivi-
dade extrema do “Designer como Autor” e as “vastas corporações de poder difuso” 
de que Poynor fala – na verdade, uma e outras são parte do mesmo sistema. A sua 
argumentação assenta numa analogia entre o design actual e o design produzido pelo 
movimento Arte Nova, considerando este último como uma tentativa de produzir, 
dentro das Artes e Ofícios, uma forma de obra total ou Gesamtkunstwerk:

na qual tudo, desde a arquitectura até aos cinzeiros está sujeita a um género #orido de 
decoração, onde o designer lutava para imprimir a sua subjectividade a todo o tipo de ob-
jecto através de um idioma de linha vitalista – como se habitar o objecto deste modo fosse 
de algum modo uma resistência ao avanço da rei"cação industrial.55 (Foster 2002, p. 13)

Actualmente, tal como teria acontecido durante o período da Arte Nova, estarí-
amos numa era de “design total”, em que as disciplinas se esbatem e os objectos são 
tratados como mini-sujeitos (p.14). O “Designer como Autor”, ao concentrar em si 
as tarefas de designer, de editor, escritor, comissário e, por vezes, músico ou perfor-
mer, encaixa perfeitamente nesta de!nição de interdisciplinaridade como imposição 
de uma subjectividade central a todo um conjunto de práticas e objectos – neste caso, 
por via de um processo de autoria. 

Mas, para Foster, a interdisciplinaridade tem consequências negativas e precisa 
de ser contrariada – “talvez se esteja num momento em que as distinções entre prá-
ticas precisam de ser reclamadas ou refeitas”56 (p.14). Para o demonstrar, apoia-se 
nas teses de um dos críticos mais famosos do movimento Arte Nova, o arquitecto 
e polemista vienense Adolf Loos, em particular o seu texto Ornamento & Crime 
(1908), cujo título serviria de inspiração ao de Foster. Nesse texto, Loos fazia equi-, cujo título serviria de inspiração ao de Foster. Nesse texto, Loos fazia equi-
valer progresso e depuração formal, fazendo uma comparação – ofensiva pelos pa-
drões actuais – entre os partidários da ornamentação e os “Papua” da Nova Guiné, 
defendendo que a ornamentação só podia ser desculpada em crianças ou “selvagens”, 
mas que, feita deliberadamente, num país culturalmente avançado, seria um acto 
criminoso, um atentado contra a economia, contra a cultura e contra o progresso. 

55  No original: “in which everything from architecture to ashtrays was subject to a #orid kind of decoration, in 
which the designer struggled to impress his subjectivity on all sorts of objects through an idiom of vitalist line – as if 
to inhabit the thing in this crafted way was to resist the advance of industrial rei!cation somehow.”
56  No original: “maybe we are in a moment when distinctions between practices might be reclaimed or remade”
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Foster propunha-se assim a recuperar a sua crítica de Loos, embora evitando os seus 
exemplos mais datados e extremos, a sua “bagagem ideológica da pureza e da proprie-
dade” (Foster 2002, p.14).

Para Foster, como para Loos, a obra de arte total não era apenas um mecanismo 
formal para fundir disciplinas, mas uma contracção fatal de sujeito e objecto. Ao ser 
espalhada uniformemente por todos os objectos em que toca, a subjectividade do 
designer Arte Nova acabava por estrangular a subjectividade do seu público (Foster 
2002) (p.15), limitando fatalmente o seu espaço de manobra57. Citando Karl Kraus, 
Foster acredita que é necessário defender este espaço a todo o custo e que isso só pode 
ser feito, evitando, por um lado, a tentação de impor arte aos objectos úteis (como 
faziam os designers da Arte Nova) e, por outro, evitando o erro dos modernistas fun-
cionalistas de elevar estes objectos funcionais ao nível da arte (p. 15-16).

Actualmente, o colapso de sujeito e objecto, arte e utilidade tinha-se agudizado, 
ao ponto de Foster declarar, parafraseando Baudrillard, que vivemos numa “eco-
nomia política do design”, em que tudo, “desde os genes aos jeans”, e todos, inde-
pendentemente da classe ou da situação social, estariam sujeitos ao design. Agora, e 
graças ao design, assistia-se a ciclos cada vez mais apertados de produção e consumo, 
sujeito e objecto, sem qualquer hipótese de um espaço de manobra (p. 18). Esta 
in#ação dramática do design teria acontecido por três grandes razões: em primeiro 
lugar, era agora possível produzir mercadorias quase inteiramente feitas por medida, 
dirigidas a nichos de mercado cada vez mais pequenos, quase individuais; em segun-
do lugar, a chegada do branding tinha substituído quase totalmente os produtos pela 
sua apresentação/representação/embalagem; !nalmente, os media tinham-se tornado 
na parte central da economia, levando à mediatização total da mercadoria (p.21). 
Este processo de personalização total da mercadoria, possível quando esta se torna 
cada vez mais imaterial, apenas uma manipulação de dados, tinha tornado possível 
uma subjectividade produzida através do design que leva Foster a interrogar-se se o 
que chama “designed subject” – que poderíamos traduzir talvez por sujeito/design 
– não será o rebento involuntário do “constructed subject”, o sujeito construído tão 
ostentado pela cultura pós-moderna (p. 18).

Para Foster, Bruce Mau e o seu Big Book, Life Syle, constituem o exemplo aca-
bado destas pretensões do design contemporâneo. Reconhece que o estilo de Mau 
é característico e in#uente – com as suas “capas opulentas com imagens sumptuo-
sas de cores saturadas e páginas em camadas com fontes inventivas em sequências 

57  Spielraum, no original alemão, que Foster traduz em Inglês como “running-room”.
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cinemáticas”58  – mas que, por vezes, dá a sensação que estes livros são concebidos 
mais como um objecto de design do que como um meio intelectual, apenas para 
serem folheados sem muita atenção (p.22). Descreve Life Style, em particular, como 
uma colectânea dos trabalhos de Mau, incluindo a história do seu atelier, mas tam-
bém “pequenas doutrinas, apontamentos históricos e estudos de laboratório sobre de-
sign, juntamente com várias anedotas acerca de grandes arquitectos como Koolhaas, 
Frank Gehry e Philip Johnson”59 (p.22). Todas estas características, mas sobretudo o 
tratamento das páginas como uma sequência de imagens quase cinematográ!cas, são 
típicas do Big Book do !nal dos anos noventa.

Todo o livro, a começar pelo seu título, é uma con!rmação das teses de Foster: a 
expressão “Life Style” – estilo de vida – é usada com uma ambiguidade consciente, e 
tanto pode signi!car o seu uso comum, a descrição de uma série de objectos e modos 
de decoração associados ao consumo, e que ajudam a de!nir o status de uma pessoa, 
família ou sociedade, como a ideia de uma ética, tal como foi de!nida por Nietzche 
e Foucault. Mas, segundo Foster, Mau dá a entender que a interpretação ética da 
expressão acaba por ser também ela engolida pela “designed life” (p. 22-23). Todo o 
trabalho de Mau representa, para Foster, uma remodelação do espaço à imagem da 
mercadoria (p.23), uma descrição capaz das ambições de Mau, aplicável sobretudo ao 
seu trabalho de sinalética para arquitectos, mas também aos seus trabalhos de carácter 
mais humanitário. Mau demonstra que uma das tarefas actuais do design é rei!car a 
ética, a política e a própria geogra!a sob a forma de um design total, transformando 
tudo isto em outra tanta mercadoria. Foster reitera que este processo nada tem de 
contestatário – “Tal como Deleuze e Guattari, sem falar de Marx, já nos tinham 
ensinado há muito tempo, esta desterritorialização é o caminho do capital”60 (p. 24). 
Da mesma forma, toda a indecisão disciplinar que Mau demonstra, hesitando entre 
ser um designer, um artista ou um homem de negócios, correspondem com perfeição 
à interdisciplinaridade que Mau defende e Foster critica.

Por vezes, !ca a sensação que Foster é um neo-modernista, advogando um re-
torno à depuração formal e disciplinar do modernismo, mas este retorno acaba por 
se revelar, por admissão própria, impossível. As distinções entre disciplinas que se 
deveriam recuperar, levando a uma autonomia, podem ser apenas uma ilusão:

58  No original: “whose luscious covers with sumptuous images in saturated colors and layered pages with inventive 
fonts in cinematic sequencing.”
59  No original: “little credos, historical sketches, and laboratory studies about design, along with several anecdotes 
concerning Master Builders like Koolhass, Frank Gehry, and Philip Johnson”
60  No original: “As Deleuze and Guattari, let alone Marx, taught us long ago, this deterritorializing is the path of 
capital.”
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A autonomia, mesmo parcial, pode ser uma ilusão ou, melhor, uma "cção; mas é periodi-
camente útil, mesmo até necessária, como foi para Loos, Krauss e companhia há cem anos 
atrás. Periodicamente, também, esta "cção pode-se tornar repressiva, anestesiante até, tal 
como foi trinta anos atrás quando o pós-modernismo foi apresentado como uma abertura 
de um modernismo petri"cado. Mas esta já não é a nossa situação.61 (p.25).

Para Foster, a situação actual é, !nalmente, uma consequência irónica de todos 
os esforços de William Morris, das vanguardas, da Bauhaus – no fundo, o resultado 
da história do design enquanto disciplina. Actualmente, o design contemporâneo 
tinha-se revelado, sem grandes surpresas como um agente do capitalismo, mesmo – e 
sobretudo – quando desastradamente se lhe tentava opor: “faz parte de uma vingança 
maior do capitalismo sobre o pós-modernismo – uma recuperação dos seus cruza-
mentos de artes e disciplinas, uma trivialização das suas transgressões.”62 (p. 25)

Se a crítica de Foster é a quase todos os títulos justa, o seu problema maior é a 
abrangência excessiva da sua de!nição de design. Ao fazer de Bruce Mau o repre-
sentante do design na sua totalidade, incorre numa generalização grosseira. Parte do 
princípio que o “Designer como Autor” é um modelo consensual do que o designer 
deveria ser, quando dentro do próprio design existem, como já vimos, uma série de 
contendas quanto à posse e à de!nição do que deverá ser o design como autor – ao 
nível interno, é esta disputa que faz do conceito do “Designer como Autor” um 
enunciado das tensões políticas dentro do design.

2.8. Conclusão (depois do “Designer como Autor”)
Neste momento, o conceito do “Designer como Autor” é considerado como encer-
rado. Em primeiro lugar, historicamente, como um conjunto de preocupações que 
tiveram lugar numa época muito de!nida (o !nal dos anos 90), em lugares (certas 
escolas, revistas ou eventos) e objectos muito particulares (os Big Books, por exem-
plo). Em segundo lugar, !cou circunscrito a um estilo, género ou movimento que 
pode ser reaplicado em qualquer altura. Qualquer uma destas modalidades contribui 
para isolar criticamente a autoria dentro do design – existe um design por defeito, 
onde a autoria não existe e depois existem certos estilos, certos períodos, onde ela, 
por oposição, existe.

61  No original: “Autonomy, even semi-autonomy, may be an illusion or, better, a !ction; but periodically it is 
useful, even necessary, as it was for Loos, Krauss, and company a hundred years ago. Periodically, too, this !ction can 
become repressive, even deadening, as it was thirty years ago when postmodernism was !rst advanced as an opening 
out of a petri!ed modernism. But this is no longer our situation.”
62  No original: “Contemporary design is part of a greater revenge of capitalism on postmodernism – recouping of 
its crossings of arts and disciplines, a routinization of its transgressions.”
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No entanto, a situação é mais complexa do que isso. Se, como já vimos, existem 
dentro do discurso habitual do design mecanismos de atribuição e reclamação de au-
toria que contrariam e são contrariados pelo “Designer como Autor”, por outro lado, 
dentro das margens do design grá!co também existem bastantes oposições à ideia do 
“Designer como Autor”. Também aqui esta expressão é usada sobretudo de modo 
pejorativo, como algo a ser rejeitado. Muito pouca gente a reclama directamente, 
mas é usada como uma forma de descrever, em geral de modo negativo, o traba-
lho de outra pessoa. Desta maneira, mesmo nos territórios lamacentos de que falava 
Rock, o “Designer como Autor” é usado como uma maneira expedita de caricaturar 
o trabalho de alguém. Contudo, esta caricatura acaba por obscurecer a possibilidade 
de uma crítica séria e sistemática das margens disciplinares do design – o “Designer 
como Autor” continua a ser assim uma generalização grosseira.

Um bom exemplo desta tendência é um artigo de Rick Poynor publicado na 
revista Print (2008), sobre um conjunto de designers que fazem o que eles próprios 
chamam “critical graphic design”. Segundo os seus proponentes, os designers An-
thony Dunne e Fiona Raby, este design “pode questionar e desa!ar, através da sua 
forma, programas industriais; encarnar valores sociais, culturais, técnicos ou econó-
micos alternativos; e actuar como apoio para estimular debate e discussão entre o 
público, os designers e a indústria.”63 (Twemlow 2008) Poynor argumenta que esta 
postura tem muito em comum com o “Designer como Autor”, chamando a atenção 
para um texto do catálogo da exposição Forms of Inquiry: !e Architecture of Critical 
Graphic Design, editado por Zak Kyes e Mark Owens (2007), onde estes perguntam:

Mas o que acontece quando o designer assume o papel de editor, de editora, de distribui-
dor, fora dos limites da familiar relação cliente/designer? Tomando esta posição, desa"a 
o modelo histórico do design grá"co como um serviço, con"ante como está em conteúdos 
fornecidos por outros, em necessidades externas e na divisão do trabalho em especializações 
discretas.64 (p.45)

63  No original: “‘Critical design,’ as outlined by its key proponents, the interactive designers and educators An-
thony Dunne and Fiona Raby, is design that, through its form, can question and challenge industrial agendas; em-
body alternative social, cultural, technical or economic values; and act as a prop to stimulate debate and discussion 
amongst the public, designers and industry.” 
64  No original: “By its very nature, graphic design is primarily concerned with giving shape to ideas and informa-“By its very nature, graphic design is primarily concerned with giving shape to ideas and informa-
tion provided by others. Indeed, the process of negotiation that underpins day-to-day design practice provides many 
of its challenges and satisfactions (not to mention its frustrations and disappointments). But what happens when the 
designer assumes the role of editor, publisher and distributor outside the constraints of the familiar client/designer 
relationship? Taking such a position challenges the historically service-based model of graphic design, reliant as it is 
on supplied content, external requests and the division of work-#ow into discrete specialisations.” 

Poster da exposição
Forms of Inquiry.
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A posição é obviamente próxima à do “Designer como Autor”, o que leva Poynor 
a reprovar este “design grá!co crítico” por ignorar um momento muito recente da 
história do design onde se defendiam princípios semelhantes e, ainda assim, reclamar 
o estatuto de um design mais crítico do que o habitual – “Critical Omissions” é pre-
cisamente o título do seu artigo. 

No entanto – e esta é a parte que no contexto desta investigação nos interessa 
mais –, Poynor sublinha que existem também diferenças de ênfase entre os dois 
movimentos:

Enquanto os novos designers críticos tomam a sua própria actividade como um dado ad-
quirido, tal como as pós-feministas tomavam as vitórias difíceis das feministas, eles estão 
menos preocupados com o que Owens, escrevendo na [revista] Dot Dot Dot, chama o 
“valor de mercado do ‘Designer como Autor.’” Eles tendem, pelo menos em termos grá"cos, 
a ser mais humildes que os seus predecessores. Eles insistem no seu papel como participan-
tes, colaboradores, proclamando o valor do processo acima do produto "nal e repensando 
os meios de distribuição, favorecendo a ideia de produção “just in time” – um termo de 
fabrico industrial – para evitar desperdícios desnecessários.65 (Poynor 2008)

Esta nova geração vê portanto os ganhos obtidos durante o período do “Designer 
como Autor” como um dado adquirido, o que nos leva a duas conclusões. Em pri-
meiro lugar, o “Designer como Autor” é tido como historicamente encerrado, mais 
ainda porque os seus sucessores imediatos se distanciam dele. Em segundo lugar, esta 
nova con!guração está ligada a novos esquemas de produção – quer num nível técni-
co como social – como também a novas con!gurações no plano grá!co. 

De resto, ao contrário do que Poynor a!rma, esta nova geração é também bastan-
te crítica em relação ao “Designer como Autor” – o seu distanciamento não é resulta-
do do desconhecimento mas de uma consciência crítica, como atesta, por exemplo, a 
recensão que Stuart Bailey, um dos representantes do “design grá!co crítico”, fez ao 
livro Life Style (Bailey 2001) ou as constantes re#exões sobre autoria no design que 
surgem nas páginas da revista Dot Dot Dot, que Bailey edita juntamente com David 
Reinfurt. 

65  No original: “While the new critical designers take their own agency for granted, just as post-feminists took the “While the new critical designers take their own agency for granted, just as post-feminists took the 
feminists’ hard-won gains for granted, they are less concerned with what Owens, writing in Dot Dot Dot, calls the 
‘market value of “the designer as author.”’ "ey tend, at least in graphic terms, to be humbler than their predeces-
sors. "ey stress their role as participants and collaborators, proclaim the value of process over !nal product, and 
rethink the means of distribution, favoring the idea of ‘just in time’ production – a manufacturing term – to avoid 
needless waste.”

Revista Dot Dot Dot.
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Uma dessas re#exões tem uma particular relevância no âmbito desta tese. Trata-se 
de uma análise crítica, feita por Mark Owens e David Reinfurt (2003), de retratos 
promocionais de estúdios de design, interpretados em termos das relações laborais e 
humanas que dão a entender. Tal como o Big Book, este género de retrato – muitas 
vezes um auto-retrato ou pelo menos um retrato encomendado – não se encaixa 
facilmente na prática discursiva comum do design. Também aqui o designer é o seu 
próprio cliente; também aqui o designer se representa a si mesmo no plano grá!co. 
Assim, uma fotogra!a dos membros do atelier de Charles e Ray Eames, segurando 
cada um na sua máquina fotográ!ca é visto como um re#exo do modo como esse 
estúdio se organizava à semelhança de uma equipa de !lmagem ou de uma pro-
dutora; uma imagem do atelier de Wim Crouwel torna-se numa representação da 
organização laboral do estúdio de design enquanto !rma, uma estrutura onde cada 
membro mantém uma independência relativa dentro de uma organização comum; 
o retrato do colectivo Feminist Studio Workshop, constituído por Judy Chicago, 
Arlene Raven e Sheila de Bretteville, é distribuído por um tríptico, onde cada uma 
delas assume à vez a posição frontal, demonstrando uma prática dinâmica, política e 
igualitária; no retrato do arquitecto Gordon Bunshaft, pelo contrário, este é apresen-
tado como um herói solitário à frente de um dos edifícios que criou, apesar do seu 
estúdio empregar cerca de setecentas pessoas. No entanto, e além da sua brevidade, 
o artigo tem o problema de se apoiar teoricamente sobre o conceito de estética rela-
cional, proposto por Nicolas Bourriaud, e de!nido por Owens e Reinfurt como uma 
forma de crítica onde os objectos são apreciados de acordo com as relações humanas 
que representam, produzem ou desencadeiam. Contudo, a estética relacional centra-
se na maneira como estas relações são induzidas conscientemente num público e 
não produzidas inconscientemente por um grupo de trabalhadores numa fotogra!a 
promocional. Neste aspecto, as perguntas que Owens e Reinfurt pretendem respon-
der através da sua análise – Como se organiza o estúdio? Quais os seus métodos de 
trabalho? Quem é o chefe? Quem faz o café? – estão evidentemente mais próximas 
de uma crítica marxista ou feminista do que da estética relacional (eles próprios re-
conhecem que o seu artigo é uma má aplicação propositada66 do termo). Mas, apesar 
dos seus problemas metodológicos, este artigo demonstra uma disponibilidade crítica 
para tratar assuntos como a autoria ou a identidade que, como já vimos, são habitu-
almente considerados excêntricos ao discurso do design, embora contribuam, de um 
modo crucial, para o estruturar. 

66  No original. “willful misapplication”.

Fotogra!a dos membros
da !rma de design de
Wim Crouwel.

Fotogra!a dos membros
da !rma de design de
Charles e Ray Eames.

Fotogra!a de Gordon Bunshaft.

Fotogra!a dos membros
do Feminist Studio Workshop.
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A acusação de Poynor de que este novo design crítico não reconhece uma !liação 
explícita ao conceito do “Designer como Autor” é assim injusta, no sentido em que 
estes designers demonstram uma consciência crítica bastante grande em relação a ele, 
não se limitando à condenação habitual, mas procurando compreender criticamente 
as noções de autoria, de biogra!a e de auto-representação através do design. 

Em todo o caso, seria difícil que assumissem uma ligação a um fenómeno que, 
como vimos ao longo deste capítulo, é entendido em larga medida como um mau 
exemplo, uma excentricidade marginal e passageira da história do design que, apesar 
de ser um dos temas centrais da discussão em torno do design, é visto sobretudo 
como uma !gura negativa, que deve ser mantida à distância. Mas, como se pode 
apreciar através da análise da produção teórica a propósito do “Designer como Au-
tor”, apesar da sua aparente exterioridade é bastante patente que a autoria dentro do 
design é uma função bastante fértil, na medida em que é apropriada por interesses 
muito distintos, com ideologias opostas. Pode ser usada para criticar instituições e 
práticas entendidas como marginais (Rock). Pode ser usada como ponto de partida 
para um modelo marxista ou feminista da análise e da prática do design (Lupton). 
Pode ser uma forma de empreendedorismo individualista, assumidamente capitalista 
(Heller). Pode ser um modo de activismo político e social (McCoy e Twemlow). 
Pode ser um conceito de classi!cação teórica e crítica (Poynor). Pode ser a represen-
tação de uma sociedade e de uma época onde o design é o modo de subjectividade 
dominante (Foster).
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3. História do Design e Autoria

Este capítulo trata de esboçar os problemas da autoria dentro da história do de-
sign, procurando assinalar criticamente tendências e metodologias relativamente a 
este conceito, tentando identi!car também posições ideológicas a elas associadas. 
Pretende-se desta maneira demonstrar a centralidade da noção de autor dentro da 
história do design, sublinhando também que as diferentes formas de a conceber são 
interdependentes da própria concepção de história que é aplicada a cada momento e 
em cada contexto, pondo desta forma em causa a noção modernista da história como 
uma só grande narrativa linear, a descrição de um progresso constante em relação a 
um objectivo claramente de!nido. Esta história costuma ser apresentada sob a for-
ma de um cânone, uma narrativa construída a partir da descrição das vidas e obras 
de praticantes ilustres, sucedendo-se uns aos outros como membros de uma família 
idealizada. Problematizar os modos aceites de autoria dentro da história do design é 
também problematizar o seu cânone.

As diferentes maneiras de rejeitar o “Designer como Autor” que vimos mais atrás 
podem dar a entender que não existem dentro do design mecanismos para legitimar 
praticantes, retirando-os do anonimato e integrando-os na história e no discurso 
o!cial da disciplina – ou seja, que não existe uma maneira de estabelecer crítica ou 
historicamente um autor dentro do design. Porém, mesmo uma análise super!cial 
permite observar que, pelo contrário, a crítica e a história do design se apoiam forte-
mente sobre a !gura do praticante heróico, com uma biogra!a e uma psicologia que 
se re#ectem num corpo de obra que se crê claramente de!nido.

Existe assim uma contradição entre uma actividade que rejeita ostensivamente a 
noção de autoria enquanto ao mesmo tempo a usa sem grandes problemas em traba-
lhos teóricos, críticos e pedagógicos. Esta incoerência demonstra bem que o design 
não acontece num vácuo onde a noção de autoria – ou pelo menos de de"nição e 
atribuição de corpos de obra – não existe, mas dentro de um sistema complexo de 
classi!cação e hierarquização que, longe de estar alheio a questões de autoria, regular-
mente integra ou exclui praticantes e práticas, acabando assim por formar os próprios 
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processos que levam a que um designer pertença ou não à história o!cial do design 
e ao seu cânone.

É preciso ter em atenção que estes processos de seriação delimitam aquilo que é o 
campo de intervenção do discurso do design, que inclui todas as áreas sobre as quais 
os seus praticantes podem legitimamente intervir – ou seja, todas as áreas sobre as 
quais o design, enquanto disciplina, tem algum ascendente, mesmo que negativo. 
Naturalmente, até os objectos que são ostensivamente excluídos através destas práti-
cas discursivas fazem parte da zona de in#uência do design, embora não sejam vistos 
como práticas dominantes. Mais uma vez o “design de autor” é aqui um bom exem-
plo, mas poder-se-ia acrescentar actividades que também são praticadas regularmente 
por designers embora não sejam vistas como fazendo parte do design: formatos que se 
aproximam à arte – como performances e instalações –, ou à música – como a com-
posição musical e o DJing. Estas práticas estão dentro desta zona em que se debate e 
decide aquilo que será ou não o design numa hierarquização constante. Poder-se-ia 
estabelecer um ponto de comparação com a análise que Foucault fez das práticas dis-
cursivas vitorianas sobre a sexualidade no primeiro volume da História da Sexualidade 
(Foucault 1976). Embora se acredite que a sociedade vitoriana evitava totalmente 
a sexualidade nas suas práticas discursivas, ela era, pelo contrário, constantemente 
invocada, hierarquizada, estabelecendo-se-lhe novas categorias, novos locais onde po-
dia ser exercida, novas identidades que a podiam exercer. Da mesma maneira, a au-
toria no design não é de todo uma ausência – mesmo durante o modernismo tardio 
europeu, onde se enfatizava a ideia de um design neutro e exercido colectivamente, 
rejeitando explicitamente o protagonismo individual, houve um conjunto de práticas 
discursivas que hierarquizavam tanto a prática como os praticantes, incluindo-os ou 
excluindo-os a cada momento, promovendo alguns e apagando outros – mesmo no 
Estilo Suíço, aquilo que a história registou acaba por ser !nalmente uma sucessão 
de nomes: Carlo Vivarelli, Josef Müller-Brockman, Max Huber, Otl Aicher, entre 
outros67.

Esta zona de intervenção discursiva do design não limita a sua in#uência ao pre-
sente, mas afecta também a maneira como a história da disciplina é construída, levan-
do também a um conjunto de decisões quanto ao que serão os praticantes dignos de 
nota, ou qual o género de documentação a aceitar ou a excluir. Ao longo do tempo, 
esta história desempenhou diferentes papéis e funções, a mais importante das quais 
não é tanto descobrir e registar o passado da disciplina – esta é a concepção popular, 

67  Este processo é particularmente visível na história do design suíço produzida por Richard Hollis (2006), mas 
também no conjunto de monogra!as editadas sobre alguns dos designers suíços, como por exemplo Otl Aicher 
(Rathgeb 2007) , Josef Müller-Brockman (Purcell 2006) e Max Huber (Moos 2006).
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mas também mais super!cial, da história – mas, até certo ponto, decidi-lo, escolhen-
do estrategicamente e a cada momento qual será o passado mais conveniente: em 
termos económicos, geográ!cos e políticos; em termos de favorecer um grupo de 
praticantes em relação a outros; em termos de a!rmar o design em relação a outras 
actividades entendidas como aliadas ou rivais; em termos de lhe abrir novos campos 
de acção com a justi!cação de serem um direito histórico.

Esta linha de pensamento contraria a noção aceite de que a história do design é li-
near – a história de um progresso ou de um re!namento e legitimidade crescentes. O 
decurso da história é, dentro da área disciplinar do design, tudo menos isso, mas este 
preconceito tem a sua origem no facto do design ser frequentemente conotado com 
o modernismo, com a sua ideologia de rejeição do passado e ênfase numa ideia linear 
de progresso. Esta concepção modernista tem como consequência uma hesitação 
entre representar o design como algo sempre novo (sem história) e, alternativamente, 
como algo com uma longa e respeitável história, cheia de associações a outras tantas 
Histórias dignas de nota – da Arte, da Arquitectura, da Literatura, da Política, entre 
outras. Se o design é apresentado como uma encarnação do progresso – tecnológico, 
social, económico e estético –, a sua história deveria ser também, idealmente, o regis-
to de um melhoramento sempre crescente, sem recuos ou falsas partidas, mantendo 
com bastante custo a ideia de linearidade à custa de sacrifícios em termos de rigor 
histórico.

Assim, em algumas épocas, o design esteve bastante empenhado em negar o seu 
passado, como se pode observar a propósito da invenção do termo “design grá!co”, 
por W.A Dwiggins. Este novo termo foi concebido para substituir “artista comercial”, 
uma actividade tida como subalterna dentro das estruturas editoriais e publicitárias 
dos anos 1920 e 1930. “Designer Grá!co”, pelo contrário signi!cava uma actividade 
menos temperamental do que a arte, mais ligada à ideia de projecto, a qualquer coisa 
previsível e !ável, mas ainda assim com uma certa so!sticação. Com efeito, este nome 
não foi apenas uma mudança de etiqueta, mas alterou subtil mas decisivamente o 
campo discursivo do design, demonstrando que estas mudanças não são apenas “te-
óricas” – no sentido de serem decisões que não afectam a prática pro!ssional – mas, 
pelo contrário, têm consequências profundas na maneira como esta se desenvolve. 
Poder-se-ia a!rmar, usando um conceito vindo de Foucault (Foucault 1969, p. 99), 
que esta é uma decisão estratégica porque, no mesmo lance, distancia o design de um 
passado tido como indesejável (deslocando a ideia de “artista comercial” de uma 
categoria “activa” para a passividade da curiosidade histórica obsoleta), permitindo 
modi!car também um conjunto de relações laborais no processo. Pelo contrário, em 
outras ocasiões houve uma tentativa de apropriar um passado percebido como vanta-
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joso e legitimador. Um bom exemplo são as vanguardas do início do século XX, que 
tanto são incluídas dentro do design devido às suas experiências tipográ!cas, como 
são rejeitadas por esses trabalhos terem sido feitos fora do enquadramento laboral 
típico do design actual. Os trabalhos e as próprias !guras de F. T. Marinetti e Kurt 
Schwitters tanto podem aparecer nas histórias do design como outros tantos desig-
ners no meio do cânone, como podem ser denunciados como meros artistas cujo 
trabalho não tem consequências práticas na prática pro!ssional do design, devendo 
ser excluídos do cânone, tal como exige Anthony Froshaug (1970, p.2).

Como este último exemplo demonstra bem, nesta ideia de história como estra-
tégia, a noção de autoria é evidentemente central, e uma das primeiras decisões a 
tomar, em termos metodológicos, é entre uma história de grandes homens, onde a 
autoria desempenha um papel determinante, ou uma história onde a ideia de autor é 
evitada, falando-se antes de movimentos, estilos ou de como a sociedade, a tecnologia 
e a política decidem efectivamente o curso do design. Adrian Forty, por exemplo, 
considera que se tem gasto:

muito tempo e esforço na identi"cação de pessoas frequentemente desconhecidas e na pes-
quisa de suas carreiras, embora tal conhecimento acrescente muito pouco à signi"cação de 
seus designs [sic]. Parece estranho que a biogra"a de indivíduos deva ser considerada um 
meio satisfatório de explicar uma actividade que é, por natureza, social e não puramente 
individual [...] se a economia política consistisse apenas no estudo da economia à luz das 
declarações feitas por políticos, ela contribuiria muito pouco para aumentar a nossa com-
preensão do mundo (2007, p.321-322). 

Estas declarações subentendem uma oposição entre uma história marxista assente 
no estudo dos meios de produção e uma história liberal assente no esforço individual. 
Enquanto Forty, por exemplo, é claramente a favor de uma história onde o indiví-
duo, enquanto unidade de estudo, deve ser evitado, Emily King, na sua dissertação 
sobre a nova tipogra!a dos anos oitenta e noventa acredita que faz sentido estudá-la 
através dos indivíduos que a praticam, tentando produzir uma imagem de conjunto 
através das histórias de indivíduos especí!cos dentro da comunidade de criadores 
tipográ!cos. King justi!ca esta opção recorrendo à !gura do “Designer como Autor”:

Esta abordagem implica uma ênfase na contribuição do indivíduo que contradiz o argu-
mento dominante dentro dos estudos culturais que a produção artística é em larga medida 
uma empresa colectiva. Por exemplo, no seu livro "e Social Production of Art, o ob-
jectivo declarado da socióloga Janet Wol$ foi “desmisti"car o conceito de criatividade”, 



O Big Book

64

minando assim a noção de “génio individual”. A ênfase fervorosa na natureza colectiva 
da produção artística por parte de Wol$ e de outras pessoas que promovem a ideia da arte 
como um produto social tem sido em larga medida táctica: um contra-ataque à "gura do 
génio criativo que tem sido o esquema dominante. Dentro do design de tipos, as provas 
empíricas parecem contrariar esta tendência crítica. As novas tecnologias fazem com que 
os tipos sejam cada vez mais produzidos por autores individuais. Esboços [de caracteres] já 
não são interpretados e re"nados por gabinetes de colaboradores anónimos. É quase sem-
pre o designer contemporâneo o único responsável por um tipo: desde os primeiros traços 
sobre o papel até ao produto "nal [...] Não só parece que a tecnologia promove o autor de-
signer, como dentro do campo da crítica de design tem havido apelos a que se reequacione 
o conceito de autoria.68 (King 1999)

Curiosamente, o exemplo que King dá destes apelos é o ensaio !e Designer as 
Author de Michael Rock que, como vimos, é bastante céptico em relação à autoria 
como um modelo crítico a seguir no design. Do mesmo modo, há bastantes exem-
plos actuais de tipos criados colectivamente, onde o desenho de uma letra é aperfei-
çoado por uma equipa, quer o resultado !nal seja atribuído a um indivíduo ou a um 
colectivo: Erik Spikermann, por exemplo, esboça as suas fontes em papel para serem 
posteriormente concretizadas no formato electrónico por uma equipa69; há um sem 
número de projectos de edição colectiva de tipos, podendo-se destacar por exemplo 
o projecto Typeforge, de Pedro Amado, entre outros possíveis70.

Esta é uma discussão em grande medida ideológica que se re#ecte também na 
maneira como são de!nidas as funções da história do design em relação à práti-
ca do design. O modelo tradicional vê a história como um recurso que deve servir 
directamente a prática pro!ssional do design. Não se assume a história como algo 
autónomo, com a sua própria agenda, mas como um expediente. Pode ser usada 
como forma de legitimar o exercício pro!ssional do design em relação a outras áreas 

68  No original: “!is approach implies a stress upon the contribution of the individual that runs counter to the argument 
prevailing within cultural studies that artistic production is largely a collective enterprise. For example, in her book ‘!e 
Social Production of Art’, the sociologist Janet Wol$’s avowed goal was to ‘demystify the concept of creativity’ and hence 
undermine the notion of the ‘individual genius’. !e fervent emphasis upon the collective nature of artistic production by 
Wol$ and others who promote the idea of art as a social product has been largely tactical: a direct counter to the "gure of 
the lone creative genius that had been the prevailing construct. Within type design, empirical evidence would appear to run 
against this critical trend. New technologies have made typefaces increasingly the output of single authors. No longer are 
sketches interpreted and re"ned by drawing o%ces full of anonymous contributors. More often than not the contemporary 
designer is solely responsible for a face: from the "rst marks upon paper or dots upon the screen to the "nished product. […]
Not only has technology appeared to promote the design author, but also within the "eld of graphic design criticism calls 
have been made for re-evaluation of the concept of authorship.”
69  Tal como o próprio descreve na sua apresentação no âmbito das conferências Personal Views da Esad de Mato-
sinhos e consultável em http://www.esad.pt/personalviews/.
70  Consultável em http://www.typeforge.net/blog/.



História do Design e Autoria

65

pro!ssionais, mas, num nível mais corriqueiro, pode funcionar como um catálogo 
de tendências onde os designers vão buscar inspiração para trabalhos especí!cos. No 
entanto, mais recentemente, este género de história subordinada à prática tem sido 
muito criticado. A primeira razão para isso poderá ter a ver com a pro!ssionalização 
do ensino e da investigação do design: enquanto ainda é costume o ensino do design 
ser ministrado preferencialmente por designers pro!ssionais que acumulam o ensino 
com a sua actividade pro!ssional de atelier, mais recentemente a actividade de profes-
sor ou de investigador a tempo inteiro dentro da área do design tem-se tornado mais 
comum. Por sua vez, esta divisão crescente entre atelier e escola tem-se re#ectido 
numa história e numa crítica mais independentes em relação ao exercício pro!ssional 
do design. Esta independência tem-se traduzido numa maior discussão sobre o papel 
que a história do design deve desempenhar em relação à sua prática – uma história 
que se limite a apoiar as necessidades imediatas da pro!ssão pode não ser nem su-
!cientemente crítica, nem su!cientemente profunda para ter alguma utilidade para 
além disso.

Até certo ponto, o trabalho crítico em torno do cânone do design grá!co71 é uma 
consequência desta autonomização crítica. Se o designer grá!co pro!ssional deixa 
de ser o destinatário preferencial da história do design, deixa também de ser a sua 
categoria principal, o seu objecto de eleição. As próprias metodologias da história do 
design e as maneiras como se distinguem ou se assemelham a outras historiogra!as 
ou outras práticas disciplinares tornam-se também mais visíveis. Sem a !gura do de-
signer a presidir à sua própria história, esta torna-se necessariamente mais complexa 
e autónoma, ganhando outros contornos e objectivos. O historiador Clive Dilnot, 
por exemplo, acredita que é necessário distinguir entre a design history, uma história 
orientada sobretudo para o ensino e acompanhamento da prática pro!ssional dos 
designers, e a history of design, que tem um alcance mais amplo e é necessariamente 
mais autónoma em relação à prática. Os temas da design history tendem a servir 
necessidades especí!cas da prática pro!ssional do design que, depois de resolvidas, 
perdem o interesse dos praticantes. Ainda assim, segundo Dilnot, este género de 
história consegue por vezes obter resultados duradouros, como no caso das investiga-
ções de William Morris sobre a tipogra!a Humanista, que teriam continuidade no 
movimento Private Press, nas investigações sobre caligra!a de Edward Johnston e de 
Eric Gill e !nalmente nas carreiras de Stanley Morison e Daniel Berkeley Updike, 
que reuniam preocupações teóricas – e em particular históricas – com o seu trabalho 

71 Ver por exemplo o número 68 da revista Eye, dedicado inteiramente à discussão do cânone no design grá!co 
(Waters 2008).
 .
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prático de criação tipográ!ca. No entanto, fora das áreas especializadas da tipogra!a 
e da ilustração houve, durante boa parte do século XX, uma quase total ausência de 
investigação histórica de fundo, considerada irrelevante dentro de uma disciplina 
como o design, entendida durante quase todo o seu percurso histórico como uma 
actividade recente, ainda em formação, sobre a qual seria prematuro fazer uma histó-
ria de fundo, e que, por outro lado, lutava para se libertar de um passado como arte 
comercial, considerado subalterno (Dilnot 1989. p. 218). Ou seja, procurava por 
um lado apresentar-se como uma disciplina nova, ainda fora da história, a qual usava 
selectivamente como um instrumento de trabalho, enfatizando os bons momentos e 
esquecendo os maus.

A autonomia da teoria em relação à prática permite também compreender me-
lhor as causas para o notório anti-intelectualismo que impera dentro do design e 
que já foi assinalado não só por Dilnot (1989, p. 219), mas também por Matt Soar 
(2002, p. 131-5), Gunnar Swanson (1997, p. 167) e por Erica Nooney (2006, p.7), 
entre muitos outros. A quantidade de comentadores denunciando esta atitude pode 
dar a entender que se tornou minoritária, mas isso está bastante longe da verdade – 
o anti-intelectualismo é bastante robusto dentro do design e, periodicamente, é até 
defendido publicamente como sendo uma característica estrutural da pro!ssão. Um 
bom exemplo disto é o texto de Paula Scher, Back to Show and Tell, onde o discurso 
teórico e académico é criticado pelo seu jargão incompreensível, que o torna abor-
recido e essencialmente inútil para !ns pedagógicos, servindo também para excluir 
quem não o domina. Scher defende !nalmente que a única forma de um designer 
aprender convenientemente é fazendo design (1994, p. 224-225), dando a entender 
não apenas um preconceito anti-intelectual, como assumindo também que a única 
utilidade da história e da teoria do design deverá ser como ferramenta de auxílio ao 
ensino da prática do design, e que este ensino não só deve continuar a depender da 
prática, como pode e deve ser ministrado por pro!ssionais do design, como uma ex-
tensão natural da sua actividade de atelier. Este esquema favorece o exercício tradicio-
nal do design como pro!ssão, permitindo-lhe o acesso exclusivo à legitimidade que 
o ensino de grau superior confere aos seus docentes e permitindo também passar esta 
!loso!a à geração seguinte, perpetuando o anti-intelectualismo como uma previsão 
que se cumpre a si mesma. Consegue-o, porém, à custa da possibilidade do ensino e 
da investigação serem vistas como actividades pro!ssionais autónomas, que podem 
inclusivamente ter métodos e objectivos que não servem directamente o exercício 
pro!ssional do design.

Nos últimos anos, a atitude tem mudado, em grande parte devido ao já mencio-
nado aumento de cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento em design, bem 
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como ao aumento consequente da produção teórica e crítica, que tem contribuído 
para tornar autónoma a investigação em design. No entanto, o anti-intelectualismo 
ainda continua a manifestar-se com regularidade no discurso público e mesmo acadé-
mico do design, acabando por ser apoiado pelo próprio formato da discussão pública 
habitual no design, que em geral se centra à volta de conferências de curta duração 
e de artigos curtos e generalistas que cobrem e debatem, por vezes de forma acesa, 
um conjunto de tópicos num tom coloquial, sem contudo os chegar a aprofundar 
(Swanson 1997, p. 167-169). Segundo Erica Nooney, este género de escrita é essen-p. 167-169). Segundo Erica Nooney, este género de escrita é essen-
cialmente ahistórico:

[O]s autores nunca colocam as suas opiniões num enquadramento que permita aos leitores 
compreenderem o alcance da controvérsia. Deste modo, os ensaios hesitam onde deveriam 
avançar propostas. A sua escrita é como a maioria da escrita sobre design: breve e apela-
tiva, escassa em exemplos e ainda mais escassa em explicações. Estes ensaios estão prenhes 
de intenções, mas esvaziados de um plano [...] É claro, nem toda escrita sobre design 
precisa de ser rigorosa ou de intenções académicas; há validade num discurso vernacular 
ou distintamente pro"ssional. Porém, este não é o conhecimento académico que permite 
às pro"ssões desenvolverem uma perspectiva crítica. Todas as pro"ssões devem envolver-
se com os mecanismos e teorias da sua prática e da sua origem, contudo o design é uma 
pro"ssão presa por controles institucionais, histórias narrativas, retórica autopromocional 
e pelo fracasso dos seus mais prolí"cos praticantes fornecerem mais do que ideias vagas.72 
(2006, p.6)

É um indício das consequências nefastas do fechamento da pro!ssão que esta 
discussão sobre o papel dos intelectuais dentro do design nunca tenha sido relaciona-
da com a discussão mais geral do papel dos intelectuais na sociedade, ligada por sua 
vez às discussões sobre a de!nição do que será a própria cultura, e de como esta se 
relaciona com a política. Sob este prisma, o anti-intelectualismo do design reproduz 
a posição mais geral que defende que o trabalho intelectual não pode ter utilidade 
politica, sendo uma actividade alheada da realidade e exercida nas torres de mar!m 
da academia ou nas margens da sociedade. 

72  No original: “[T]he authors never place their opinions in a framework that would allow readers to understand 
the scope of the controversy. "us, the essays dither where they should propose. "eir writing is like most design 
writing: brief and catchy, short on examples and even shorter on explanation. "ese essays are ripe with agenda, but 
starved for a plan [...] Of course, not all design writing need be thorough or scholarly-minded; there is validity in 
a vernacular or distinctly professional discourse. Yet such is not the scholarship that allows professions to develop 
critical perspective. All professions must engage with the mechanics and theories of their practice and origin, yet 
design is a profession trapped by institutional controls, narrative histories, self-aggrandizing rhetoric, and the failure 
of its most proli!c practitioners to provide anything more than vague ideas.”
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No entanto, existem também outras concepções da actividade intelectual que 
a posicionam de forma mais politica e prática. Um dos defensores mais in#uentes 
deste modelo de intelectualidade politicamente activa foi Edward Said. Apoiando-se 
sobre o trabalho do !lósofo italiano António Gramsci, Said argumentava que o tra-
balho intelectual, sobretudo quando realizado dentro de grandes instituições como 
uma universidade, não poderia ser isolado das realidades políticas e económicas que 
o sustentavam. Procurou demonstrar, através da aplicação da metodologia exposta 
por Foucault no livro A Arqueologia do Saber (1969), que o conhecimento não só 
depende do poder, como também o encarna e canaliza – não se pode isolar um coisa 
do outro. O campo de investigação privilegiado de Said foi a relação da academia 
europeia com o colonialismo entre os séculos XVIII e XX, dando origem com este 
trabalho àquilo que viria a ser conhecido como Estudos Pós-Coloniais73. O seu traba-
lho não se esgotou aí e em várias ocasiões74 argumentou a favor da ideia do intelectual 
público, que exerce uma actividade crítica em relação aos grandes temas da socieda-
de, não se deixando con!nar pela sua especialização disciplinar. Um bom exemplo 
deste género de intelectual seria o próprio Said que, apesar de ter a sua especializa-
ção na área da literatura, reclamava a possibilidade de intervir publicamente sobre 
questões políticas, em particular a causa Palestiniana, mas também Noam Chomsky, 
que concilia uma carreira de referência na área da linguística com uma actividade 
política extremamente activa e in#uente. É preciso ter em atenção que nem Said nem 
Chomsky defendiam uma academia mais prática e menos teórica, que seria facilmen-
te instrumentalizada por interesses políticos e económicos, mas acreditavam que era 
precisamente a autonomia relativa da academia em relação à sociedade que fornecia 
a distância crítica necessária para as suas intervenções políticas. Assim o intelectual 
público teria de se defender duplamente da especialização redutora da academia tra-
dicional, aparentemente desligada do resto da sociedade, e dos modelos actuais que a 
procuram reduzir a uma extensão do mundo empresarial.

Como já vimos mais atrás, a discussão sobre o papel do discurso intelectual den-
tro do design reproduz estas tensões, mas também é necessário fazer um aparte que 
nos reaproxima do tema desta tese. Muitas das características que são criticadas no 
“Designer como Autor” correspondem às do intelectual público: a sua actividade tem 
a sua origem “nos territórios turvos da arte e da academia”, como dizia Michael Rock; 
viola a neutralidade da área disciplinar a que está associado trazendo as preocupações 
éticas e políticas do próprio designer para o seu trabalho quando, tradicionalmente, 
deveriam ser deixadas em casa; mistura as fronteiras disciplinares e institucionais 

73  Ver Orientalism (Said 1977) e Culture and Imperialism (Said 1993). .
74  Em Representações do Intelectual (Said 1993).
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aceites, assumindo papéis e responsabilidades inesperados. A própria concepção de 
intelectual segundo Said permitia a possibilidade de encarar o designer como um 
intelectual75. Recuperando uma distinção estabelecida por Gramsci, ele dividia os 
intelectuais em dois grupos, os intelectuais pro!ssionais que exerciam a sua acção 
dentro da universidade ou da igreja, e os intelectuais orgânicos como, por exemplo:

o actual especialista de publicidade ou relações públicas, que forja técnicas para alcançar 
uma maior quota de mercado para um detergente ou para uma companhia de aviação, 
seria, de acordo com Gramsci, considerado intelectual orgânico, alguém que procura, 
numa sociedade democrática, angariar a adesão de potenciais clientes, obter aceitação, 
orientar o consumidor ou o eleitorado. Gramsci acreditava que os intelectuais orgânicos 
estão envolvidos, de forma activa, na sociedade, isto é, numa luta constante para mudar 
as mentalidades e expandir os mercados; ao contrário dos professores e dos eclesiásticos, que 
permanecem mais ou menos imutáveis, desenvolvendo o mesmo trabalho ano após ano, os 
intelectuais orgânicos estão sempre em movimento, à caça do lucro. (Said 1993, p.23-24)

Estas tensões sobre o papel do design na sociedade estão também ligadas ao 
modo como a história do design é produzida e legitimada. É possível a!rmar, com 
base nas suas diferentes versões, que a história do design, mais do que registar o per-
curso de uma actividade de!nida em direcção a um objectivo igualmente claro, acaba 
por ser feita em função de concepções muito divergentes do que é um designer, de 
qual o seu papel na sociedade e, evidentemente, de qual a postura epistemológica em 
relação à própria história do design, que tanto pode ser vista como um mero auxiliar 
da prática ou como um campo autónomo. No primeiro caso, existe também um 
distinção a fazer entre uma história útil porque fornece recursos grá!cos que podem 
ser recuperados e reutilizados pelos designers durante a sua prática pro!ssional, ou 
uma história que serve para cimentar a coerência e autonomia do design enquan-
to disciplina. Estas histórias partilham ou reclamam objectos comuns com outras 
histórias como a do livro, da imprensa, da publicidade, e também aqui se assiste a 
um processo de estabelecer a autoria como uma forma de apropriação, que resgata 
objectos de outros autores, de outras práticas e de outras disciplinas como parte do 
seu discurso formativo.

O tipo de história e a sua posição em relação à noção de autoria são determinadas 
pela função que essa história pretende cumprir, mas também pelo público a quem se 
destina. A história do design é muitas vezes criticada por ser uma história para consu-

75  Já vimos mais atrás que Ellen Lupton compartilhava desta posição, recorrendo à de!nição Gramsciana de inte-
lectual orgânico.
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mo interno, que raramente se enquadra, ou pretende enquadrar, numa história mais 
alargada. Não se trata apenas de uma especialização, mas das próprias metodologias 
que se assumem como distintas das de outras áreas disciplinares semelhantes – por 
vezes, sem outra necessidade que não seja assegurar a identidade do design enquanto 
área independente. O público privilegiado da história do design – ou pelo menos, da 
design history de Dilnot – são sobretudo os próprios designers, e essa história cumpre 
então as funções de estabelecer um passado e uma identidade para a disciplina, mas 
também, como já vimos, de estabelecer um conjunto de recursos práticos que podem 
ser reaproveitados, acompanhados de uma série de metodologias técnicas e teóricas 
que permitem a sua apropriação legítima – isto é visível no design de tipos, mas tam-
bém nos inúmeros estilos revivalistas. Aqui, a ideia de autoria desempenha um papel 
importante para determinar qual a modalidade de acordo com a qual esse passado é 
recuperado – se é a recuperação de um recurso anónimo ou se é a recuperação da obra 
de um autor conhecido; se recupera um estilo independentemente do seu contexto 
e dos seus criadores originais ou se através da recuperação desse estilo se pretende 
recuperar ou estabelecer um autor, acrescentando-o ao cânone.

Mas, nos últimos anos, este cânone tem sido frequentemente posto em causa por 
historiadores, críticos e praticantes. Clive Dilnot, por exemplo, considera que esta 
história centrada nos grandes homens e nas suas obras é o resultado de uma fuga ao 
debate interdisciplinar que levaria ao alheamento do design em relação às inovações 
historiográ!cas do pós-estruturalismo, do neo-marxismo e da escola dos Annales, 
em França. Ele considera que o cânone acaba por encarnar uma ideologia liberal, 
com a sua ênfase no individuo em detrimento das instituições ou da colectividade e 
tornando-se na única maneira aceite de praticar a história do design, obscurecendo 
outros factores, como as in#uências sociais, políticas, económicas ou a própria orga-
nização e enquadramento laboral do design. Em parte por descon!ança de conceitos 
importados de outras disciplinas, estes factores são regularmente vistos como secun-
dários, mas, como Dilnot assinala, acabam por se re#ectir nas próprias formas dos 
objectos de design, que podem assumir assim um valor arqueológico, quer no sentido 
usado por Foucault – embora Dilnot não o re!ra directamente –, quer no sentido 
clássico. Para que este valor arqueológico seja revelado, os objectos não devem ser 
apenas avaliados pelo seu estatuto dentro do design, geralmente associado ao nome 
de quem os concebeu, mas pelas relações, negociações, apropriações e concessões que 
representam no próprio plano das formas (Dilnot 1989, p. 239-40).

Por outro lado, é precisamente a importação de metodologias de outras discipli-
nas, em particular da crítica literária, que vem gerar muito do debate em torno do 
cânone no design grá!co, contribuindo para tornar a área disciplinar do design em 
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mais um dos locais em que as diferentes vertentes do pós-estruturalismo vêm embater 
com a crítica mais clássica. Enquanto esta última se apoia sobre a noção da autono-
mia da arte em relação à política, economia e sociedade, os primeiros acreditam so-
bretudo que o valor estético é uma construção complexa que depende de todos estes 
factores. Mas mesmo no campo dos defensores do cânone e da autonomia estética da 
arte, este embate viria a ter consequências subtis, que o trabalho de Harold Bloom 
demonstra particularmente bem76. Bloom é um dos mais acérrimos defensores de 
um cânone ocidental, por oposição àquilo que ele chama os Ressentidos77 e que com-
preende precisamente as feministas, os neo-marxistas e os pós-estruturalistas, e que, 
segundo Bloom, tentaria desfazer o cânone em nome do “Politicamente Correcto”. 
No entanto, mesmo a concepção do cânone de Bloom é curiosa no sentido em que, 
embora se centre nas qualidades estéticas das obras literárias, não interpreta o cânone 
como uma história calma e pací!ca gerida em grande parte pelas próprias necessida-
des internas da literatura, de que os autores seriam apenas representantes iluminados. 
Para Bloom, o cânone é o resultado do que ele chama “a ansiedade da in#uência” 
(1973), que seria a consequência da competição dos escritores com os escritores pre-, que seria a consequência da competição dos escritores com os escritores pre-
cedentes. De acordo com Edward Said, a posição de Bloom, inspirando-se fortemen-
te pela psicanálise de Freud, põe em causa de forma drástica a mitologia da criação, 
apresentando o poeta como um ser humano terrivelmente atascado nas di!culdades 
da geração, da paternidade e da vida familiar (Said 2005, p. 10). Trata-se de uma teo-(Said 2005, p. 10). Trata-se de uma teo-p. 10). Trata-se de uma teo-
rização que não vê a ideia de in#uência como uma forma quase mágica de explicar as 
relações entre criadores, mas como uma luta complicada e pessoal – embora Bloom 
salvaguarde sempre que esta luta não tem tanto a ver com a política, economia ou 
sociedade como com a própria poesia ou literatura.

A transposição literal desta oposição entre autonomia e contexto para o design 
pode parecer, à primeira vista, problemática, principalmente, porque o design não 
parece ser compatível com a ideia de uma autonomia semelhante à que é reclamada 
para a Arte, mas o trabalho de Erica Nooney, por exemplo, veio atestar que este 
esquema pode ser aplicável ao design grá!co. Nooney procurava descrever como o 
discurso “o!cial” do design, tal como é legitimado pelas escolas de design, pelas as-
sociações de design e pelos praticantes mais famosos pretende controlar as de!nições 
aceites do que é o design, encorajando o isolamento auto-complacente do design em 
relação à teoria e à história, bem como às relações com outras áreas disciplinares. A 
principal consequência é uma indiferença quase total às políticas da forma, função 

76  Este assunto é uma preocupação recorrente ao longo da obra e carreira de Bloom. Para uma exposição breve da 
consultar sobretudo o prefácio de !e Anxiety of In#uence (Bloom 1973).
77  No original: “Resenters.”
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e representação dentro do design (Nooney 2006, p.8). Uma peça fundamental do 
género de práticas discursivas que Nooney critica é o cânone que, segundo ela:

cheio de opulentas imagens e centenas de nomes importantes, cria um retrato completo 
e agradável da história do design. Porém, mesmo quando este cânone é ocasionalmente 
desa"ado, os designers tendem a não conseguir extrapolar a parcialidade canónica para a 
pro"ssão em geral, ignorando a oportunidade de debater as consequências que esta imagé-
tica pode ter nos indivíduos e na consciência do design grá"co. Os designers alinham noto-
riamente à esquerda [e] envolvem-se numa grande quantidade de preocupações ambien-
tais, de consciencialização política e de justiça social; portanto, condenar o design como 
um campo que se preocupa pouco com o mundo à sua volta é uma a"rmação incorrecta. 
Porém, os designers fazem mais do que existir no mundo – eles constituem uma disciplina 
que transforma esse mundo. Deste modo, os designers não podem trabalhar para recons-
truir o mundo até confrontarem a sua cumplicidade no seu desenvolvimento.78 (p. 9)

A existência e manutenção de um cânone no design contribui assim para um 
desfasamento entre as intenções políticas dos designers e os resultados destas, porque 
impede o desenvolvimento de mecanismos teóricos que permitem avaliar não só 
as consequências do design no contexto em que é exercido, mas também as políti-
cas do design – da sua prática, do seu ensino, da sua história. Nooney assinala que 
embora haja cânones nas mais variadas pro!ssões, dentro do design grá!co ele é 
particularmente visível, sobretudo através das inúmeras publicações que apresentam 
o trabalho de praticantes aceites, não apenas como arquivo histórico ou crítico, mas 
como fonte de inspiração a outros designers, acabando por reforçar a teoria domi-
nante da história do design como uma narrativa que enfatiza os feitos de indivíduos, 
transformando-a numa cronologia de “pioneiros”, “visionários” e “desbravadores de 
caminho”79. No entanto, este cânone não corresponde ao conjunto de obras consi-
deradas signi!cativas por outros campos de estudo como a história da publicidade, 
por exemplo, que embora inclua muitos exemplos de design grá!co, raramente são os 

78  No original: “full of lush images and hundreds of important names, creates a whole and satisfying portrait of 
design history. Yet even when this canon is occasionally challenged, designers fail to extrapolate canonical bias to the 
profession at large, overlooking the opportunity to propose the consequences such imagery may have on individuals 
and on graphic design consciousness. Designers are notoriously leftist [and] are engaged in a host of environmental, 
political awareness, and social justice concerns, therefore condemning design as a !eld that cares little for the world 
it exists in is an inaccurate proposition. Yet designers do more than merely exist in the world—they constitute a 
discipline that fashions such a world. "erefore designers cannot work to reconstruct the world until they confront 
their own complicity in its development.”
79  No original: “‘Pioneers,’ ‘Visionaries,’ and ‘Trailblazers’”.
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mesmos que aparecem nas histórias do design grá!co80 (p. 21-24). Esta preocupação 
é ecoada por Dilnot, por exemplo, que acredita que um dos problemas da história do 
design é o seu isolamento em relação a outros géneros de história, bem como às suas 
teorias e metodologias:

Igualmente essencial é a necessidade de considerar a história do design dentro do contexto 
académico mais alargado: Qual é a relação entre a história do design e outras áreas de 
estudo e de investigação? Usando o exemplo mais óbvio, qual é a sua relação com a his-
tória da arte? E também, qual a sua relação com a história em geral e com as histórias 
especializadas da tecnologia, economia e negócios que afectam este assunto? 81 (Dilnot 
1989, p. 213-214)

Trata-se portanto de encontrar uma metodologia de investigação que ponha em 
relevo estas diferenças entre diferentes histórias, revelando no mesmo passo a maneira 
como a história do design está sujeita a uma série de interesses internos, nomeada-
mente a necessidade de legitimar alguns tipos de prática em relação a outros. Estes in-
teresses procuram legitimar também certas estratégias de atribuição, quer distribuin-
do a autoria por uma rede de instituições, praticantes e disciplinas, quer atribuindo-a 
a indivíduos particulares. Não se trata de uma escolha absoluta entre duas opções 
opostas e mutuamente exclusivas; pode haver inúmeras posições intermédias. Note-
se também que a forma como esta atribuição é praticada, ou seja, o género de textos 
ou de intervenção através do qual é feita – se é uma intervenção curta ou longa, ou 
se obedece a um formato académico ou informal – é também determinante na forma 
como a história é produzida e aceite. Por todas estas razões, e como explicaremos de 
mais adiante, a metodologia de Foucault, para além de ser adequada à investigação 
das questões de autoria dentro do design grá!co, é também indicada para perceber 
como estas questões de autoria se inscrevem dentro dos processos historiográ!cos 
associados ao design.

80  Nooney dá como exemplo “A History of Graphic Design”, de Philip Meggs Meggs (1998) e “Graphic Design: 
A Concise History”, de Richard Hollis (1994), mas desde que o seu texto foi publicado surgira mais histórias do 
design que pouco alargaram o nível e o género de discurso que Nooney criticava. Uma excepção é “Graphic Design 
History: A Critical Guide” de Johanna Drucker e Emily McVarish (2009), que produzem uma história crítica da 
qual estão praticamente ausentes !guras heróicas e exemplares, priviligiando-se a contextualização politica, teórica, 
económica e técnica.
81  No original: “Equally essential is the need to consider design history in the wider academic context: What is the 
relationship between design history and other areas of study and inquiry? To use the most obvious example, what 
is its relationship to art history? Also, what is its relationship to history in general and to the specialist histories of 
technology, economy and business that impinge on the subject?”
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4. A Autoria em Geral

4.1. Introdução
Tendo coberto a discussão da autoria dentro do design grá!co, e veri!cado que esse 
debate se socorre com frequência do trabalho que Roland Barthes e Michel Foucault 
produziram sobre este assunto, torna-se inevitável uma leitura crítica destes dois au-
tores, e em particular dos dois textos onde trataram o tema de modo mais directo: 
A Morte do Autor, de Barthes (1967), e “O que é um autor?”, de Foucault (1970a). 
Muitas das objecções à autoria dentro do design grá!co apoiam-se sobre a percepção 
– quase poderíamos dizer preconceito – que estes dois textos demonstram ou pelo 
menos defendem que a autoria em geral é um tema encerrado. Uma leitura mais 
atenta revela no entanto um cenário mais complexo, onde o trabalho de Barthes e 
de Foucault não veio concluir mas antes estimular e ampliar o debate das questões 
de autoria, permitindo aplicá-las num contexto interdisciplinar que inclui o design 
grá!co.

Neste capítulo, far-se-á também uma exposição do modo como se argumenta-
ram as questões de autoria ao longo do tempo, começando com Homero e Platão 
na antiguidade clássica, cobrindo acontecimentos marcantes como a invenção da 
imprensa e o modo como veio encerrar a concepção medieval de autoria e inaugurar a 
sua versão moderna. Comentar-se-á um conjunto de posturas críticas que antecipam 
e preparam as posições de Barthes e de Foucault; examinar-se-ão algumas das con-
sequências do seu trabalho. Finalmente, embora a discussão da autoria se centre em 
grande parte à volta do autor literário, passar-se-á em revista o modo como autoria 
foi discutida em áreas como o cinema ou a banda desenhada.

4.2. A Morte do Autor (Roland Barthes)
Como vimos, muita coisa foi já dita sobre o conceito da “Morte do Autor” dentro 
da área disciplinar do design, onde é usado como uma espécie de “teoria geral da 
autoria” que, aplicando exactamente o mesmo argumento retirado de Barthes – o 
Autor morreu, sendo substituído por um Leitor – serve para justi!car a possibilidade 
de um designer ser um autor, mas também, de forma aparentemente contraditória, 
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para demonstrar que a autoria dentro do design é um conceito datado e indesejável. 
No primeiro caso, o “Designer como Autor” é apresentado como uma instância do 
Leitor barthiano; no segundo, seria uma recriação dentro do design da noção ultra-
passada de autoria que Barthes procurava criticar. 

Este paradoxo só poderá ser resolvido regressando directamente ao texto de Bar-
thes, tendo o cuidado de evitar as interpretações forçadas de que é frequentemente 
alvo. Não se tratará de um exercício de análise extenso, mas que importa fazer, re-
lendo com atenção o discurso de Barthes e procurando nele os traços que, desde o 
primeiro momento, permitiram esta dispersão interpretativa.

É de certo modo irónico que a “Morte do Autor” tenha sido interpretada de tan-
tos modos distintos e contraditórios, muitos deles focando-se no próprio percurso 
pessoal de Barthes, porque o ensaio ataca, entre outras coisas, a ideia de uma crítica 
cujo objectivo seria, precisamente, encontrar por detrás de cada texto as intenções de 
um autor – a sua vida, a sua psicologia, as suas opções políticas. Para Barthes, pelo 
contrário, um texto não deveria ser interpretado, mas desenredado como um novelo 
(1967, p. 147), não se tratando de procurar o que está detrás ou antes da escrita, mas 
de perceber a escrita como um acto que se desenrola sempre no presente.

Esta estratégia tenta um retorno a um período – que se subentende mais natural 
– onde não havia autores, apenas mediadores. Barthes dá o exemplo do xamã, que 
não cria a sua narrativa, mas a assume, actualizando-a performativamente de cada vez 
que a conta (p. 147), sendo um bom modelo para a ideia de Leitor. Pelo contrário, 
o aparecimento do Autor estaria associado historicamente ao Empirismo inglês, ao 
Racionalismo francês e à Reforma, com a sua descoberta do indivíduo, do Homem 
– o Humanismo, no fundo –, mas também é considerado uma consequência da 
economia capitalista, que transforma o texto numa mercadoria, cujo proprietário 
seria o Autor. Barthes associa assim a Autoria, embora de modo mais oblíquo que 
outros comentadores a uma crítica do capitalismo, do texto visto como uma forma 
de propriedade. A sua linha de argumentação pretende demonstrar que o conceito 
de autoria não é uma necessidade histórica – só aconteceu durante um período re-
lativamente curto e recente – e que acaba por ser uma construção dispensável, quer 
historicamente, quer funcionalmente. 

Funcionalmente porque, segundo Barthes, na escrita não interessa saber quem 
fala. Esta é a destruição de todas as vozes, de todos os pontos de origem e, deste 
modo, as ideias de originalidade e de génio, associadas à ideia de autor, são também, 
em última análise, dispensáveis (p. 147). Este !m programático do autor vem trans-
formar a própria ideia de texto, que deixa de ser visto como um registo – algo que 
se situa implicitamente no passado – para passar a ser uma enunciação – algo actual, 
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que é recriado a cada leitura. Do mesmo modo, o texto já não é encarado como a 
expressão de um Eu original, para ser apenas o resultado de um feixe de citações. É 
feito de inúmeras escritas, jogando umas com as outras, e o local onde essas escritas 
se juntam é o Leitor e não o Autor. Para apoiar a sua tese, Barthes dá um conjunto de 
exemplos de escritores e movimentos que cumpririam já, de uma maneira ou outra, 
este apagamento do autor, como Mallarmé, que acreditava que a escrita mais pura 
implicava o desaparecimento do poeta ou os Surrealistas, com os seus métodos de 
escrita automática ou colectiva.

4.2.2. Problemas da aplicação da “Morte do Autor” ao Design
Como já referimos mais atrás, algumas contradições aparentes entre A Morte do Autor 
de Barthes e o aparecimento simultâneo de um “Design de Autor”, que se apoiaria 
nela, podem ser resolvidas tomando consciência que para Barthes, como para Fou-
cault, o design grá!co ou, mais exactamente, os seus equivalentes na época em que 
escreviam, como a tipogra!a ou a poesia concreta,82 não estão no mesmo plano de 
análise da literatura ou mesmo do texto. Para Barthes, a tipogra!a estava no que ele 
chamava o plano das situações (1971a, p. 52-53), enquanto para Foucault estava no 
plano dos enunciados. Se para Barthes, a morte do Autor levava à desvalorização de 
todos os pontos de origem e enfatizava o plano da enunciação, o nível da performan-
ce, e !nalmente o Leitor, podemos, preliminarmente, assumir que o designer é um 
desses leitores, e que o “Designer como Autor” é uma das consequências da morte do 
Autor barthesiana: uma nova forma de Leitor.

Outra maneira de resolver a aparente contradição entre a “Morte do autor” e o 
“Designer como Autor” é recorrer à ideia de neutro. Barthes apresenta a escrita como 
um espaço neutral onde o sujeito se perde (1967, p.147), e isto pode ser um argu-(1967, p.147), e isto pode ser um argu-p.147), e isto pode ser um argu-
mento para estabelecer um paralelo entre a “Morte do Autor” e a proclamada neutra-
lidade do design, que estaria associada também à ideia de um design sem autor – um 
bom exemplo seria o design do Estilo Internacional Tipográ!co (dito Suíço). A ideia 
de neutralidade é usada aqui como uma forma de não tomar partido, mas também de 
uniformizar, de submeter todos os conteúdos ao mesmo sistema de regras indepen-
dentemente das suas possíveis especi!cidades, de justi!car um modelo de trabalho 
colectivo, onde a individualidade se submete ao grupo. No entanto, a neutralidade 
segundo Barthes é mais complexa e dinâmica do que isto. O neutro interessou-o ao 

82  Barthes refere a tipogra!a no texto “Introdução à Análise Estrutural da Narrativa” (1971a) e Foucault na “Ar-
queologia do Saber” (1969), embora também fale de dispositivos grá!cos como listas e diagramas em “As Palavras 
e as Coisas” (1966) e trate especi!camente de caligramas e de poesia concreta no texto “Isto Não é um Cachimbo” 
(1973). .
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longo de toda a sua carreira, chegando a ser o tema de um seminário de treze aulas 
no Collège de France (Barthes 1977-78). Barthes de!nia-o em moldes linguísticos. 
Na linguagem, por exemplo, o signi!cado é produzido através de escolhas entre ter-
mos binários – para distinguir entre “cavalo” e “cavala”, escolhe-se entre “o” ou “a”. 
O conjunto das escolhas possíveis seria o paradigma e, para Barthes, o neutro seria 
aquilo que ultrapassa ou !nta o paradigma (p. 6), como a indiferença da pronúncia 
entre um “l” e um “r” no japonês. Visto desta maneira, o neutro é uma ideia bem 
mais dinâmica do que simplesmente estar de fora ou não tomar posição, podendo ser 
comparado a um jogo que é jogado não para ganhar ou perder, mas para empatar, 
prolongando o encontro (p.xiii). Ser neutro desta maneira implica estar sempre em 
movimento e não estar parado ou passivo. 

Poder-se-ia argumentar que, dentro dos esquemas binários a volta dos quais o de-
sign se estrutura – forma/conteúdo, designer/cliente –, a ideia de um design de autor 
vem também !ntar de algum modo o paradigma e, portanto, em termos barthianos, 
poderia ser considerada uma forma de neutralidade que, curiosamente, se opõe à 
ideia clássica de neutralidade dentro do design, entendida como uma forma de sub-
missão a um sistema de regras que podem incluir desde mecanismos de composição 
formal a uma deontologia com papéis muito de!nidos nas relações com clientes, 
colegas e público. Portanto, não é possível estabelecer uma comparação entre o es-
paço neutral da escrita tal como é de!nido por Barthes e a neutralidade clássica do 
design. Ao transportar este espaço neutral para o design não estaríamos a falar neces-
sariamente de um design onde a autoria não é praticada, mas de um espaço onde os 
binómios tradicionais do design são baralhados. Neste aspecto, a ideia do design de 
autor, com o esbatimento de categorias que implica, pode muito bem corresponder 
à ideia barthiana de neutro.

Tomando as devidas precauções, podem-se acrescentar a estes argumentos mais 
razões que fortalecem a hipótese do esquema crítico de Barthes poder ser produtiva-
mente aplicado ao design e que isso não entra necessariamente em contradição com o 
“design de autor”. É preciso ter sempre em conta, antes de mais, que o ensaio de Bar-
thes foi concebido em função da escrita e é, portanto, um exercício de crítica literária. 
Transferir os seus argumentos para o design é uma generalização que faz equivaler 
escrita e design dentro de uma categoria maior e mais abstracta – a Autoria em geral. 
O que sustenta esta generalização, no caso de outra área como as artes plásticas, por 
exemplo, é existir também aí um conceito de autoria que obedece no seu essencial ao 
mesmo esquema do autor literário. No entanto, uma objecção comum à aplicação 
das teorias de Barthes ao design, é que não existe, funcionalmente e historicamente, 
autoria no design. De acordo com este ponto de vista, o design é uma actividade 
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onde, por um lado, o sujeito do design se apaga em função do seu cliente, mas tam-
bém em função do processo sistemático que seria o próprio design. Sob este ponto de 
vista não haveria lugar para individualismos – e para a noção de autoria – dentro do 
processo de design. Numa primeira análise, este esquema parece com efeito bastante 
semelhante ao proposto por Barthes – o designer apaga-se em função do design tal 
como o autor se apaga em função da escrita; o designer sacri!ca a sua subjectivida-
de em nome do cliente tal como o Autor morre em função do Leitor. Faz-se assim 
corresponder Leitor a cliente e escrita ao design, e deixa de ser necessário aplicar a 
teoria de Barthes ao design, porque o design sempre funcionou dessa maneira. Não é 
preciso matar aqui o Autor, porque ele sempre esteve morto.

Para refutar esta linha de argumentação basta compreender que a autoria não se 
aplica apenas aos actos de criação, mas também a toda uma série de actos discursivos 
que os enquadram, como por exemplo, a classi!cação histórica e crítica. Quer na his-
tória do design, como no próprio discurso quotidiano dos designers, a !gura do autor 
é constantemente invocada como uma maneira confortável de nomear um conjunto 
de trabalhos, um certo estilo ou época. Assim, fala-se regularmente do design de Paul 
Rand, de Moholy-Nagy ou de Müller-Brockman, como se essas classi!cações fossem 
actos naturais, mas, observando com mais detalhe, vê-se que falar de um autor ou 
de uma obra no design, mesmo neste sentido pragmático, é uma tarefa complexa. 
Por exemplo, quando se diz que Paul Rand é o autor de um conjunto de trabalhos, 
estes trabalhos são isolados dos clientes para os quais foram feitos e que, com toda a 
certeza, in#uenciaram na sua concepção, com críticas, contrapropostas, aprovações e 
recuos, para serem reagrupados debaixo da mesma designação – do mesmo autor –, 
passando a cumprir funções bem diferentes daquelas para as quais foram concebidos 
(um cartaz deixa de vender um produto para se tornar um exemplo pedagógico, um 
livro deixa de ser uma edição das Six Nonlectures de e.e. cummings para passar a ser 
uma capa de Paul Rand). Este género de autoria é assim no design uma forma de 
apropriação que coloca objectos em circulação fora dos contextos e funções para os 
quais foram originalmente concebidos.

Uma conclusão a tirar, então, é que há várias modalidades de autoria a circular 
dentro da área disciplinar do design: há uma autoria que pode ser reivindicada como 
um modo de fazer um determinado trabalho – o “Designer como Autor” –, mas 
também há uma autoria que é um modo de falar sobre um conjunto de trabalhos, 
classi!cando-os e hierarquizando-os – a autoria como categoria histórica e crítica. A 
noção de autoria de Barthes não é apenas uma maneira de a rejeitar totalmente, mas 
de pôr em causa os esquemas aceites de produzir a escrita – os seus modos de atribuir 
e redistribuir propriedade –, e pode perfeitamente ser usada para os mesmos !ns den-
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tro do design, criticando a neutralidade dos mecanismos com os quais se estabelece e 
legitima o conjunto de designers que formam o cânone aceite da história do design. 
Como vimos no capítulo anterior, têm-se multiplicando as investigações sobre os 
processos como essa história é feita, as funções que cumpre, aquilo que deixa de fora. 
Um dos temas mais acesos tem sido precisamente a questão do papel do autor na 
história do design: se o discurso histórico se deve construir à volta de um cânone de 
indivíduos, ou se esta concepção acaba por servir apenas os interesses pro!ssionais, 
promovendo certas práticas e praticantes, enquanto deixa situações relevantes de fora. 
É neste contexto que uma aplicação das problematizações da autoria produzidas por 
Barthes ou Foucault podem ser aplicadas com vantagem. No entanto, Barthes pouco 
mais fornece do que um esquema muito geral para uma crítica do autor. Para o fazer 
será necessário recorrer a Foucault que desenvolve um esquema bem mais completo 
sobre o que pode ser uma metodologia para lidar com o conceito de autoria de uma 
maneira aplicável de um modo geral.

4.3. O Que é Um Autor? (Michel Foucault)

Mas não chega, evidentemente, repetir a a"rmação oca de que o autor desapareceu.[...]
Trata-se sim de localizar o espaço deixado vazio pelo desaparecimento do autor, seguir de 
perto a repartição das lacunas e das "ssuras e perscrutar os espaços, as funções livres que 
esse desaparecimento deixa a descoberto.

 Michel Foucault, O Que é um Autor? (1970a, p. 41)

O texto O que é um autor? foi apresentado por Foucault como um esclarecimento 
ou correcção a As Palavras e as Coisas, funcionando como uma tentativa posterior de 
de!nir com maior rigor a noção de autor. Esta explicação tinha-se tornado necessária 
porque no livro anterior Foucault admitia que tinha usado “inocentemente, ou seja, 
de forma selvagem, nomes de autores”, ao mesmo tempo que tentava “analisar mas-
sas verbais, espécies de tecidos discursivos que não eram escondidos pelas unidades 
habituais do livro, da obra e do autor” (1970a, p.31). Foi por causa disso acusado 
de não conseguir descrever convenientemente a obra de autores como Bu$on ou 
Marx, mas para ele o problema não era esse – não se tratava de descrever a obra de 
determinados autores, ou de averiguar o que tinham dito ou querido dizer, mas de 
“encontrar as regras pelas quais eles tinham formado um certo número de conceitos 
ou de teorias que se podem encontrar nas suas obras.” (p.32) Esta era uma proposta 
importante porque, de acordo com Foucault, o autor funcionava como um “momen-
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to forte da individuação na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na 
história da !loso!a também, e na das ciências.” Em relação às unidades primárias que 
são o autor e a obra, unidades como o conceito ou o género acabam por ser entendi-
das como recortes mais fracos, secundários (p.33).

Desta maneira, o campo de acção do trabalho de investigação de O Que é um 
Autor? é a relação do texto com o autor – a forma como este aponta para uma !gura 
que lhe é exterior e anterior – e não a história do conceito de autor (p.34). Mas a 
necessidade de analisar com mais rigor a !gura do autor não deriva apenas de uma 
necessidade interna do percurso de Foucault, mas de uma tendência mais geral da 
modernismo, que não aparece apenas na literatura e que se estende a outras áreas, 
com a arte e o design. Esta tendência funda-se numa indiferença à autoria que seria 
mesmo um dos princípios éticos fundamentais da escrita contemporânea. Signi!ca-
tivamente, Foucault cita um dos escritores mais simbólicos do modernismo literário, 
Beckett, – “Que importa quem fala, disse alguém, que importa quem fala” (p.34) – 
quando introduz esta indiferença à ideia de autor. Esta diminuição da aura, do poder, 
do conceito de autor, acaba por tornar possível uma investigação mais aprofundada 
dos seus mecanismos, tidos até agora como naturais e portanto inquestionáveis.

Se entendermos o período que Foucault de!ne como contemporâneo como cor-
respondendo ao próprio modernismo, podemos chegar a uma conclusão importante: 
se esta ética for uma característica geral do modernismo, então o design, que acredita 
ser uma disciplina fortemente associada a ele, também manifesta esta indiferença em 
relação à autoria. Porém, isto levanta uma questão: o design é um vestígio do período 
modernista ou é autónomo em relação a ele? Ou seja: como se comporta o design 
depois do modernismo? E será que, durante o Pós-Modernismo, essa indiferença à 
autoria ainda acontece naturalmente? Se acreditarmos que a relação entre design e 
modernismo não é nem evidente, nem necessária – ou seja, que pode ser problema-
tizada historicamente –, poderemos demonstrar que a relação entre design e autoria 
está sujeita a #utuações. De certa maneira, isto pode explicar a contradição entre a 
rejeição moralista do conceito de autor pelos designers e a maneira como acabam 
por estar dependentes dele. Esta contradição ilustra um ponto de ruptura, uma zona 
traumática de discordância entre modernismo e design. Foucault parece con!rmá-lo 
quando a!rma que a indiferença à autoria é na realidade um princípio ético, porque 
“não é inteiramente um traço que caracteriza o modo como se fala ou como se escre-
ve; é sobretudo uma espécie de energia imanente, constantemente retomada, nunca 
completamente aplicada, um princípio que não marca a escrita como resultado, mas 
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a domina como prática”83 (p.34). Parafraseando, isto poderia facilmente descrever a 
relação entre o design e a recusa da autoria: um princípio que não marca o design 
como resultado, mas o domina como prática.

Os temas – poderíamos quase falar de !guras de estilo – que ilustram esta indife-
rença em relação ao conceito de autor são um distanciamento da escrita em relação 
à expressão e a associação entre escrita e morte. No primeiro caso, a escrita torna-
se auto-referencial e opera “como um jogo ordenado de signos que se deve menos 
ao seu conteúdo signi!cativo do que à própria natureza do signi!cante.” (p. 35) 
Este tema encontra o seu equivalente nas máximas modernistas Less is More e Form 
Follow Function, que reproduzem dentro do design este distanciamento em relação 
à ideia de expressão. No entanto, poder-se-á objectar que o design, ao contrário das 
artes, nunca se reduziu a um jogo formal, relativamente indiferente em relação aos 
conteúdos e funções que representa. Tal acontece porque a relação entre forma e 
conteúdo é vista no design como estrutural. No entanto, esta relação também não é 
historicamente estável, conforme foi demonstrado no trabalho de Erica Nooney, por 
exemplo. Enquanto, em algumas épocas, geralmente mais dominadas por um discur-
so politico de esquerda, o binómio forma/conteúdo é visto como uma interdepen-
dência – a forma afectando o conteúdo e vice-versa –, em outras, politicamente mais 
conservadoras, aparece como uma separação de tarefas, um isolamento, em que se 
assume, por exemplo, que o conteúdo é um dado adquirido e o trabalho do designer 
se limita a um jogo formal relativamente fechado em si mesmo (Nooney 2006, p.46).

A segunda característica que ilustra a indiferença modernista em relação à ideia de 
autoria é, como já referimos, a relação entre escrita e morte (Foucault 1970a, p.36). 
Esta relação sempre existiu mas, se antes do modernismo funcionava como uma 
forma de, através da escrita, afastar a morte, aspirando à imortalidade, agora tinha-se 
invertido, tornando-se uma forma de apagamento, de sacrifício da própria vida.84 
Este tema mais uma vez encontra a sua equivalência no design sob a forma dos impe-
rativos de neutralidade ou invisibilidade do design e do designer, que se manifestam 
também como uma rejeição da possibilidade de autoria dentro do design.

Mas Foucault lembra que, apesar da indiferença modernista em relação à autoria, 
existem ainda assim dois conceitos que tentam substituir-se à autoria e que acabam 
por constituir um obstáculo a uma análise rigorosa desta noção: a obra e a escrita. 
Desta maneira, põe em causa o fundamento de uma crítica que deixa de tentar per-
ceber o que o autor quereria ou não dizer, para centrar a sua análise na estrutura da 
obra. Este género de análise acaba por ser igualmente falível porque, da mesma forma 

83  Itálico meu.
84  Aqui, parece haver também uma referência à Morte do Autor de Barthes. 
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que não há uma de!nição rigorosa do que é um autor, também não se sabe exacta-
mente o que é uma obra. A noção de obra apoia-se recursivamente sobre a noção de 
autor – é aquilo que o autor faz e vice-versa. Outra di!culdade que uma de!nição 
pouco rigorosa de obra traz tem a ver com a maneira como se circunscreve a obra, 
como se decide aquilo que faz parte ou não dela – ou será que é tudo o que o autor 
produz? A resposta é, evidentemente, negativa e Foucault conclui que não existe uma 
teoria da obra (p. 38).

Quanto ao conceito de escrita, embora pareça não ter uma aplicação directa à dis-
ciplina do design, ainda pode, no entanto, funcionar como mais do que uma simples 
analogia, porque Foucault fala da escrita como algo que, ao promover o apagamento 
do autor, acaba por paradoxalmente o transportar para o que chama um “apaga-
mento transcendental”, acabando por se sublinhar assim um certo carácter original e 
sagrado do autor (p. 39-40). A noção de escrita faz deste modo “subsistir, na luz cin-
zenta da neutralização, o jogo das representações que con!guram uma certa imagem 
do autor.” (p. 41) Esta neutralização lembra necessariamente o adágio modernista 
que a!rma que o bom design deve ser invisível. No discurso do design aparece toda 
uma série de máximas que enfatizam, de uma forma ou de outra, a ideia de invisibi-
lidade, de neutralidade, que por sua vez colocam o design e o designer numa posição 
que sugere humildade mas também poder. Na abertura do livro Massive Change, 
por exemplo, Bruce Mau mostra uma série de imagens de desastres, cheias, nevões, 
incêndios, argumentando que a maioria das pessoas nem se apercebe da importância 
ou mesmo existência do design até acontecerem acidentes como estes – o design é 
invisível até falhar, e quando o faz as consequências são extremas (2004, p.1-13).

Para resolver este conjunto de problemas, Foucault propõe então uma análise 
crítica mais rigorosa do conceito de autor. Começa pela própria palavra “autor”, 
referindo que, tal como o nome próprio, o nome do autor se encontra entre os pólos 
da designação e da descrição, mas que, ao contrário deste, é afectado por certo género 
de mudanças naquilo que descreve ou designa. Conclui que o nome do autor não “é 
simplesmente um elemento de um discurso (que pode ser sujeito ou complemento, 
que pode ser substituído por um pronome, etc.); ele exerce relativamente aos discur-
sos um certo papel: assegura uma função classi"cativa; um tal nome permite reagrupar 
um certo número de textos, delimitá-los, seleccioná-los, opô-los a outros textos.”85 
(Foucault 1970a, p. 43-45) O nome do autor não afecta o indivíduo que produziu o 
texto, mas limita o texto – é uma fronteira para o texto (p.45). Não está no “estado 

85  Itálico meu.

Uma das páginas de abertura
de Massive Change, de Bruce 
Mau, mostrando postes 
de alta-tensão derrubados 
por um nevão.
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civil dos homens nem na !cção da obra, mas sim na ruptura que instaura um certo 
número de textos.” (p.46)

Precisamente por causa desta função classi!cativa, a análise do autor não se pode 
processar apenas dentro da área mais neutral da linguística mas deve ser alargada 
ao contexto institucional e de poder: “[P]ara um discurso ter um nome de autor, o 
facto de se poder dizer ‘isto foi escrito por fulano’ ou ‘tal indivíduo é o autor’, indica 
que esse discurso não é um discurso quotidiano, indiferente, um discurso #utuante 
e passageiro, mas que se trata de um discurso que deve ser recebido de certa maneira 
e que deve, numa determinada cultura, receber um certo estatuto.” (p. 45) Foucault 
conclui então que existe o que ele chama uma função “autor”, que alguns discursos 
têm e outros não – destes últimos, dá o exemplo do contrato, um texto anónimo, 
uma carta pessoal (p. 47-48).

Foucault de!ne esta função, atribuindo-lhe quatro características. Primeiro, a au-
toria é um modo de apropriação. Poderíamos dizer que signi!ca, literalmente, tornar 
algo numa propriedade, no sentido de o privatizar, de o transformar num bem, numa 
mercadoria. Foucault lembra que este modo de propriedade sucedeu àquilo que ele 
chama “apropriação penal” – um discurso só começou a ter um autor quando co-
meçou a haver necessidade de penalizar, de responsabilizar quem o produz. Foucault 
a!rma que os discursos ganham o imperativo de serem transgressores precisamente 
na mesma altura em que são inseridos num sistema de propriedade. Ele vê isto como 
uma substituição: o risco pessoal do autor é substituído por um risco formal, ritua-
lizado.

De certa maneira, todo este processo dá a entender que a autoria é uma forma de 
discurso que organiza e limita a circulação de outros discursos e isto traz-nos à segun-
da característica: a função autor não é exercida da mesma forma sobre discursos dife-
rentes entre si. Actualmente o discurso da ciência é visto como essencialmente anó-
nimo, não dependendo a sua verdade de uma questão de autoria, mas de um sistema 
de validação – embora Foucault re!ra a excepção importante de se atribuir o nome 
do inventor ou descobridor a um teorema, um corpo, uma espécie, mas aqui não 
desempenha uma função de validação, identi!ca apenas uma fonte (trata-se também 
de uma homenagem, embora Foucault não o re!ra). No caso da literatura, acontece 
o oposto: aceitamos ou não um discurso, avaliamo-lo, com base em quem o escre-
veu, em que contexto, em que época, e se não o sabemos, torna-se necessário iniciar 
o que Foucault chama o “jogo de encontrar o autor”, concluindo que o anonimato 
literário só é aceitável enquanto enigma a ser resolvido. Em períodos anteriores, a 
relação entre discurso literário e discurso cientí!co era invertida: o discurso cientí!co 
seria aceite na medida em que podia ser atribuído a alguém, Aristóteles, Hipócrates, 
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que garantia que a sua verdade. Pelo contrário, o discurso literário era aceite como 
essencialmente anónimo e as instâncias de autoria que surgiam limitavam-se apenas 
a assegurar a sua antiguidade, a sua pertença a uma tradição.

A terceira característica é que a função autor não é apenas uma atribuição, uma 
associação entre alguém e um texto, ela implica a construção de “um certo ser racio-
nal a que chamamos o autor.” (p. 50) Esta construção tenta ser realista, descrevendo 
em que medida este ser é a instância de um projecto, um tema maior do que ele. 
Mas acaba por ser apenas a projecção “em termos mais ou menos psicologizantes, do 
tratamento a que submetemos os textos, das aproximações que operamos, dos traços 
que estabelecemos como pertinentes, as continuidades que admitimos ou as exclu-
sões que efectuamos.” (p. 51) Foucault acredita que o processo varia historicamente, 
mas que é possível, ainda assim encontrar invariantes nas leis de formação do autor, 
associando esta construção à maneira como a tradição cristã autenticou ou proibiu 
certos textos, fazendo um paralelo entre os processos actuais da crítica e a exegese 
cristã, “quando tenta provar o valor de um texto através da santidade do autor” (p. 
51). Refere a obra de S. Jerónimo, De Viris Ilustribus, onde o santo defende que não 
basta o nome para garantir a validade do texto, podendo tratar-se de duas pessoas 
homónimas, ou da apropriação desse nome por outra pessoa. Em alternativa, S. Jeró-
nimo propõe quatro critérios: a qualidade, a coerência, o estilo, e o período histórico 
em que o autor viveu – que, no fundo, são os mesmos que são usados hoje em dia 
na crítica literária. A construção do autor permite assim, através da sua biogra!a e 
da sua psicologia, explicar um conjunto de contradições no corpo da obra, a forma 
como esta obra muda com o tempo e a maneira como se relaciona com outras obras. 
Através do autor, “todas as diferenças são reduzidas pelos princípios da evolução, da 
maturação ou da in#uência” (p. 53).

A última característica da função autor, que Foucault descreve de forma mais di-
fusa, é que o texto do autor tem sempre um conjunto de sinais gramáticos, pronomes 
pessoais, advérbios de tempo e lugar, conjugação verbal, que remetem para o autor e 
que funcionam de maneira diferente nos textos onde está presente a função autor. À 
primeira vista, esta quarta característica não é pertinente na aplicação deste esquema 
ao design porque parece aplicar-se apenas às obras de !cção, na qual um autor assume 
um conjunto de “eus” distintos. Porém Foucault refere que no discurso cientí!co ou 
académico tal também acontece: na introdução de um tratado de matemática, o “Eu” 
que descreve na primeira pessoa as di!culdades que encontrou durante a elaboração 
de um teorema é um “Eu” distinto daquele que fala durante a demonstração desse 
mesmo teorema (p. 55-56). Poderíamos fazer um paralelo com a estrutura grá!ca 
de certos livros, como por exemplo Lisboa, Cidade Triste e Alegre, de Vítor Palla e 
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Costa Martins (1959), que tem uma relação pouco habitual entre o índice e o corpo 
do livro. Na parte principal, uma apresentação de fotogra!as sobre Lisboa feita de 
uma forma mais evocativa do que linear, acompanhada de poemas de vários autores 
portugueses, alguns feitos de propósito, outros apenas citados, acaba por assumir 
uma voz colectiva, descentralizada. Contudo, no índice surge – numa área do livro 
considerada utilitária e neutra – a voz dos dois autores, também ela colectiva, no 
sentido em que fala na primeira pessoa do plural, mas ainda assim centrada, linear e 
pessoal. Esta voz anota de facto, as fotogra!as mostradas, dando os detalhes técnicos 
da sua execução, mas também descreve alusivamente as referências e preferências dos 
seus autores, anedotas relacionadas com a zona onde uma fotogra!a foi tirada ou as 
pessoas que foram fotografadas. Estas duas partes do livro funcionam em contrapon-
to uma à outra, encenando através de meios grá!cos, dois modos de autoria distintos. 
Esta é uma estratégia comum dentro dos livros de fotogra!a deste género e, como 
veremos mais adiante, tanto nos Big Books como nas monogra!as de design clássi-
cas são usados esquemas semelhantes. Em muitos deles, é comum a voz do designer 
aparecer enunciada em partes do livro consideradas tradicionalmente neutras, como 
o índice, as guardas ou a !cha técnica.

Foucault conclui, resumindo estas quatro características: “a função autor está li-
gada ao sistema jurídico e institucional que encerra, determina, articula o universo 
dos discursos; não se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre todos os 
discursos, em todas as épocas e em todas as formas de civilização; não se de!ne pela 
atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas através de uma série de 
operações especí!cas e complexas; não reenvia pura e simplesmente para um indiví-

Índice de Lisboa Cidade
Triste e Alegre, onde os autores
discutem as opções tomadas
ao longo do livro.
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duo real, podendo dar lugar a vários ‘eus’ em simultâneo, a várias posições-sujeitos 
que classes diferentes de indivíduos podem ocupar.” (Foucault 1970a, p.57)

 
4.4. Uma Breve História do Autor
Tendo analisado os textos de Barthes e de Foucault, torna-se possível enquadrar e 
justi!car a sua aplicação ao design e aos Big Books em particular. Contudo, este es-
forço de contextualização não estaria completo sem procurar compreender o modo 
como o conceito de autoria se modi!cou ao longo do tempo. Com esse !m, far-se-
á uma história concisa do conceito de autor desde a Grécia Antiga até aos nossos 
dias. Tratar-se-á sobretudo um apanhado de diferentes concepções do autor literário, 
entendendo-se este como o modelo teórico para a aplicação do conceito de autor 
em outras áreas, como as artes plásticas, o cinema ou, mais recentemente, o próprio 
design. Não se trata, como é evidente, de fazer uma história da maneira como o de-
sign absorveu esta noção – uma questão coberta em pormenor no capítulo onde se 
comentou as diferentes concepções da autoria no design –, mas de produzir o esboço 
de uma história geral do autor que permita enquadrar os problemas mais especí!cos 
da autoria dentro da história do design grá!co. Desta forma, pretende-se enfatizar 
o modo como a questão da autoria está dependente de condições materiais de pro-
dução ligadas especi!camente à linguagem. O objectivo é ilustrar como a noção de 
autoria se foi modi!cando, tendo sofrido alterações dramáticas aquando da introdu-
ção de grandes inovações na forma como a linguagem é produzida, tomando parte 
de transformações maiores nas sociedades em que essas mudanças aconteceram. Fa-
lamos, especi!camente, da adopção da escrita, que assinala a transição das sociedades 
orais para as sociedades literárias86 e da invenção da imprensa, que viria industrializar 
a produção e reprodução da linguagem escrita. Através de uma comparação das ma-
neiras como se processavam as questões de atribuição de obras literárias87 em diferen-
tes períodos históricos, pretende-se assim demonstrar que a noção de autoria não é, 
tal como a noção de obra, uma categoria dos próprios objectos, mas uma construção 
cultural, não sendo, como tal, um conceito histórica ou disciplinarmente !xo. Esta 
exposição das diferentes formas de encarar a autoria ao longo do tempo permitirão, 
!nalmente, lançar alguma luz na maneira como se lida actualmente com a autoria, 
mesmo em áreas tão distintas da literatura como o design.

86  Usamos aqui a terminologia empregue por Water Ong no seu livro Orality and Literacy (1982), que cobre em 
grande parte estas transições. Embora fale dos efeitos sociais mais alargados, Ong dedica algum tempo às questões 
de autoria.
87  Rigorosamente, o termo “literário” não se aplica à tradição oral; seria igualmente anacrónico falar de textos. Este 
género de distorções e as suas consequências em termos de análise são expostas no trabalho de Walter Ong (1982).



A Autoria em Geral

87

Tanto Barthes como Foucault referiam brevemente que a ideia de autor é relativa-
mente recente, sendo bastante diferente de modelos anteriores de atribuir a produção 
criativa. Um e outro associam a sua aparição ao contexto de produção das sociedades 
industrializadas, onde o texto, produzido e reproduzido em massa, é tratado como 
uma forma de mercadoria. Esta massi!cação da reprodução literária teria desenca-
deado as mudanças que dariam origem à noção contemporânea de autor. Como já 
vimos, Foucault situa estas mudanças a diversos níveis, desde uma modi!cação no 
estatuto legal do autor, até à maneira como o autor é representado nos seus textos88. 
Contudo, a hipótese do autor ser uma construção recente, drasticamente distinta 
de formas anteriores de lidar com a atribuição de trabalhos literários, levanta, desde 
já, algumas di!culdades metodológicas: a própria necessidade de atribuir um deter-
minado trabalho a alguém não é de todo uma ideia universal, sobretudo no sentido 
histórico, e também não é su!ciente apoiar a noção de autoria sobre a noção de obra 
porque, como já vimos, as duas de!nem-se mutuamente – pôr em causa uma é, es-
sencialmente, pôr em causa a outra. Existe assim o risco de, ao usar a noção de autor 
para falar de épocas históricas distintas, se estar a incorrer num anacronismo. Será 
portanto mais cauteloso abordar a questão sem tomar a ideia de autoria como um 
dado adquirido, descrevendo as condições materiais e sociais em que um determina-
do texto é produzido e, a partir destas, compreender as maneiras como a atribuição 
desse texto se processa em cada circunstância.

4.4.1. A autoria na tradição oral – A poesia de Homero

A investigação em torno da identidade de Homero é um bom ponto de partida para 
ilustrar a di!culdade de lidar com a questão da atribuição literária em sociedades que 
ainda não adoptaram a escrita, questões essas que podem ilustrar formas emergentes 
de autoria, que, por sua vez, permitem perceber melhor alguns problemas da autoria 
tal como é de!nida actualmente. Andrew Bennett, por exemplo, nota que, ao falar-se 
do poeta Homero, não se pode usar o conceito de autor no seu sentido contempo-
râneo e que isso não se deve apenas à di!culdade de atribuir a Odisseia ou a Ilíada a 
um individuo em particular, mas pela produção artística da época não obedecer ao 
mesmo enquadramento que usamos hoje em dia para as questões de atribuição de 
textos literários, concluindo que esta “di!culdade em re#ectir sobre o ‘primeiro’ po-
eta da tradição literária Europeia é uma consequência não apenas da falta de registos 

88  Além do texto “O que é um Autor?” é também importante referir aqui “A Escrita de Si”, que trata mais especi-
!camente da escrita auto-biográ!ca e diarística (Foucault 2000). .
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mas do próprio estatuto do poeta na cultura oral na qual ele ou eles se sabe terem 
trabalhado.”89 (2005, p. 32)

Durante muito tempo acreditou-se que os trabalhos de Homero tinham efec-
tivamente sido redigidos usando uma forma de escrita e não produzidos por uma 
cultura de tradição oral, embora houvesse dúvidas quanto à atribuição exacta da sua 
autoria. Já na antiguidade, Cícero especulava que os textos da Odisseia e da Ilíada 
eram versões revistas por Pisistrato, enquanto Flávio Josefo acreditava que Homero 
era analfabeto. Mais tarde, Giambattista Vico defendia que a obra de Homero não 
podia ser atribuída a um só individuo, mas a um povo inteiro. No século XVIII, Ro-
bert Wood acreditava – embora sem produzir provas sistemáticas disso – que Home-
ro não sabia escrever, mas usava a memória para produzir e reproduzir a sua poesia. 
Durante o período romântico, começou-se a constituir um trabalho sistemático de 
recolha e catalogação de contos e histórias populares dos diferentes países por parte 
de autores como James McPherson, na Escócia, "omas Percy na Inglaterra ou os 
irmãos Grimm, na Alemanha. No início do século XX, estas investigações já permi-
tiam refutar com segurança a crença de que o repertório de obras mantidas através da 
tradição oral era um vestígio de uma tradição literária entretanto desaparecida – uma 
convicção que ilustra bem o preconceito que favorece a escrita em relação à oralidade 
e que, segundo Ong impediu durante muito tempo uma análise rigorosa dos traba-
lhos de Homero, bem como o de outros autores inseridos em contextos orais. Este 
preconceito era de tal maneira forte que, no século XIX, embora muitos investigado-
res já acreditassem que as obras de Homero eram constituídas a partir de fragmentos 
de textos escritos anteriores, ainda não as conseguiam ver como o resultado de uma 
tradição oral (Ong 1982, p. 17-18).

No entanto, o trabalho de Albert B. Lord, baseado em parte nas investigações 
que Milman Parry produziu nos anos 1920 e 30, acabaria por lançar uma hipótese 
que encarava o trabalho de Homero como o resultado de uma tradição oral comple-
xa. Muitas inconsistências estilísticas destes poemas só podiam ser adequadamente 
explicadas no contexto de uma tradição oral. Tratavam-se de vestígios de fórmulas 
mnemónicas que permitiam reproduzir o poema de memória, embora garantindo 
alguma margem para improvisação a cada vez que era declamado. Quando os poe-
mas foram passados à sua forma escrita, estas fórmulas deixaram de ser funcionais, 
mas permaneceram no texto, sendo interpretadas como inconsistências estilísticas ou 
excentricidades culturais do autor (p. 20-26). A hipótese de Parry e de Lord dava a 

89  No original: “"is di%culty in thinking about the ‘!rst’ poet in the European literary tradition is a consequence 
not just of a lack of records but of the very status of the poet in the oral culture in which he is or they are understood 
to have worked.”
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entender não apenas um autor individual, mas uma sucessão de declamadores que, 
a cada vez que reencenavam os poemas, os iriam modi!cando e re!nando. Segundo 
Lord, era possível ver Homero quer como um individuo quer como uma tradição 
oral, argumentando que Homero tinha sido, efectivamente, um autor individual que 
teria elevado essa tradição oral a um grau de perfeição mais tarde !xado pela escrita. 
Enquanto nas sociedades literárias se encarava a relação entre criação individual e 
criação colectiva como uma oposição, nas sociedades orais esta era uma relação mais 
complexa, que permitia que as duas modalidades coexistissem – na tradição oral 
grega, o “cantor” dos poemas podia ser, ao mesmo tempo um “poeta”, um criador 
no sentido de poietes, e um rapsodo, no sentido de alguém que cose ou tece canções. 
Lord conclui que: “uma vez sabendo os factos da composição oral devemos deixar 
de tentar encontrar o original de qualquer canção tradicional. Por um lado, cada 
performance é um original. Por outro, é impossível recuperar o trabalho de gerações 
de cantores até ao momento em que um cantor cantou pela primeira vez uma certa 
canção.”90 (Lord citado em Ong 1982, p.33).

Mais recentemente, investigadores como Gregory Nagy sugeriram que a própria 
!gura de Homero foi composta retrospectivamente, uma maneira do declamador de 
uma determinada performance a distinguir das anteriores. Homero seria assim um 
nome colectivo que designaria as performances anteriores do poema, sendo efectiva-
mente uma encarnação da própria tradição oral – cada novo declamador assumiria a 
cada performance a personagem de Homero (Bennett 2005, p. 34). Este processo de 
construção retrospectiva da !gura do autor pode ser aplicado também às sociedades 
literatas, usando como exemplo Shakespeare, cuja biogra!a obscura tem sustentado 
uma série de disputas quanto à autoria e atribuição das suas peças e poemas (p.34).91

Embora este possa parecer um enquadramento histórico que diz apenas respeito à 
criação literária, pode também ser aplicado com pertinência no contexto do design. 
Como já foi referido, cada designer que aparece individualizado no cânone da histó-
ria do design é concebido como tal devido a um processo de construção retrospecti-
va, que o isola de todo um trabalho colaborativo, que exclui colegas, subordinados, 
mas também as negociações e concessões que é obrigado a efectuar para com os seus 
clientes. Todas estas relações acabam por ser obscurecidas pela !gura do designer en-

90  No original: “once we know the facts of oral composition we must cease trying to !nd an original of any tradi-
tional song. From one point of view each performance is an original. From another point of view it is impossible to 
retrace the work of generations of singers to that moment when some singer !rst sang a particular song.”
91  Há uma grande quantidade de teorias alternativas sobre a identidade da pessoa que escreveu as peças atribuídas 
a William Shakespeare, sustentada pelo pouco que se sabe da sua vida. Estas teorias aparecem não apenas em textos 
mais ou menos rigorosos de investigação como em obras de !cção, sendo demasiado numerosas para enumerar 
exaustivamente aqui.
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quanto autor individual. Por outro lado, a autoria do próprio designer pode “desapa-
recer” em função do seu cliente, como acontece em trabalhos efectuados no mundo 
da arte – enquanto, do ponto de vista do design, o autor do catálogo !e Cremaster 
Cycle (Barney 2002) é Abbott Miller, podendo ser integrado perfeitamente dentro 
da sua obra, do ponto de vista da crítica de arte, a autoria desse catálogo pertence, 
sem dúvida alguma, a Mathew Barney. O mesmo pode ser dito das colaborações 
entre Jonathan Barnbrook e Damien Hirst, como o livro I Want to Spend the Rest of 
My Life Everywhere, with Everyone, One to One, Always, Forever, Now (Hirst 2006), 
que é regularmente atribuído unicamente ao artista; mesmo a autoria de S,M,L,XL 
(Koolhaas & Mau 1995)é frequentemente atribuída, não a Bruce Mau, mas a Rem 
Koolhas, apesar de neste caso a autoria, tal como é referenciada na capa e na !cha 
técnica do próprio livro, ser tripla (de Koolhaas, de Mau e do O%ce for Metropolitan 
Architecture ou O.M.A.). É possível ver nestas reatribuições de um trabalho colec-
tivo a uma !gura individual um eco do debate em torno da identidade dos autores 
de obras essencialmente colaborativas, como é o caso dos poetas da tradição oral, 
cujo trabalho é frequentemente reatríbuido a uma única !gura mítica, demonstrando 
que a discussão da autoria se assume frequentemente como a investigação de uma 
!gura criativa original cuja in#uência se faz sentir em grau menor num conjunto de 
criadores posteriores. É possível encontrar esta concepção nos textos de Platão, em 
particular em Ion92, um diálogo socrático onde a ideia de in#uência era ilustrada por 
comparação com o magnetismo: tal como um íman atrai um pedaço de metal, que 
por sua vez atrai outro, cada poeta seria in#uenciado por um anterior, terminando a 
cadeia num poeta maior, como Homero, cuja inspiração seria divina.

A concepção do acto criativo como algo cuja origem transcende o humano é tam-
bém recorrente no debate em torno da autoria, sendo bastante frequente atribuir-se 
a criatividade a uma in#uência divina da qual o criador seria apenas o veículo. Como 
iremos ver, o mesmo sucederá durante o período medieval, onde a autoridade de 
uma determinada fonte era entendida como proveniente de Deus, ou durante o Ro-
mantismo, onde se conciliava a noção de uma criação extremamente individualista 
com a ideia do poeta estar possuído por uma força que mal chega a compreender. 
Desta concepção do acto criativo como efeito de forças que transcendem o indivi-
duo é também possível encontrar a!nidades na forma como certas correntes críticas 
modernistas (de que iremos falar adiante) encaravam o acto criativo como sendo 
determinado por sistemas culturais e produtivos que ultrapassam por completo o 

92 Consultado em (Burke 1995).
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individuo. Trata-se de uma in#uência terrena e não divina, mas mantém-se a ênfase 
do acto criativo como algo que transcende a individualidade.

Porém, a ideia de que alguns actos criativos provinham directamente de uma 
esfera superior à humana enquanto outros se limitariam a imitar esta centelha divi-
na, encerrava também um debate sobre a poesia enquanto inspiração divina, muitas 
vezes com funções proféticas, e enquanto actividade pro!ssional, exercida a troco de 
uma remuneração e cujos rudimentos podiam ser ensinados e aprendidos. Tratava-
se, en!m, dos começos da discussão entre criação amadora ou desinteressada e da 
criatividade enquanto pro!ssão.

4.4.2. A autoria na era do manuscrito medieval

Em relação à concepção de autoria durante a Idade Média, é costume citar-se os 
textos escritos pelo frade franciscano São Bonaventure sobre o trabalho literário. Se-
gundo estes, a produção de livros podia ser dividida em quatro géneros, de acordo 
com diferentes concepções de produtor93. O primeiro seria o scriptor ou escriba, al-
guém que se limita a copiar um texto, sem lhe acrescentar ou retirar nada; o segun-
do é o compilator, que junta passagens de textos produzidos por terceiros, sem lhes 
acrescentar nada de seu; o terceiro é um comentador, que acrescenta as suas próprias 
palavras às de outros escritores, comentando-as; o quarto é o auctor que escreve tanto 
palavras suas como as de outros, embora as suas tenham a prioridade. Bonaventure 
não destacava nenhuma das categorias, nem mesmo a do auctor94, que corresponde 
essencialmente ao que hoje consideraríamos um autor. As quatro parecem existir 
num continuo que vai desde a simples cópia até aos actos mais criativos e originais 
(Bennett 2005, p.38-39).

Mas o auctor medieval tem também uma característica que o separa das restantes 
modalidades, ele é a representação de uma forma de autoridade que também o distin-
gue do autor tal como é concebido hoje em dia. Segundo Donald Pease, neste autor 
medieval não é a criatividade verbal que interessa, mas o seu oposto: o auctor é o fun-
dador dos princípios e das regras: “Na Idade Média, cada disciplina do trivium tinha 
auctores (Cícero na retórica, Aristóteles na dialéctica, os poetas da antiguidade ma 
gramática) e de modo similar no quadrivium (Ptolomeu na astronomia, Constantino 

93  Usamos aqui o termo produtor para evitar quer o termo autor, que poderia confundir-se com auctor, evitando 
também escritor, pelas mesmas razões.
94  No original: “According to medieval grammarians, the term derived its meaning from four main sources: “According to medieval grammarians, the term derived its meaning from four main sources: auctor 
was supposed to be related to the Latin verbs agere ‘to act or perform’, augere ‘to grow’ and aueio ‘to tie’, and to the 
Greek noun autentim ‘authority’. An auctor ‘performed’ the act of writing. He brought something into being, caused 
it to ‘grow’. In the more specialised sense related to auieo, poets like Virgil and Lucan were auctores in that they ‘tied’ 
together their verse with feet and metres. To the ideas of achievement and growth was easily assimilated the idea of 
authenticity or ‘authoritativeness’.”
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na medicina, a Bíblia na teologia, Boécio na aritmética.”95 (1990, p. 264) Neste as-(1990, p. 264) Neste as-p. 264) Neste as-
pecto, ele aproxima-se do que Foucault chamava os “fundadores da discursividade”96 
(Foucault 1970a, p.46) e, como tal, gozava de um prestígio característico que não 
podia ser estendido aos escritores medievais vernaculares. Em última análise, o auctor 
recebia esta autoridade de Deus e era assim uma fonte segura de conhecimento cuja 
credibilidade nunca era posta em causa (Minnis citado em Bennett 2005, p.39). E. 
P. Goldsmith assegura inclusive que:

Estamos a incorrer num anacronismo se imaginarmos que um estudante medieval enca-
rava os conteúdos dos livros que lia como a expressão da personalidade e opinião de outro 
homem. Ele via-os como parte do corpo grande e total de conhecimento, a scientia de 
omni scibili, que em tempos tinha sido propriedade dos antigos sábios. Sempre que ele lia 
um respeitável velho tomo, ele não o considerava como a asserção de alguém mas um pe-
queno pedaço de conhecimento transmitido a uma pessoa há muito tempo atrás por outra 
pessoa ainda mais antiga.97 (Citado em McLuhan 1962, p. 134)

Estes autores estavam portanto, de alguma maneira, mortos, encerrados. Usavam 
línguas mortas como o Latim e o Grego, distinguindo-se assim dos escritores me-
dievais que falavam a língua vernácula. Distinguiam-se também da noção actual de 
autor, porque, longe de assentarem numa subjectividade individual, representavam 
uma forma de neutralidade distante e impessoal (Trigg citado em Bennett 2005, p. 
40). Por contraste, os escritores vernaculares, que escreviam usando línguas e dia-
lectos locais e cujos escritos não tinham portanto o alcance internacional de textos 
em Latim ou Grego, não eram vistos como !guras de autoridade, mas como meros 
transmissores de informação. Esta postura estava ligada à própria economia da repro-
dução manuscrita de livros, que se re#ectia no modo como os textos e a sua autoria 
eram apresentados gra!camente. Segundo Peter Beal: “O manuscrito [...] ‘furta-se ao 
anúncio de si mesmo’, por contraste com o livro impresso, que ‘precisa, num certo 
sentido, de criar publicamente o seu próprio contexto, a sua própria justi!cação so-

95  No original: “In the Middle Ages every discipline in the trivium had auctores (Cícero in rhetoric, Aristotle in 
dialectic, the ancient poets in grammar) and similarly in the quadrivium (Ptolomy in astronomy, Constantine in 
medicine, the Bible in theology, Boethius in arithmetic).”
96  Entre aspas no original.
97  No original: “We are guilty of an anachronism if we imagine that the medieval student regarded the contents 
of the books he read as the expression of another man’s personality and opinion. He looked upon them as part of 
that great and total body of knowledge, the scientia de omni scibili, which had once been the property of the ancient 
sages. Whatever he read in a venerable old book he would take to be not somebody’s assertion but a small piece of 
knowledge acquired by someone long ago from someone else still more ancient.”
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cial, a sua própria clientela, mostrando-se a si mesmo em cada detalhe’, incluindo, no 
seu frontispício, o impressor, o livreiro e o autor.”98 (Citado em Bennett 2005, p. 41)

Porém, durante a Idade Média havia já escritores que se procuravam individu-
alizar como criadores. A!rmavam a sua voz pessoal pelas suas características estilís-
ticas próprias, mas demonstravam também uma submissão em relação à tradição, 
referenciando-a a cada passo. Através desta estratégia, promoviam a sua própria ori-
ginalidade por analogia à da literatura que citavam. Havia no entanto autores medie-
vais como Chaucer, que a!rmavam a sua própria voz por oposição a essa tradição. 
Estes escritores viam a autoria como um modo de se promoverem socialmente como 
indivíduos, através da maneira como se representavam a si próprios nos seus textos 
(Kimmelman citado em Bennet 2005, p. 41). Esta aparição de um sentido de autoria 
está ligada a um posicionamento mais consciente e activo em relação à tradição, mas 
também a uma consciência da autoria como uma categoria pro!ssional e, !nalmen-
te, como uma consequência da produção literária usando línguas vernáculas, que 
acentuavam a ideia de uma identidade local (Trigg citado em Bennett 2005, p. 43).

4.4.3. A autoria depois da invenção da imprensa

A invenção da imprensa no século XV viria modi!car radicalmente as noções de 
atribuição vigentes. Através de reprodução mecânica, tinha-se tornado possível fazer 
cópias exactamente iguais de um livro, !xando assim o seu conteúdo de modo de!-
nitivo, o que levou, quase de imediato, a uma mudança profunda na forma como se 
passou a de!nir a autoria. A imprensa é o primeiro exemplo de indústria moderna, a 
primeira vez que um objecto é reproduzido mecanicamente em grande escala (McLu-(McLu-
han 1962, p.124). Seria, paradoxalmente, esta industrialização da produção do livro 
que daria início à ideia de autoria moderna, com a sua ênfase na originalidade indi-
vidual. Esta autoria seria devida, em parte, à divisão crescente de tarefas envolvida 
na produção do livro impresso, que ia para além do acto de impressão em si e que 
envolvia edição, revisão, tradução, composição e comentário crítico. Enquanto num 
manuscrito as rasuras e a marginalia eram frequentemente incluídas em cópias pos-
teriores passando a fazer parte do texto (Ong 1982, p. 130), no livro impresso todo 
o trabalho de revisão é feito antes da impressão ou remetido para edições posteriores, 
distanciando-se assim do texto, cujo carácter de!nitivo é, desta forma, enfatizado. A 

98 No original: “"e manuscript […] ‘eschews announcing itself’, by contrast with the printed book, which ‘needs, 
in a sense, publicly to create its own context, its own social justi!cation, its own clientele, by displaying itself in every 
particular’, including, on its title-page, printer, bookseller and author.”



O Big Book

94

intertextualidade natural das culturas orais e manuscritas não desaparece depois da 
imprensa, mas torna-se mais indirecta – textos, comentários e críticas continuam a 
referenciar-se mutuamente, mas a sua identidade individual enquanto objectos autó-
nomos, produtos distintos, mercadorias, !ca salvaguardada.

Este distanciamento também se começa a manifestar como uma separação físi-
ca, dentro do próprio livro, dos actos de editar, comentar, traduzir ou rever. Para 
isso, a estrutura do livro especializa-se, fragmentando-se em frontispícios, prólogos, 
prefácios, notas de rodapé, índices, comentários, cada um com a sua posição bem 
demarcada dentro de uma hierarquia que delimita o texto principal, servindo-lhe de 
enquadramento99. Um livro pode subdividir-se assim em espaços dedicados a cada 
uma das vozes que o produzem: editor, revisor, tradutor, reservando sempre a ênfase 
central para o autor. Numa obra manuscrita, estas vozes distintas acabavam por se 
fundir a cada cópia sucessiva, dando lugar a uma noção difusa de autoria. No livro 
impresso, pelo contrário, todas as divisões hierárquicas envolvidas na sua produção 
traduzem-se numa forma de divisão do trabalho que se manifesta materialmente na 
própria organização física do livro, reforçando a ideia de uma responsabilidade indi-
vidual acrescida, de uma autoria.

Segundo Ong, a imprensa viria a espacializar a ideia de narrativa, retirando-a 
de!nitivamente do plano auditivo da cultura oral (Ong 2002)(p. 115-135). A pos-(Ong 2002)(p. 115-135). A pos-(p. 115-135). A pos-
sibilidade de decidir de!nitivamente o aspecto físico de uma página não permitia 

99  Gerard Genette chama a estes elementos “Paratextos” (1987).

"e Life and Opinions
of Tristram Shandy.
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apenas a produção de índices remissivos e de sistemas de citações que referenciavam 
páginas de edições especí!cas, como abria à literatura a possibilidade de jogar com 
a sua própria espacialidade, dando origem a caligramas, géneros literários onde o 
aspecto visual da linguagem é tão ou mais importante que a mera transcrição verbal. 
Surgem deste modo estratégias complexas onde a própria materialidade do livro se 
torna maleável perante o controle do autor, que demonstra a sua própria individua-
lidade ao manipulá-la. Um exemplo clássico deste modo de controle autoral é o livro 
de Laurence Sterne, !e Life and Opinions of Tristram Shandy (1759), escrito no 
século XVIII, onde o autor deixa caprichosamente páginas em branco para os leitores 
preencherem, elimina capítulos da edição impressa obrigando os números de página 
a saltar, substitui arbitrariamente palavras por desenhos. O tema de Tristram Shandy 
acaba por ser o poder do autor sobre a sua própria narrativa, os seus personagens, e 
a forma como esse controle aparece representado no próprio livro enquanto objecto. 
Este controle autoral sobre o livro acabaria por !car associado à própria ideia de 
modernidade, sendo prolongado por autores como Joyce, Mallarmé, Apollinaire, os 
poetas Futuristas, Georges Perec, entre outros, mas é certo que assinala também uma 
literatura que procura aproveitar as possibilidades técnicas e estilísticas da imprensa. 

Muitos designers tentariam também produzir para si mesmos, ou em nome de 
clientes, livros em que através do exercício de um controle simbólico sobre o próprio 
aspecto material do livro se dá a entender a presença de uma voz autoral forte e inven-
tiva. Os Big Books são exemplos disso, mas poderíamos referir também um conjunto 
crescente de !cção escrita por designers, como A Heartbreaking Story of Staggering 
Genius, de Dave Eggers (2000), ou !e Cheese Monkeys de Chip Kidd (2001), obras 
onde o aspecto grá!co do livro e do próprio texto desempenham um papel essencial 
no desenrolar da narrativa.

A imprensa, prolongando e aumentando as possibilidades da escrita, permitiria 
também a emergência de novos géneros literários que se apoiam em tramas com-
plexas e são produzidos conscientemente como representações psicológicas do seu 
autor. Segundo Walter Ong, enquanto ganha a prática de tratar o texto, não como a 
representação de uma voz, mas como um texto, a postura do autor modi!ca-se:

À medida que a experiência de trabalhar o texto como texto amadurece, o produtor do 
texto, agora apropriadamente um “autor”, adquire um senso de expressão e de organiza-
ção claramente diferente da do performer oral diante de uma audiência ao vivo. O “au-
tor” pode ler solitariamente as histórias de outros, pode trabalhar a partir de notas, pode 
até esboçar uma história antes de a escrever. Embora a inspiração continue a vir de fontes 
inconscientes, o escritor pode submeter essa inspiração inconsciente a um maior controle 
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consciente do que o narrador oral. O escritor tem as suas palavras escritas acessíveis para 
reconsideração, revisão e outras manipulações até serem "nalmente libertadas para faze-
rem o seu trabalho. Sob os olhos do autor, o texto apresenta o início, o meio e o "m, de 
modo que o escritor é encorajado a pensar na sua obra como uma unidade autocontida e 
discreta, de"nida pelo seu fechamento.100 (Ong 1982, p. 144-5)

O carácter !xo, de!nitivo do livro impresso permite, desta forma, a emergência de 
uma voz única, que pode ser mantida consistentemente ao longo de um trabalho de 
!cção. A narrativa ganha assim uma continuidade, uma coerência mais complexa e 
consistente que durante as tradições orais ou manuscritas. Tornava-se agora possível 
estabelecer um ponto de vista !xo, coeso, que representa a voz particular, individual 
do autor, como chama a atenção Marshall McLuhan (1962, p.124-125). Este ponto 
de vista !xo permitiria por sua vez a construção de formas narrativas só possíveis 
depois da imprensa como, por exemplo, a história policial. Aqui, a trama é resolvida 
sobretudo na mente do protagonista, e corresponde frequentemente à exposição de 
um problema e à revelação posterior de como o detective o resolveu através do seu 
raciocínio, do seu ponto de vista interior (Ong 1982, p. 146-7). 

Antes da aparição da imprensa, a própria ideia de público, tal como é concebida 
actualmente, não existia. Como a!rma McLuhan, com particular acuidade, a produ-
ção, reprodução e leitura do livro, é durante a Idade Média uma actividade tão local, 
tão vagarosa e tão especializada que não se pode conceber para o livro manuscrito um 
público tal como é concebido actualmente:

Não apenas era a autoria privada desconhecida no sentido que ganharia mais tarde com a 
imprensa, mas também não havia um público leitor. Este é um assunto que tem sido habi-
tualmente confundido com ideias sobre “o alcance da literacia”. Mas mesmo se a literacia 
fosse universal, sob condições manuscritas um autor ainda assim não teria público.[...] O 
que precisamos de ter em mente é que o livro manuscrito demorava a ser lido e demorava 
a mover-se ou a circular.101 (1962, p. 132)

100  No original: “As the experience of working text as text matures, the maker of the text, now properly an ‘author’, 
acquires a feeling for expression and organization notably di$erent from that of the oral performer before a life audience. 
!e ‘author’ can read the stories of others in solitude, can work from notes, can even outline a story in advance of writing 
it. !ough inspiration continues to derive from unconscious sources, the writer can subject the unconscious inspiration 
to far greater conscious control than the oral narrator. !e writer "nds his written words accessible for reconsideration, 
revision, and other manipulation until they are "nally released to do their work. Under the author’s eyes the text lays out 
the beginning, the middle and the end, so that the writer is encouraged to think of his work as a self.contained, discrete 
unit, de"ned by closure.” 
101  No original: “Not only was private authorship in the later print meanings unknown, but there was no reading 
public in our sense, either. "is is a matter that has usually been confused with ideas about ‘the extent of literacy.’ 
But even if literacy were universal, under manuscript conditions an author would still have no public. An advanced 
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Com a aparição da imprensa, pelo contrário, o ponto de vista único do autor, 
aliado a uma maior circulação dos textos, causa, em contraponto, a emergência das 
noções actuais de público e de esfera pública, que vão deixando de corresponder a 
uma audiência literal, presencial, para passarem a representar ideias mais abstractas e 
mais abrangentes: a nação, a religião, a orientação politica, a !liação desportiva, entre 
muitas outras. Este público representa um interlocutor para a voz única do autor, 
começando a ser representado e interpelado por formas especializadas de comentário 
(e de autoria) como a crítica pro!ssional102. 

Graças à imprensa, a originalidade torna-se uma característica positiva da pro-
dução literária e intelectual. A circulação de um grande número de textos permitia 
também a comparação entre eles – a novidade ou originalidade relativa de cada texto 
passa a ser um critério signi!cativo. Enquanto até à idade média a produção de textos 
era feita em grande parte como comentários à autoridade inquestionável do auctor, 
reciclando e recombinando verdades recebidas, depois da invenção da imprensa passa 
a apoiar-se sobre a ideia que mudanças signi!cativas em relação a textos anteriores 
são bené!cas, dando ênfase às noções de invenção e descoberta, mas também de ori-
ginalidade e individualidade.

É preciso também salientar que a noção de autoria não só se apoia produtivamen-
te na industrialização como é também uma reacção a ela. Além de tornar possível 
a comparação entre textos, acentuando a sua novidade relativa, a massi!cação da 
escrita leva a que a fuga à norma e a ênfase na subjectividade sejam cada vez mais 
valorizadas, precisamente por não se encaixarem dentro da normalização industrial. 
A autoria rede!ne-se assim como uma tensão entre a individualidade associada ao 
carácter !xo, encerrado, do livro impresso e, por outro lado, a manifestação da indi-
vidualidade pessoal contra o carácter massi!cado desse mesmo livro, bem como às 
suas consequências, a especialização e pro!ssionalização da escrita. Esta pro!ssiona-
lização, associada à imprensa, foi vista durante muito tempo como uma degradação. 
Até ao século XVII, a a!rmação da produção literária enquanto mercado era acom-
panhada por um desprezo pela escrita pro!ssional, e pela massi!cação da produção 
literária que era vista como uma ameaça às fronteiras entre as classes aristocráticas e 
o povo (Bennett 2005, p. 46). A maioria dos escritores e poetas desempenhavam a 

scientist today has no public. He has a few friends and colleagues with whom he talks about his work. What we need 
to have in mind is that the manuscript book was slow to read and slow to move or be circulated.”
102  Para uma discussão mais aprofundada sobre a relação entre a emergência da concepção moderna de público e a 
invenção da imprensa, ver On !e Public, de Alastair Hannay (2005) e !e Function of Criticism, de Terry Eagleton 
(1984).
 .



O Big Book

98

sua actividade na corte, como forma de captar a atenção e os favores !nanceiros da 
nobreza. Era de mau tom praticar a escrita pro!ssionalmente, mantendo-se a ilusão 
de amadorismo cavalheiresco e desinteressado na produção literária. Por causa desta 
valorização do carácter amador da produção literária, não se pode portanto a!rmar 
que existisse já uma autoria como uma categoria pro!ssional, protegida por lei, que 
só se começaria a impor bastante mais tarde, quando a produção literária se tornou 
lucrativa, por oposição a uma escrita patrocinada por mecenas, que acabaria por 
quase desaparecer com o declínio de importância da corte e a ascensão das classes 
burguesas (p. 48).

4.4.4. O aparecimento dos Direitos de Autor

O advento de uma autoria individual aparece também como uma salvaguarda contra 
a reprodução de um texto por terceiros, dando azo a toda uma legislação que regula 
os direitos de autor e os direitos de cópia. Esta legislação cobre efectivamente os di-
reitos morais de um autor especí!co, mas também a circulação e reprodução da pro-
priedade intelectual, independentemente do seu autor original, uma concepção de 
autoria que, efectivamente, se aproxima de uma forma de propriedade. Mark Rose, 
autor do estudo Authors and Owners: !e Invention of Copyright (Citado em Bennett 
2005, p. 50-51), acredita que a característica fundamental do autor moderno é, de 
facto, a ligação entre os actos criativos e a ideia de propriedade. Rose sugere que, no 
!nal do século XVI e início do século XVII, se operou uma mudança de ênfase: do 
que o poeta faz para o que o poeta possui. Esta diferença traduz-se na de!nição do 
acto criativo como uma forma de propriedade, que mais tarde seria designada por 
“intelectual”, e seria uma consequência directa de vários factores: do crescimento do 
capitalismo individualista durante a revolução industrial; da industrialização crescen-
te da própria actividade literária; da expansão de um público de leitores, oriundos 
em grande parte da burguesia, que procurava aumentar assim o seu prestígio social 
através do acesso à produção e consumo desta nova forma de propriedade; da perda 
relativa de in#uência por parte da aristocracia, que levaria a um declínio do sistema 
de mecenato cortês, que, como já vimos, levaria ao declínio da valorização da autoria 
enquanto um acto de amadorismo esclarecido.

Todas estas condições contribuiriam para a a!rmação do autor enquanto cate-
goria pro!ssional, levando a uma rede!nição da autoria em moldes comerciais e do 
autor enquanto possuidor de um género novo de propriedade: a propriedade intelec-
tual. A inscrição deste género de propriedade na lei seria portanto o resultado de um 
entrecruzar dos interesses de protagonistas bem distintos. Por um lado, era do inte-
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resse dos autores garantirem a sua própria sobrevivência, recebendo algum dinheiro 
pelo seu trabalho – um interesse que seria posto em causa se não tivessem alguma 
protecção legal contra a reprodução pirata. Por outro lado, se os direitos de autor 
vêm proteger e enfatizar a !gura do autor, também tornam a propriedade intelectual 
num bem transmissível, que pode ser propriedade de um editor, por exemplo, e não 
do autor propriamente dito. Aqui falamos mais especi!camente de copyright – direito 
de reprodução – do que do direito moral do autor. Concorrentemente, a legislação 
de direitos de autor foi usada com frequência por governantes como uma forma de 
censura, ou pelo menos de limitação, da produção e circulação de obras, dos seus 
autores, editores e público.

O nascimento do copyright moderno dar-se-ia na Inglaterra em 1710, com o cha-
mado “Estatuto de Anne”. No resto da Europa, como refere Robert Darnton, a pro-
priedade intelectual era concedida pelos príncipes e não por um direito consagrado 
na lei. Para o comprovar, Darnton cita um decreto emitido por Luís XVI, em 30 
de Agosto de 1777, contra as reivindicações de uma nova legislação por parte dos 
editores, “recusando converter o benefício de uma graça numa propriedade por lei” 
(2005, p.128). Em Inglaterra, antes do Estatuto de Anne, a administração dos direi-p.128). Em Inglaterra, antes do Estatuto de Anne, a administração dos direi-
tos de reprodução era da responsabilidade da Stationer’s Company, um organismo 
fundado em 1557 por decreto real. Esta era, no fundo, uma associação pro!ssional 
de impressores, cujos membros possuíam um monopólio absoluto sobre a impressão 
e distribuição de livros em Inglaterra. Este monopólio permitia à Stationer’s Com-
pany funcionar como uma forma e!caz de controle e censura de material sedicioso 
ou herético, bastando para isso expulsar dos seus membros quem publicasse mate-
riais considerados perigosos pela igreja ou pelo estado; os prevaricadores, piratas ou 
clandestinos veriam os seus prelos apreendidos ou destruídos (Petley 2007, p. 9-11). 
No entanto, este poder criava a oportunidade para abusos, sendo usado arbitraria-
mente para controlar e eliminar a concorrência, levando ao encerramento em 1695 
da Stationer’s Company (Bennett 2005, p. 51), e à criação, quinze anos depois, do 
Estatuto de Anne, considerado o primeiro exemplo de uma legislação de direitos de 
autor moderna. Curiosamente, o propósito declarado desta legislação não era tanto 
a defesa dos direitos dos autores, como o avanço da educação, tal como demonstra o 
seu título: Um Acto para o encorajamento do Conhecimento fazendo reverter os fundos 
das cópias de livros impressos para os autores ou compradores dessas cópias durante os pe-
ríodos aí mencionados103 (p. 51). Como se pode ver, não se distingue à partida entre os 
direitos dos autores e os dos compradores do livro. Esta primeira versão dos direitos 

103  No original: ““An Act for the encouragement of Learning by vesting the copies of printed books in the authors 
or purchasers of such copies during the times therein mentioned”
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de autor modernos colocava a sua ênfase sobretudo na defesa do lucro dos editores, 
estabelecendo os direitos de autor como sendo transmissíveis, tornando, de!nitiva-
mente, a produção literária e editorial numa forma de mercadoria.

4.4.5. A autoria entre a arte e o comércio

Esta nova concepção da autoria e do trabalho literário como uma forma de proprie-
dade dará continuidade a um debate prolongado sobre a relação entre comércio e 
arte, que já vinha pelo menos desde os antigos Gregos, em cuja poesia já apareciam 
referências à incompatibilidade entre a vocação artística e o trabalho remunerado. 
Contudo, após a invenção e vulgarização da imprensa, esta discussão vir-se-ia a in-
tensi!car, derivando também da consequente pro!ssionalização das actividades cria-
tivas e do já referido declínio do !nanciamento via mecenato. Todo este conjunto 
de factores levaria também a novas estratégias por parte dos criadores, que dariam 
por sua vez origem a um conjunto de modi!cações na própria natureza dos trabalhos 
produzidos e da sua crítica. Como a!rma Bennett: “Precisamente na altura em que 
a autoria se torna económica e legalmente viável, uma ‘ideologia estética’ da obra 
transcendente e autónoma e do autor como garante de originalidade e autonomia 
desse autor entra em jogo.”104 (2005, p.52) Apoiando-se num conceito avançado por 
Pierre Bourdieu em As Regras da Arte (1992), Bennett acrescenta que esta “ideologia 
estética” – o termo vem do livro de Terry Eagleton com o mesmo nome (1990) – dá 
origem a um concepção invertida da economia: se o trabalho tiver valor económico 
é porque não tem valor artístico e vice-versa. No entanto, uma leitura mais atenta de 
Bourdieu revela uma série de posições distintas, bem como um conjunto de contra-
dições, dentro e em redor desta ideia de autonomia da arte. Por um lado, aparecem 
realmente autores como Flaubert ou Baudelaire que se posicionam estrategicamente, 
através do seu trabalho, em oposição a uma arte útil e remunerada. Porém, Bourdieu 
aplica este conceito ao que ele chama o campo literário francês de meados do século 
XIX, onde existe uma tensão entre os que acreditam numa arte moralizadora que 
deve servir os interesses das classes dominantes e uma arte política que os contesta. 
Segundo Bourdieu estas facções corresponderiam a diferentes formas de reagir ao 
mesmo conjunto de condicionantes sociais e produtivas. Contudo, e esse é o ponto 
principal de Bourdieu, existe alguma liberdade de manobra dos indivíduos estabe-
lecerem as suas próprias estratégias. A autonomia de Flaubert e a sua ideia de uma 

104  No original: “Just at the time that authorship becomes !nancially and legally viable, an ‘aesthetic ideology’ of 
the transcendent and autonomous artistic work and of the author as guarantor of the originality and authonomy of 
that author comes into play.”
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arte pela arte é uma dessas estratégias que acaba por criar uma posição própria dentro 
do campo literário, que se re#ecte nas características formais das suas próprias obras. 
No caso dos romances de Flaubert, isso daria origem a uma síntese aparentemente 
contraditória entre uma temática próxima à do Realismo – a que Flaubert se opunha 
–, embora sem as intenções sociais ou moralizantes deste, mas tratada ao nível da 
própria escrita com cuidados estilísticos que a aproximavam da poesia parnasiana, 
de que Flaubert também se procurava distanciar. O artista de acordo com esta con-
cepção reinventa-se como sofrendo, contra todo o género de pressões económicas e 
sociais, pela integridade do seu trabalho e da sua arte, e é através desse sacrifício que 
se constitui, por oposição ao capital económico, o chamado capital cultural (Bennett 
2005, p. 53). Para Terry Eagleton, esta concepção idealizada do artista aparece preci-
samente quando ele é despromovido a um trabalhador assalariado, servindo de algum 
modo como uma vitória pírrica, uma compensação espiritual pela humilhação de ser 
obrigado a escrever por dinheiro (1990, p. 64-65).

Do mesmo modo, a divisão entre uma arte desinteressada e uma arte aplicada não 
seria apenas ditada por questões de gosto, mas também pelos interesses económicos 
dos fabricantes industriais para quem era vantajoso deter os direitos de reprodução 
dos objectos que produziam. Segundo Molly Nesbitt (1987, p. 250-251) a legislação 
francesa de protecção dos direitos de autor de 1793 é particularmente esclarecedora 
neste ponto. Embora de!nisse a autoria de um modo neutro, que “não era um si-
nal de suprema distinção, nem designava uma pro!ssão em particular”,105 pretendia 
“distinguir um género especí!co de trabalho de outro, o cultural do industrial”,106 
valorizando o primeiro. Os efeitos desta clivagem seriam visíveis na disciplina do 
desenho, protegida pela legislação, mas da qual o desenho técnico seria excluído pela 
lei de 1806, por pressão dos industriais da seda de Lião, por desejarem um controle 
absoluto sobre todas as fases da produção. O desenho técnico passaria a ser protegido 
por uma legislação própria que dizia respeito ao design industrial. Mesmo no !nal 
do século XIX, quase cem anos depois, a distinção ainda se mantinha: em 1891, os 
tribunais não reconheciam o criador de um poster como um autor, mesmo que este 
fosse um artista de renome. Nesbitt conclui que:

Assim, em França os bens de fabrico, projectos e objectos sem distinção, não eram autori-
zados o"cialmente a incarnar a personalidade dos seus criadores ou os sinais do trabalho 

105  No original: “In the law, the term author did not and does not carry with it a mark of supreme distinction, nor 
did it designate a particular profession[.]”
106  No original: “It was only meant to distinguish a particular kind of labor from another, the cultural from the 
industrial.”
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humano abstracto: não deviam mostrar qualquer indício do fetichismo da mercadoria. 
Os bens de fabrico deveriam ser magicamente simples, não auto-centrados, nem destina-
dos a servir as necessidades espirituais da comunidade do mesmo modo que os livros ou 
os quadros. Serviam necessidades materiais. Na sua essência, a lei de 1806 registava os 
limites de uma cultura moderna, limites que estavam inscritos na economia.107 (p. 251)

Esta exclusão operar-se-ia também sobre os designers grá!cos e ilustradores que, 
perante a lei francesa, só iriam ver o seu trabalho reconhecido como uma forma de 
autoria em 1957 (p. 253), enquanto os designers de tipos só seriam contemplados 
pela distinção em 1985 (p. 256). Deste modo, é possível argumentar que a distinção 
entre arte e design é resultado de interesses comerciais que não são apenas externos 
a cada uma das pro!ssões. Se, do lado da arte, existe uma vantagem óbvia em ser 
reconhecido socialmente como um autor, essa vantagem, como vimos mais atrás, 
podia ser usada como uma maneira de excluir o autor de processos económicos que 
passariam a ser centrados em intermediários, como editores, galeristas, colecciona-
dores e museus, que acabariam por ser também os principais bene!ciários dos lucros 
derivados da economia da arte. Do lado do design, a sua exclusão de uma noção 
de autoria poderia parecer à primeira vista uma despromoção social e económica, 
mas ao ser assumida como uma deontologia, através da qual o designer coloca a sua 
criatividade inteiramente ao serviço do cliente e não dos seus próprios interesses, 
torna-se efectivamente  um compromisso onde a autonomia é sacri!cada a troco de 
uma integração mais ou menos proveitosa nas estruturas industriais de produção, 
para quem uma criatividade contratada e sem demasiados direitos de propriedade 
intelectual é vantajosa.

Tudo isto não invalida que, dentro do design, não exista uma aspiração a um esta-
tuto semelhante ao das outras artes e onde o designer assuma um estatuto semelhante 
ao do autor, embora não com esse nome. Mais recentemente, e como já vimos, a 
reclamação dessa designação deve-se a uma mudança no modo como a economia da 
cultura se estrutura, em particular a necessidade de promover e capitalizar actividades 
até há pouco consideradas subalternas e anónimas: um museu ou uma editora podem 
promover-se quando contratam designers que, por sua vez, podem ser promovidos 
como autores, capazes de produzir um trabalho com uma visibilidade própria, que 
pode atrair o seu próprio público e a sua própria atenção mediática – mais uma vez 

107  No original: “And so, in France manufactured goods, designs and objects alike, were not o!cially allowed to 
embody the personality of their makers or the signs of abstract human labor: they were not to display any evidence 
of the commodity’s fetishism. manufactured[sic] goods were to be magically simple, not self-centered, not meant to 
serve the spiritual needs of the community the way books and pictures did. "ey served material needs. In essence 
the law of 1806 recorded the limits of a modern culture, limits which were inscribed in the economy.”
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con!rmando que as diferentes concepções históricas e disciplinares de autoria estão 
subordinadas a uma determinação económica, politica e cultural.

4.4.6. A Autoria durante o romantismo

Tanto estes mecanismos de produção criativa dentro de um contexto comercial 
como a própria ideia de de!nir a autoria como uma forma de propriedade privada 
estariam também associados à concepção romântica do acto criativo, caracterizado 
habitualmente como individual e solitário. Esta concepção seria assim, de forma apa-
rentemente paradoxal, uma reacção contra a uniformização da sociedade industrial, 
mas também um resultado directo do seu sistema de valores, que enfatizava e recom-
pensava a iniciativa pessoal e privada. No entanto, a concepção romântica da autoria 
assentaria também numa ideia do acto criativo como impessoal e desinteressado, que 
prolongava a ideia do génio como uma in#uência que transcendia a consciência de 
quem a possuía. O criador, fosse ele um poeta, escritor ou artista, era o receptáculo 
de uma inspiração, por vezes atribuída a uma origem divina que mal chegava a com-
preender.

Percy Bysshe Shelley condensa estas aparentes contradições no texto A Defense 
of Poetry (1821). Por um lado, a poesia é apresentada como algo absolutamente ori-(1821). Por um lado, a poesia é apresentada como algo absolutamente ori-. Por um lado, a poesia é apresentada como algo absolutamente ori-
ginal, sem a qual não haveria ciência e !loso!a. É, ao mesmo tempo, o “centro e a 
circunferência do conhecimento; é aquilo que contém toda a ciência e da qual ela 
provém.” No entanto, esta é uma originalidade que não pertence ao seu protagonista 
– o poeta em si mesmo não passa do receptáculo de um dom. A poesia opõe-se ao 
princípio do Eu, ao egoísmo e à avareza, é algo “verdadeiramente divino”108, “não é 
como o raciocínio, um poder a ser exercido de acordo com a determinação da vonta-
de. Um homem não pode dizer, ‘Eu irei compor poesia.’ O maior dos poetas não o 
pode dizer.”109 No entanto, esta inspiração divina é breve e fugidia. Logo que o poeta 
começa a compor, “já está no seu declínio, e a mais gloriosa poesia que já foi comu-
nicada ao mundo é provavelmente apenas uma ténue sombra da concepção original 
do poeta.”110 (p. 43-50) Os melhores poemas não são feitos através do trabalho e do 
estudo, “a labuta e o vagar recomendados pelos críticos podem ser justamente inter-
pretados como signi!cando não mais do que uma observação cuidadosa do momen-

108  No original: “Poetry is indeed something divine.”
109  No original: “Poetry is not like reasoning, a power to be exerted according to the determination of the will. A 
man cannot say, ‘I will compose poetry.’ "e greatest poet cannot say it[.]”
110  No original: “but when composition begins, inspiration is already on the decline, and the most glorious poetry 
that hás ever been communicated to the world is probably a feeble shadow of the original conception of the poet.”
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to inspirador.”111 A mesma descrição do acto criativo como sendo, de algum modo, 
impessoal surge também em Keats, Diderot ou Coleridge, sendo uma instância da 
experiência estética como um acto desinteressado (Bennett 2005, p. 65).

No entanto, esta também é uma poesia que exalta o tema da individualidade 
heróica e solitária, o mito da genialidade torturada mas original do autor. Esta ênfase 
no individuo pode ser vista como o culminar de um percurso que se afasta cada vez 
mais da ordem económica, social e religiosa da Idade Média, onde cada pessoa se 
encaixava numa rígida hierarquia feudal, com poucas hipóteses de mobilidade, bem 
como um efeito do Protestantismo, onde é valorizada a relação directa e pessoal com 
Deus, por oposição a uma mediada através da Igreja. Concorrentemente, o individu-
alismo encontra também uma base no pensamento político do Iluminismo, segundo 
o qual as leis e formas sociais se fundam no individuo, tanto pela sua submissão, 
como pelo seu consentimento (Williams 1983, p. 163-164). Dentro das artes, o !m 
do mecenato e o começo da autoria entendida como uma forma de trabalho intelec-
tual, levaria também a uma autonomização crescente do acto criativo, que deixaria 
progressivamente de se submeter tematicamente e mimeticamente a uma tradição 
(Bennett 2005, p. 58). A ideia da autoria como sinónimo de uma originalidade ab-
soluta vai-se tornando dominante nas discussões críticas a partir de meados do século 
XVIII, aparecendo exposta, por exemplo, no texto Conjectures on Original Composi-
tion, de Edward Young (1759), onde a mente de um homem de génio é comparada 
a um “fértil e agradável prado [que] goza de uma Primavera eterna. Dessa Primavera, 
os originais são as mais belas #ores: as imitações são de crescimento mais rápido, mas 
de #or mais frágil.”112 Para Young, existem dois géneros de imitação: da natureza e de 
outros autores: “Aos primeiros chamamos originais, limitando o termo imitação aos 
segundos.”113 Enquanto a originalidade é natural (Young compara-a a uma planta), 
a imitação surge através do fabrico mecânico, através da arte, no sentido de artifício, 
de engenho, a partir de materiais alheios. Pode ser até que a imitação seja excelente, 
mas “a sua dívida é, pelo menos igual à sua glória.”114 

A relação entre originalidade e imitação é frequentemente colocada em termos 
de temporalidade: o original vem primeiro, é a vanguarda de um movimento do qual 
os imitadores seriam a cauda. Como tal, o autor estaria de algum modo à frente do 
seu tempo, sendo rejeitado pelos seus contemporâneos que não o compreenderiam. 

111  No original: “"e toil and delay recommended by critics can be justly interpreted to mean no more than a 
careful observation of the inspired moment.”
112  No original: “"e mind of a man of genius is a fertile and pleasant !eld [...]; it enjoys a pertpetual spring. Of 
that spring, originals are the fairest #owers: imitations are of quicker growth, but fainter bloom.”
113  No original: “"e !rst we call originals, and con!ne the term imitation to the second.”
114  No original: “”[H]is debt is at least, equal to his glory [...]”



A Autoria em Geral

105

Esta é, até certo ponto, uma variação em relação à ideia clássica do poeta enquanto 
profeta, mas modi!cada por um factor novo, a fé no progresso e na modernidade, 
que assenta na convicção que o futuro de uma sociedade será necessariamente dife-
rente e melhor que o seu presente, ao contrário do conservadorismo cristão medieval, 
que acreditava num mundo essencialmente estável cuja única mudança de relevo se-
ria, !nalmente, o Apocalipse. Para John Gray, esta evolução transparece na evolução 
da literatura utópica: enquanto até à Renascença as sociedades utópicas se situavam 
em territórios desconhecidos mas contemporâneos, a sua localização foi começando 
a mudar-se para um futuro, próximo ou distante (2003, p. 101-102).

4.4.7. Formalismo e New Criticism

Porém, a partir de meados do século XIX começaria também uma crítica do indi-
víduo enquanto motor do progresso e da originalidade. O indivíduo já não era um 
agente inteiramente livre, mas as suas decisões eram tomadas dentro de sistemas bio-
lógicos, sociais, económicos e políticos que lhe determinavam as acções. As teorias 
de Darwin e de Russell demonstravam que a sobrevivência pertencia às espécies que 
se adaptavam mais ao seu meio ambiente, encontrando o seu nicho dentro de um 
ecossistema – e eram frequentemente distorcidas para justi!car o domínio, por vezes 
individualista, dos mais fortes. A !loso!a de Friedrich Nietzche vinha apoiar de al-
gum modo esta última versão, ao ver a moralidade e a ética como meros instrumentos 
de domínio de uma classe social sobre outra – construções sociais, apenas e não mani-
festações de uma vontade divina. Na física e na matemática, as certezas da concepção 
Newtoniana do universo eram substituídas pelas incertezas estatísticas da termodinâ-
mica. Na economia e na política, a estatística, associada ao desenvolvimento de várias 
instituições de educação e de acção legal, seria também um instrumento crescente de 
domínio sobre a população, substituindo o uso da repressão mais violenta e directa 
da sociedade monárquica absolutista. Dentro deste contexto, começariam também 
a ser elaboradas as doutrinas marxistas que dariam origem ao comunismo moderno. 
Mesmo fora de um contexto político, estas doutrinas seriam frequentemente aplica-
das à critica literária e de arte ao longo do século XX. Muita da polémica em torno da 
Morte do Autor deriva do marxismo e em particular a uma passagem, amplamente 
citada, de O 18 de Brumário de Louis Bonaparte: “Os homens fazem a sua própria 
história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade, em circunstâncias escolhidas 
por eles próprios, mas nas circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e trans-
mitidas. A tradição de todas as gerações mortas pesa sobre o cérebro dos vivos como 
um pesadelo.” (Marx 1852, p. 434)



O Big Book

106

Por outro lado, o aparecimento de uma crítica académica pro!ssional no !nal do 
século XIX desempenharia um papel importante na deslocação do autor para fora do 
centro da criação literária. Até aí, a hipótese do ensino de uma crítica literária era por 
vezes vista como uma forma pretensiosa de mexerico, concentrando-se mais na vida 
dos autores do que nas suas obras. Em 1869, por exemplo, Alexander Bain, Professor 
de Lógica e Literatura Inglesa reprovava duramente a crítica literária, defendendo 
que o ensino de Inglês nas universidades deveria limitar-se à retórica e à composição, 
porque a crítica se desviava quase sempre para assuntos como a personalidade, os gos-
tos, as amizades ou as doutrinas dos autores (Bennett 2005, p. 73). A nova disciplina 
da crítica literária tentaria evitar esta tendência, apresentando métodos rigorosos de 
análise que se centravam na forma do texto e não na intenção ou personalidade do 
seu autor, e que, pelo seu carácter impessoal, davam a entender uma cienti!cidade 
maior. Ao retirar ao autor o monopólio sobre a interpretação do seu texto abria-se 
também caminho à legitimação do crítico académico enquanto produtor de interpre-
tações válidas e cientí!cas, iniciando assim a tendência que levaria Roland Barthes, 
bastante mais tarde, a declarar o nascimento do Leitor à custa da morte do Autor.

É possível ver este processo a funcionar com bastante transparência no texto de 
T.S. Eliot, Tradition and the Individual Talent (Eliot 1975), onde começa por defen-(Eliot 1975), onde começa por defen-, onde começa por defen-
der, precisamente, a própria ideia de crítica, que considera estar pouco desenvolvida 
dentro do contexto inglês, em especial no que diz respeito à maneira como se aprecia 
um trabalho literário; se estivesse, seria fácil perceber:

a nossa tendência para insistir, quando louvamos um poeta, nos aspectos da sua obra em 
que ele se parece menos com outra pessoa qualquer. Nesses aspectos ou partes da sua obra, 
nós procuramos encontrar o que é individual, aquilo que é a particular essência do ho-
mem. Nós apreciamos com vagar a diferença dos poetas em relação aos seus predecessores, 
especialmente os imediatos; procuramos encontrar algo que possa ser isolado de modo a 
poder ser apreciado.115 (p. 74) 

Pelo contrário, ao abordar a literatura sem este preconceito, apercebemo-nos 
que a in#uência dos autores passados não se dá apenas nos criadores adolescentes, 
que ainda não descobriram a sua própria voz, mas nos criadores mais maduros. Para 
Eliot, a in#uência, entendida como uma ligação à tradição, não é algo fácil de alcan-

115  No original: “our tendency to insist, when we praise a poet, upon those aspects of his work in which he least 
resembles anyone else. In these aspects or parts of his work we pretend to !nd what is individual, what is the peculiar 
essence of the man. We dwell with satisfaction upon the poet’s di$erence from his predecessors, especially his imme-
diate predecessors; we endevour to !nd something that can be isolated in order to be enjoyed.”
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çar; precisa de trabalho, estudo e sobretudo erudição (p. 74), que não é um empeci- (p. 74), que não é um empeci-(p. 74), que não é um empeci-
lho à espontaneidade, mas deve ser ela mesma espontânea num poeta (p. 76). Através 
da sua poesia, o poeta torna a tradição viva, actualiza-a, e ela, por sua vez, dá sentido 
à sua poesia. Ao contrário do poeta romântico, isolado pela sua originalidade, con-
denado a viver à frente do seu tempo, este novo poeta não está isolado: “ Nenhum 
poeta, nenhum artista de nenhuma arte, alcança o seu signi!cado completo sozinho. 
A sua importância, o seu reconhecimento é o reconhecimento da relação com os po-
etas e artistas mortos. Não se pode avaliá-lo sozinho; deve-se colocá-lo, para contraste 
e comparação, entre os mortos.”116 (p. 74) Neste caso, também não é a personalidade 
individual do criador que interessa, mas a capacidade que tem para apagar a sua 
personalidade no acto da criação: “É através desta despersonalização que se pode 
dizer que a arte se aproxima da condição de ciência.”117 (p. 76) Para o crítico, já não 
é portanto o carácter ou a biogra!a do poeta que se deve avaliar, mas a sua poesia.

Preocupações semelhantes podem encontrar-se nos textos de Stephan Mallarmé, 
onde a!rma que a obra pura implica o desaparecimento do poeta-fazedor e que a es-
trutura de um livro de poesia deve edi!car-se pela necessidade interna, excluindo des-
te modo tanto o acaso como o autor (Mallarmé 1980, p.8). Tanto a re#exão de Eliot 
como a de Mallarmé se centram sobre a produção da escrita e só mais indirectamente 
sobre a sua crítica, mas desde os !nais do século XIX que a crítica académica pro!s-
sional começaria a construir modelos sistemáticos baseados nos aspectos formais do 
trabalho, descon!ando das análises apoiadas na biogra!a ou psicologia dos autores, 
entendidas como uma dispersão por áreas disciplinares que tinham pouco a ver com 
a literatura propriamente dita – política, !loso!a, estudos sociais, etc. Esta acabaria 
por se tornar na tendência crítica dominante nos estudos literários académicos de 
meados do século XX (Bennett 2005, p.74). Manifestar-se-ia com bastante força 
entre os Formalistas russos mas também com o New Criticism anglo-saxónico. No 
primeiro caso, havia uma suspeita de base em relação à importância dada à biogra!a 
na análise literária que !ca bem expressa no texto de Boris Toma&evskij, Literatura 
e Biogra"a:

Diários, bem como a curiosidade a propósito de documentos inéditos e “descobertas” bio-
grá"cas marcam um aguçar pouco saudável do interesse na história literária documen-
tária, isto é, a história que se ocupa de costumes, personalidades e a interrelação entre os 

116  No original:“No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His signi!cance, his appreciation 
is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for 
contrast and comparison, among the dead.”
117  No original: “It is in this despersonalization that art may be said to approach the condition of science.” 
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escritores e o seu meio. A maioria dos “documentos” são relevantes, não para a literatura 
ou a sua história, mas antes para o estudo do autor enquanto homem (se não para o estudo 
dos seus irmãos e tias).118 (1923, p. 81)

Contra esta tendência biográ!ca, Toma&evskij apresenta o próprio Formalismo, 
que se baseia no estudo do que ele chama os elementos poéticos da arte verbal. Para 
sustentar a sua posição, argumenta que, se a literatura existe para os leitores e não para 
os historiadores, a biogra!a do poeta deve ser avaliada pelo efeito que tem na cons-
ciência do leitor (p. 82). Para isso, traça uma breve história das funções da biogra!a 
enquanto coadjuvante da obra literária, demonstrando que houve épocas onde a bio-
gra!a – ou mesmo a identidade do autor – não era de todo importante, alternando 
com épocas onde era promovida , por vezes mesmo inventada, como uma espécie de 
complemento da sua obra, confundindo-se com ela. Porém, este género de biogra!a 
não reproduz necessariamente nem !elmente a vida do autor, mas é também ela um 
trabalho literário contido na sua obra, o que leva Toma&evskij a concluir que:

Assim, a biogra"a que é útil ao historiador da literatura não é o curriculum vitae do 
autor ou o registo da sua vida descoberto pelo investigador. O que o historiador da li-
teratura realmente precisa é da lenda bibliográ"ca criada pelo próprio autor. Só essa 
lenda é um facto literário.[...] No que diz respeito às “biogra"as documentárias”, estas 
pertencem ao domínio da história cultural, ao mesmo nível que as biogra"as de generais 
ou inventores.”119 (p.89)

A biogra!a do autor não é desta forma inteiramente excluída; apenas quando não 
está representada na sua obra. É uma distinção subtil que não rejeita o estudo dos 
modos como a autoria é representada na própria literatura – que, de resto, foi o que 
Toma&evskij fez no seu ensaio.

Do lado do New Criticism, uma corrente crítica associada aos estudos literários 
americanos, assiste-se à mesma descon!ança em relação à análise da biogra!a e da 
psicologia do autor como base para decifrar o sentido da sua obra, que se manifes-

118  Na tradução inglesa: “Diaries as well as curiosity about unpublished documents and biographical ‘!ndings’ 
mark an unhealthy sharpening of interest in documentary literary history, that is, history that is concerned with mo-
res, personalities, and with interrelationship between writers and their milieu. Most of the ‘documents’ are relevant, 
not to literature or its history, but rather to the study of the author as a man (if not to the study of his brothers and 
aunts).” 
119  Na tradução inglesa: “"us the biography that is useful to the literary historian is not the author’s curriculum 
vitae or the investigator’s account of his life. What the literary historian really needs is the biographical legend created 
by the author himself. Only that legend is a literary fact. [...] As far as ‘documentary biographies’ are concerned, these 
belong to the domain of cultural history, on a par with the biographies of generals and inventors.”
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tava, neste caso, numa rejeição do método crítico enquanto modo de determinar as 
intenções do autor em relação à sua obra e se estas são ou não bem sucedidas. Em !e 
Intentional Fallacy, de W.K. Wimsatt Jr. e Monroe C. Beardsley (1954), os autores 
procuravam provar que qualquer intenção do autor que não estivesse representada na 
sua obra era irrelevante para o trabalho do crítico literário. Não era a sua função des-
cobrir, através do exame da sua própria consciência, a intenção original do autor que 
daria sentido ao texto. Nem o autor, nem o crítico podem determinar este sentido: 
“O poema não é propriedade do crítico ou do autor (é separado do autor à nascença 
e vai pelo mundo fora do alcance das suas intenções ou do seu controle). O poema 
pertence ao público. Está incarnado na linguagem, que é a propriedade particular do 
público, e trata do ser humano, um objecto do conhecimento público.”120 (p. 92)

Repare-se que, nesta concepção, o crítico deixa de ser um intermediário das in-
tenções do autor, passando a ser um representante do público; o acto crítico deixa 
de ser a exegese de um sentido único detido por um autor original para ser determi-
nado pela sua circulação pública que lhe atribuirá toda uma in!nidade de sentidos 
assentes, não na !gura ou personalidade do seu autor, mas no próprio texto. Porém, 
e tal como sucedia na abordagem de Toma&evskij, não se trata da exclusão total da 
intenção autoral da crítica literária, mas apenas das intenções que não estão repre-
sentadas, de algum modo, nos próprios textos, conforme se pode testemunhar na 
seguinte passagem:

Devemo-nos interrogar sobre o modo como o crítico espera obter uma resposta no que diz 
respeito à intenção. Como pode ele descobrir o que o poeta tentou fazer? Se o poeta foi 
bem sucedido, então o próprio poema mostra o que ele tentou fazer. E se o poeta foi mal 
sucedido, então o poema não é uma prova adequada, e o crítico deve sair do poema – para 
encontrar uma intenção que não se efectivou no poema.121 (p.91)

Tal como referimos há pouco, tanto no formalismo como no New Criticism, a 
crítica do domínio do autor sobre as interpretações do texto pode ser vista como uma 
tentativa de legitimar outros modos de interpretar esses textos, nomeadamente os da 

120  No original: “"e poem is not the critic’s own and not the author’s (it is detached from the author at birth 
and goes about the world beyond his power to intend about it or control it). "e poem belongs to the public. It is 
embodied in language, the peculiar possession of the public, and it is about the human being, an object of public 
knowledge.”
121  No original: “One must ask how a critic expects to get an answer to the question about intention. How is he 
to !nd out what the poet tried to do? If the poet succeded in doing it, then the poem itself shows what he was trying 
to do. And if the poet did not succed, then the poem is not adequate evidence, and the critic must go outside the 
poem – for evidence of an intention that did not become e$ective in the poem.”
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crítica académica pro!ssional, construindo, como alternativa à persona temperamen-
tal e romântica do autor, a identidade cientí!ca e neutra do crítico. É possível ver o 
mesmo processo a funcionar de um modo um pouco distinto dentro da área disci-
plinar do design grá!co, em particular nas reacções da crítica aos Big Books, que são 
vistos como uma intromissão dos próprios designers na tarefa da interpretação critica 
do seu trabalho que, segundo os críticos, deveria ser deixada ao cuidado de críticos e 
académicos pro!ssionais. Neste aspecto, e tal como no campo dos estudos literários, 
o debate em torno do autor pode ser visto como uma redistribuição de tarefas, que se 
re#ecte na criação e redistribuição de identidades entre autor (ou designer) e crítico.

4.4.8. Cinema e Comics

Embora a discussão em torno da autoria se dê em larga medida no campo da literatu-
ra, é possível reencontrar este debate em áreas onde a criação artística se enquadra cla-
ramente dentro de uma estrutura industrial de produção. Neste capítulo, não se fará 
uma inventariação exaustiva destas áreas, limitando-se a análise, necessariamente bre-
ve, apenas a duas delas: o cinema e a banda desenhada norte-americana. No primeiro 
caso, a teoria do Auteur, associada aos críticos dos Cahiers du Cinema nos anos 50, é 
apenas a parte mais visível de uma discussão alargada sobre a atribuição e a proprieda-
de do acto criativo que dura desde os primeiros anos do cinema e que acompanhou o 
desenvolvimento das suas estruturas de produção bem como da sua recepção crítica. 
No segundo caso, trataremos dos modos como a autoria é representada no Comic – 
ou seja, na indústria norte-americana de BD –, cuja produção envolve uma divisão 
de trabalho extremamente hierarquizada, na qual, ao longo do tempo, se destacaram 
diferentes tarefas como sendo aquelas que mereciam a designação de autor. Com 
estes dois exemplos, e através do seu confronto com a teoria e história da autoria 
no campo literário, torna-se possível argumentar convincentemente que o problema 
da autoria está presente, não apenas nas áreas criativas menos sujeitas a uma divisão 
de tarefas ou a um comercialismo, colocando-se com mais acuidade precisamente 
quando uma actividade se situa dentro de uma indústria criativa, podendo-se por 
comparação perceber o modo como a rejeição da autoria no design funciona como 
uma problematização e enunciação constante deste conceito.

Embora se associe o debate em torno da autoria cinematográ!ca à Nouvelle Va-
gue, aos críticos da revista Cahiers du Cinema e à Política dos Autores, esta discussão 
já acompanhava o cinema quase desde o seu começo. A expressão Filme de Autor 
(Autoren"lm) era usada na Alemanha desde pelo menos 1913, em parte como uma 
resposta ao chamado Cinema de Arte (Film d’Art) francês, existente desde 1908, e 
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que foi uma tentativa de criar um género de !lmes que se distanciassem do cine-
ma enquanto entretenimento popular ou novidade técnica, conseguindo através da 
conotação com uma actividade artística e respeitável – a arte –, apelar ao gosto de 
uma audiência das classes médias. O Autoren"lm partilhava estes objectivos, mas 
distinguia-se através de uma polémica à volta de quem deveria ser o autor do !lme – 
alguns argumentistas reclamavam que a autoria deveria ser unicamente atribuída ao 
escritor e não ao realizador. Pelo contrário, em França na década de 1920, a autoria 
começou a ser atribuída ao realizador, por oposição aos !lmes cujo argumento era 
encomendado pelos estúdios e dos quais o realizador era apenas um tarefeiro (Hay-(Hay-
ward 1996, p. 31).

Esta discussão viria a ser recuperada pouco depois da Segunda Guerra Mundial, 
quando um novo grupo de críticos começou a contestar a atribuição da autoria da 
obra cinematográ!ca ao argumentista e ao estúdio. Esta nova polémica ignorava os 
debates dos anos 20, relançando a discussão em torno do autor – e reclamando de 
certo de modo, por apropriação, a sua autoria. Este novo debate seria lançado pelo 
texto Naissance d’une nouvelle avant-garde: la Caméra-Stylo, publicado por Alexandre 
Astruc (1948), e onde se argumentava que o cinema era uma linguagem especí!ca e 
não apenas um subproduto popular das artes maiores, nomeadamente da literatura. 
Astruc defendia, inclusive, que o cinema ou a narrativa audiovisual se tornariam 
eventualmente no meio dominante, a!rmando que os ensaios !losó!cos do futuro 
assumiriam a forma de !lmes, que poderiam ser comprados ou requisitados para 
visionamento caseiro em instituições que seriam os equivalentes das livrarias e das 
bibliotecas. Astruc insurge-se também contra as adaptações simplistas e distorcidas 
de obras literárias, feitas sob o pretexto de que a linguagem cinematográ!ca não seria 
su!cientemente complexa para as interpretar adequadamente, defendendo que o ci-
nema da época já era perfeitamente capaz de representar qualquer tipo de realidade. 
A especi!cidade da linguagem cinematográ!ca implicava !nalmente a necessidade da 
a!rmação de uma individualidade forte na criação cinematográ!ca. Para isso, o autor 
do argumento deveria ser também o seu realizador, tornando-se assim num autor 
completo. Este cinema já não seria a mera ilustração de um conteúdo prévio, mas 
um verdadeiro acto de escrita. Curiosamente, todo o ensaio de Astruc, que defende 
apaixonadamente a autonomia do cinema em relação à literatura, fá-lo através do 
recurso a analogias sistemáticas entre os dois – a começar pelo termo “Caméra-Stylo” 
(ou Câmara-Caneta) do título. 

Esta polémica seria prolongada pelos críticos da recém-fundada revista Cahiers 
du Cinema, em particular François Tru$aut, cujo ensaio Un Certaine Tendance du 
Cinema (1954) recuperaria a polémica em torno da especi!cidade cinematográ!ca 
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iniciada por Astruc, mas sublinhando ainda mais a ligação desta com uma forma de 
autoria própria e não derivada de outras artes, criticando – ao contrário de Astruc – o 
uso do jargão literário para falar criticamente de um !lme. Tal como o seu predeces-
sor, Tru$aut insurgia-se contra os !lmes centrados no argumento, e em particular as 
adaptações literárias, que considerava serem apenas distorções moralizantes e politi-
zadas do original, nas quais o processo de realização do !lme se limitava à ilustração 
subserviente do argumento. A esta tendência, que apelidava sarcasticamente de “Tra-
dição de Qualidade”, opunha um cinema de autor, centrado na !gura do realizador, 
usando como exemplo um conjunto de cineastas, sobretudo ligados ao cinema norte-
americano, e que, apesar de trabalharem dentro da estrutura industrial de produção 
dos grandes estúdios, conseguiam ainda assim imprimir um cunho de originalidade 
aos seus !lmes. Estes seriam os autores, que se distinguiam dos meros “metteurs en 
scène”, realizadores tecnicamente competentes, mas sem um estilo próprio.

Aquilo que viria a ser chamado a Política dos Autores não se tratava tanto de uma 
teoria, como o próprio Tru$aut viria a admitir (Sarris 1962), mas de uma polémica 
em larga medida geracional, dirigida por um grupo de cineastas jovens contra o ci-
nema comercial, culturalmente dominante do seu pais. Tratava-se de um esquema 
crítico que por um lado tinha como objectivo tornar o cinema numa arte autónoma 
tanto estilisticamente como politicamente – no fundo uma recuperação da ideia da 
autonomia da arte – e que por outro procurava valorizar um certo tipo de cinema 
e de realizador, ligado sobretudo à produção americana. Em França, a polémica se-
ria relativamente limitada, tanto no tempo como no espaço, tendo em conta que 
contrariava o ambiente político da década seguinte, ao opor-se de modo explícito a 
uma instrumentalização política do cinema, e assumindo desta maneira uma postura 
anti-ideológica. Mais ainda, seria também na década de sessenta que o conceito da 
Morte do Autor se tornaria popular, tornando pouco sustentável uma polémica de-
fendendo a ideia de autor. No entanto, o crítico de cinema norte-americano Andrew 
Sarris iria divulgar a discussão num curto ensaio intitulado Notes on the Auteur !eory 
in 1962 (Sarris 1962), onde resumia os princípios da “Auteur "eory”, de acordo 
com os quais era possível hierarquizar os realizadores em três círculos concêntricos: o 
primeiro e mais exterior seria o da competência técnica, o segundo, o do estilo pes-
soal, o !nal e mais importante o do signi!cado interior122. A cada um destes círculos 
correspondiam diferentes tipos de realizador: técnico, estilista e autor. Até certo pon-
to, a importação da Auteur !eory para o contexto americano seria a consequência 
da interpretação de Sarris, que traduziu uma polémica local numa teoria (Hayward 

122  No original: “Interior Meaning”.
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1996, p. 34), mesmo que vaga – por admissão do próprio Sarris. Eventualmente, o 
seu artigo serviria de base a uma revalorização romântica do realizador e da própria 
indústria cinematográ!ca na década seguinte, sustentando a ambição de jovens reali-
zadores como Martin Scorcese, Francis Ford Coppola ou Steven Spielberg (Biskind 
1998, p. 16).

O “auteurism” – como alguns lhe chamavam – cumpria uma série de propósitos 
aparentemente contraditórios: servia como uma arma de arremesso crítica dirigida 
contra uma geração anterior; elevava o cargo de realizador acima dos outros res-
ponsáveis pela produção do !lme, tais como os produtores, escritores ou actores; 
ao promover a personalidade individual do realizador por oposição ao contexto de 
produção industrial onde era exercida, sugeria uma forma de rebeldia potencialmen-
te politica, mas que acabava por jogar a favor dos interesses do estúdio ao valorizar 
objectos fílmicos que podiam agora ser também promovidos como objectos de arte. 
A Politica dos Autores funcionava assim como uma justi!cação ideológica para um 
modo capitalista de produção industrial, conseguindo conciliar narrativamente o 
mito do génio individual e empreendedor com a fabrico em massa de objectos de 
consumo.

Podemos observar o mesmo esquema a funcionar na indústria da banda desenha-
da norte-americana, onde muitas editoras começaram por produzir revistas centradas 
em personagens, onde os desenhadores e argumentistas não chegavam sequer a ser 
identi!cados – as bandas desenhadas da Disney, por exemplo, identi!cadas apenas 
pela assinatura do próprio Walt Disney, mesmo depois da sua morte, mas produzidas 
efectivamente por equipas anónimas. Os direitos de autor – a propriedade das perso-
nagens e das histórias – pertenciam à editora, sendo os desenhadores e argumentistas 
apenas tarefeiros contratados. O seu anonimato era encorajado, na medida em que 
permitia a sua fácil substituição. No entanto, ao longo do tempo começou a ser 
ensaiada uma politica dos autores que promovia alguns dos responsáveis pelo pro-
cesso criativo, dando-lhes mesmo destaque de capa ou tornando-os em personagens 
das próprias histórias – isso é particularmente visível nas bandas desenhadas da edi-
tora Marvel, onde editores, argumentistas, desenhadores, coloristas e legendadores 
apareciam como !gurantes ou mesmo personagens em algumas histórias. Tudo isto 
acrescentava uma mais valia às revistas, humanizando o seu processo de produção 
e criando uma ligação afectiva entre o leitor-consumidor e a editora. Este processo 
daria destaque a diferentes elementos da equipa de produção ao longo do tempo: na 
década de sessenta, o editor seria o membro mais destacado, enquanto na década de 
sessenta, seriam os desenhadores as estrelas. Actualmente, os louros cabem princi-
palmente aos argumentistas, que assumem uma respeitabilidade autoral muito forte 
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dentro da indústria da banda desenhada. Nas editoras independentes e por oposição 
a este esquema de produção industrial, valoriza-se o autor completo que ilustra o seu 
próprio argumento e detém os direitos dos personagens que cria. O desenvolvimento 
de uma teoria crítica da banda desenhada iria inevitavelmente pôr em relevo os dife-
rentes modos como a autoria foi produzida ao longo da sua história, e livros como Of 
Comics and Men: A Cultural History of American Comic Books, de Jean-Paul Gabilliet 
(2005), ou Reading Comics and What !ey Mean, de Douglas Wolk (2007), iriam 
aplicar as teorias de Foucault e de Barthes à sua análise sistemática.

4.4.9. A morte e o renascimento do autor

A crítica ao autor não foi uma característica exclusiva da teoria literária francesa, cen-
trada nas !guras de Barthes e de Foucault, e apoiada nos dois textos de que já falámos 
mais atrás; pelo contrário, dominou muito do panorama crítico do século XX. No 
entanto seria a sua enunciação por Roland Barthes e por Michel Foucault que aca-
baria por ser considerada a contribuição de!nitiva sobre o assunto. De certa forma, 
não seriam apenas autores dos seus próprios textos sobre autoria, mas “produziram 
alguma coisa mais: a possibilidade e a regra de formação de outros textos” sobre o 
assunto(Foucault 2000, p.58). No campo da autoria, tornaram-se – talvez ironica-(Foucault 2000, p.58). No campo da autoria, tornaram-se – talvez ironica-p.58). No campo da autoria, tornaram-se – talvez ironica-
mente – naquilo que Foucault chamou os “instauradores da discursividade” (p. 58). 
Mesmo abordagens que contrariavam directamente as suas teses, defendendo aberta-
mente uma autoria em moldes tradicionais, acabavam por se ver na obrigação de os 
visitar, de reconhecer a sua existência, de prestar uma ou outra forma de vassalagem. 
Um bom exemplo desta tendência é o livro de Federico Ferrari e de Jean-Luc Nancy, 
Iconographie de l’Auteur (2005), uma análise de retratos e fotogra!as de autores, cuja 
contracapa começa por referir que a noção de autor é frequentemente:

tratada com suspeição, condenada ou rejeitada na medida em que submete a obra ou o 
texto ao domínio duma suposta potência criadora, genial ou demiúrgica. De facto, Mon-
taigne sabia que o seu livro o fazia a ele tanto, se não mesmo mais, como ele não fazia o 
seu livro. Não se trata de ceder ou de voltar atrás neste aspecto. Resta que o “autor” se faz 
com a obra, e que ele assinala o carácter singular desta, irredutível a uma simples auto-
produção do texto.123 (Nancy & Ferrari 2005)

123  No original: ‘La notion d’“Auteur” a été et est encore souvent traitée avec suspicion, voire comdamné ou 
rejetée en tant qu’elle soumet l’ouvre ou le texte [...] à la domination d’une supposée puissance créatrice, géniale ou 
démiurgique. De fait, Montaigne savait que son livre le faisait autant sinon plus que lui ne faisait son livre. Il ne s’agit 
pás de ceder ni de regresser à cet égard. Reste que l’“Auteur” se fait avec l’ouvre, et qu’il signale de celle-ci le caractère 
singulier, irréductible à une plate autoproduction du texte.’ – Nota: a hierarquia de aspas usada nesta citação foi 
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Neste pequeno texto é possível observar as voltas e as reviravoltas que a invoca-
ção do autor sofre, quando é feita depois de Barthes e Foucault: em primeiro lugar, 
refere-se a crítica e rejeição de autoria; de seguida, contrapõe-se, com a evocação de 
um autor, Montaigne, que o problema da autoria já não é novo, que sempre tinha 
existido; conclui-se que, embora não produza a obra, o autor é produzido por ela e 
acaba por lhe dar o seu carácter singular. Esta subtil morte e ressurreição tornou-se 
num esquema recorrente – a morte do autor parece existir apenas como um obstá-
culo, uma formalidade pela qual se tem de passar para que se possa falar !nalmente 
de autoria à vontade.

O processo não é novo e pode-se até argumentar que terá começado com os pró-
prios textos de Barthes e de Foucault. Seán Burke, por exemplo, defende isso mesmo 
(1992), argumentando que, através da Morte do Autor, se chegava de um modo 
mais ou menos consciente à a!rmação do próprio crítico enquanto autor – quan-
do Barthes fala do Leitor, apesar desta designação genérica e democrática, descreve 
sobretudo o leitor especializado que é o crítico. O próprio percurso de Barthes e de 
Foucault, que começaram as suas carreiras com críticas extremas da ideia tradicional 
de autoria, mas que acabariam por produzir trabalhos cada vez mais biográ!cos ou 
pessoais – Roland Barthes par Roland Barthes (1980), por exemplo, é essencialmente 
uma autobiogra!a e uma re#exão sobre a identidade autobiográ!ca, onde mesmo o 
título é programático, com a sua enunciação da separação entre o autor como assunto 
e o autor que escreve sobre esse assunto (Burke 1992, p. 53-54). De igual modo, o 
trabalho de Foucault foi ganhando um carácter mais pessoal, poder-se-ia dizer mais 
subjectivo, com o tempo – o que não é contraditório: esta subjectividade assume um 
carácter alternativo e crítico em relação a subjectividades tradicionais. O próprio viria 
a concluir que o objectivo do pensamento contemporâneo é “promover novas formas 
de subjectividade através da recusa do tipo de individualidade que nos foi imposta há 
vários séculos.”124 (Foucault citado em Burke 1992, p. 114) 

Se a crítica formalista procurava circunscrever o seu campo de acção aos textos, 
evitando tudo o que saísse fora deles – biogra!a, sociedade e política – o trabalho 
de Barthes e Foucault assumia uma postura que se integrava conscientemente num 
momento político e social muito determinado. O ensaio de Roland Barthes sobre a 
morte do Autor apareceu em 1967, foi apresentado num seminário e publicado em 

invertida, passando a aspa única a ser a hierarquia de topo, de modo a evitar as ambiguidades de formatação e de 
leitura que o uso do apóstrofo traz.
124  Na tradução inglesa: “to promote new forms of subjectivity through the refusal of the kind of individuality 
which has been imposed on us for several centuries.”
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Inglês num número da revista Aspen no Inverno desse mesmo ano. Porém, tornou-se 
habitual datá-lo do ano seguinte, associando-o às revoltas do Maio de 68 (Bennett 
2005, p. 9-10, em rodapé). Este equívoco sublinha o modo como a ideia da Morte 
do Autor era interpretada como transcendendo o campo literário, tornando-se numa 
crítica genérica da autoridade, por um lado, sendo por outro uma crítica do indi-
vidualismo. Para Donald E. Pease, estas duas críticas estariam ligadas: “A ideia de 
autoria tem uma longa e de algum modo problemática genealogia. Desde o começo, 
esta genealogia esteve associada com a de uma outra !gura, a do ‘sujeito’ individual. 
Em contraste com outras palavras que dizem respeito à actividade de um escritor – 
tais como ensaísta, ou poeta, ou dramaturgo – o termo ‘autor’ levanta questões em 
relação à autoridade e se o indivíduo é a fonte dessa autoridade.”125 (1990, p. 264)

Mas, no caso do texto de Barthes, não se tratava apenas de uma crítica genérica 
da autoridade, mas também da reacção a um certo modo de crítica, dominante na 
pensamento francês da época, in#uenciado pela fenomenologia Husserliana e forte-
mente associado a !guras como Jean-Paul Sartre ou Maurice Merleau-Ponty. Esta 
tendência concentrava-se na questão da subjectividade e na reformulação do sujeito 
consciente enquanto lugar do conhecimento. O próprio Sartre seria um exemplo 
vivo desta doutrina: “!lósofo, dramaturgo, novelista, jornalista e activista político, 
prolongou a noção de uma subjectividade livre para além da !loso!a, à literatura e à 
política, e deu à sua geração o modelo do autor envolvido, um escritor politicamente 
comprometido cujo trabalho e actividades mantinham os ideais de liberdade política 
e pessoal em todos os aspectos da sua existência do dia-a-dia.”126 (Burke 1992, p. 11)

Tanto Barthes como Foucault iniciaram as suas carreiras dentro de um contexto 
fortemente in#uenciado pela fenomenologia. Em Barthes, a in#uência manifestar-
se-ia através da sua defesa do Noveau Roman, um “género mais ou menos fenome-
nológico que privilegiava a consciência narratorial.”127 (p.11). A mudança viria com 
a publicação de Tristes Tropiques, de Lévi-Strauss, em 1955, que aplicava de modo 
inovador o esquema das teorias linguísticas de Ferdinand de Saussure à antropologia 
e, em particular, às estruturas de parentesco, demonstrando que uma teoria original-
mente concebida para o estudo da linguagem podia ser usada de um modo generali-

125  No original: “"e idea of authorship has a lengthy and somewhat problematic genealogy. From the beginning 
this genealogy has been associated with that of a related !gure, the individual ‘subject.’ Unlike other works [sic] refer-
ring to a writer’s activity – such as essayist, or poet, or dramatist – the term ‘author’ raises questions about authority 
and wether the individual is the source of that authority.”
126  No original: “As philosopher, playwright, novelist, journalist, and political activist, Sartre extended the notion 
of a free subjectivity beyond philosophy to literature and politics, and provided his generation with the model of the 
engaged author, a pollitically-commited writer whose work and whose activities maintained the ideals of personal 
and political freedom in all aspects of day-to-day existence.”
127  No original: “a loosely phenomenological genre which privileged narratorial consciousness.”
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zado, tornando assim a própria linguagem num modelo para o pensamento !losó!co 
e crítico em geral. Segundo Saussure, o signo não era uma característica natural das 
coisas mas uma construção, a partir da relação arbitrária entre um signi!cado e de 
um signi!cante. Um exemplo comum é o modo como palavras em diferentes línguas 
podem ser completamente distintas e signi!carem a mesma coisa – “cão”, “dog”, 
“chien”, “perro”, por exemplo. Ou seja: o signi!cado já não é inerente às coisas, mas 
emerge da relação entre elas dentro de um sistema. As implicações são profundas e 
ecoam intuições semelhantes na economia ou política. Para Marx, por exemplo, den-
tro de uma sociedade capitalista, um objecto não tem um valor inerente, imutável, 
mas ganha o seu valor quando é trocado ou vendido por outras mercadorias. Em 
qualquer um destes modelos há uma defesa implícita do sistema acima do indivíduo, 
que poderia ser aplicada ao trabalho criativo, funcionando como uma crítica dos seus 
modelos produtivos. A noção de autoria, entendida não apenas como a designação 
de uma determinada tarefa dentro do esquema de produção literária, mas também 
como uma forma de propriedade, seria inevitavelmente um alvo dessa crítica. Dentro 
do esquema marxista, o poder do capitalista consistia em deter os meios de produção, 
o que lhe permitia pagar aos trabalhadores uma percentagem pequena dos lucros, 
guardando o resto para si. Para o combater, o trabalhador deveria tomar posse des-
ses meios de produção, de modo a distribuir o lucro igualmente pelos operários. O 
trabalhador intelectual – escritor, artista, jornalista, designer – deveria fazer a mes-
ma coisa, tomando posse dos meios de produção, recusando a divisão de trabalho 
industrial que implicava identidades de!nidas e estáveis, para escrever, fotografar, 
desenhar ou pintar livremente. Walter Benjamin já o tinha proposto em textos como 
O autor como produtor (1934)ou A obra de arte na era da sua possibilidade de repro-
dução técnica (1935). Com o apoio do esquema estruturalista de Saussure, Barthes e 
Foucault iriam prolongar esta crítica, propondo uma literatura onde a propriedade, 
tanto de um texto como do seu signi!cado, deixaria de estar !xa num autor, mas 
seria distribuída pelos seus leitores e produzida a cada nova leitura – uma ideia cuja 
origem política surge de modo bastante evidente no texto A Morte do Autor quando 
se a!rma que o prestígio do individuo, da “pessoa humana”, resultado do empirismo 
Inglês, do racionalismo Francês e da fé pessoal da Reforma, é o culminar da ideologia 
capitalista, e na literatura tem o seu equivalente na grande importância que é dada à 
“pessoa” do autor (Barthes 1967, p. 143). 

A ligação ao marxismo e ao estruturalismo é evocada de modo directo por Bar-
thes no curto ensaio De l’oeuvre au texte (1971b), onde tenta problematizar as re-(1971b), onde tenta problematizar as re-, onde tenta problematizar as re-
lações entre escritor, leitor e crítico, propondo para isso um novo objecto teórico, 
o Texto, que se estabelece por oposição ou – mais propriamente – por expansão à 
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noção tradicional da Obra. O Texto engloba a Obra, não opõe boa ou má literatura, 
não hierarquiza, não fecha o signi!cado mas multiplica-o, dispersando-o. Enquanto 
a Obra existe numa lógica de !liação em relação a um Autor, o Texto já não tem a 
marca de um Pai, e pode ser lido sem a garantia deste. É algo que cresce numa rede 
como um organismo. É algo que não precisa de ser respeitado, que pode ser quebra-
do. O Texto não nega o Autor, engloba-o: “Não é que o ‘Autor’ não possa ‘regressar’ 
no Texto, no seu texto, mas fá-lo enquanto ‘convidado’. Se ele é um novelista, ele 
está inscrito na novela como uma das suas personagens [...] Ele torna-se [...] num 
autor-de-papel: a sua vida já não é a origem das suas !cções mas uma !cção contri-
buindo para a sua obra [...] [O] eu que escreve o texto, também ele, nunca é mais do 
que um eu-de-papel.”128 (p. 161)

O Texto, ao contrário da Obra, já não é consumido passivamente, apaga a dis-
tinção entre escrita e leitura, fundindo-as numa única prática, que é comparada à 
do músico que se torna efectivamente num co-autor da peça que interpreta. O texto 
pode ser visto então como uma forma de apropriação, onde a sua posse se dispersa, 
tornando-se comunitária. Idealmente, pertenceria a todos, mas Barthes reconhece 
!nalmente que apenas o crítico se dedica a “interpretá-lo”.

Esta ideia do trabalho crítico como forma de apropriação/interpretação co-au-
toral é posta em prática de modo expressivo no livro S/Z (Barthes 1970), onde um 
conto de Balzac é comentado quase palavra a palavra. A releitura de um texto, que 
caracteriza o trabalho do teórico, já não é aqui secundária, conotada com “certas ca-
tegorias marginais de leitores (as crianças, os velhos e os professores)” (p. 20) mas pri-
mordial: todas as leituras devem ser já releituras. Este princípio justi!ca a organização 
de S/Z e prescreve um modo de o ler. O conto de Balzac só é apresentado no !nal do 
livro: “Os que gostam de belas histórias poderão, bem entendido, começar pelo !m 
e ler primeiro o texto tutor, em anexo, na sua pureza e continuidade, tal como saiu 
na edição, em resumo: como é lido habitualmente.” (p. 19) O comentário crítico de 
Barthes antecede a obra que comenta. Engole-a e dissolve-a, dispersando-a num sem 
número de reparos, de interpretações e de sentidos. Como nota Seán Burke: “Balzac 
não morreu em resultado de S/Z. Ele está tão vivo agora como sempre esteve desde 
a sua morte em 1850, porém – através de S/Z – a ideia do leitor como produtor do 
texto nasceu. [...] Contudo, não poderemos nós especular que o nascimento do leitor 

128  Na tradução inglesa: “It is not that the ‘Author’ may not ‘come back’ in the Text, in his text, but he then does 
so as a ‘guest’. If he is a novelist, he is inscribed in the novel like one of his characters […] He becomes […] a paper-
author: his life is no longer the origin of his !ctions but a !ction contributing to his work […] [T]he I which writes 
the text, it too, is never more than a paper-I.”
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não é alcançado à custa da morte do autor, mas antes da demonstração de como o 
crítico também ele se torna num autor?”129 (Burke 1992, p. 61)

Poder-se-ia dizer que deste modo, a autoria, habitualmente associada a uma ori-
gem única, individual e intransmissível, se dispersa por novos protagonistas, assu-
mindo novas con!gurações. Seria no sentido de perceber o modo como a autoria 
funciona que Foucault escreveu em 1970, o ensaio O que é um autor? Tal como já as-
sinalámos, a sua intenção declarada foi responder a críticas feitas ao livro As Palavras 
e as Coisas, onde a autoria não estaria de!nida com rigor su!ciente. Porém, é possí vel 
ver também este texto como uma resposta ao ensaio de Barthes, embora não haja, 
quanto a isso, referências explícitas. No entanto, enquanto Barthes exulta com a ideia 
que o autor morreu, deixando a sugestão de uma nova forma de identidade auto ral 
– a do Leitor e, por implicação, do crítico –, Foucault procura compreender o modo 
como a autoria se estabelece e funciona. Neste aspecto os títulos dos dois textos  são 
bastante descritivos: enquanto Barthes fala da Morte do Autor, Foucault interroga-se 
sobre o que é um autor, quais os mecanismos que levam a que esta !gura apareça. 
A própria autoria, que à partida parecia um objecto coeso, dispersa-se num conjunto 
de várias autorias  – cientí!ca, literária, editorial ou biográ!ca –, que podem coexistir 
ao longo da mesma obra. Com efeito, mesmo a ideia de obra torna-se, tal como em 
Barthes, metodologicamente inadequada para suportar uma crítica da autoria, sendo 
necessária a criação de novas unidades e novos métodos para isso. Foucault já tinha 
exposto estas novas ferramentas no livro A Arqueologia do Saber, apresentado em 
1969, e que será analisado com mais pormenor nos próximos capítulos. Estes méto-
dos procuram criticar uma série de objectos tradicionalmente !xos – o livro, o autor, 
a disciplina, a instituição, por exemplo – investigando o modo como se dispersam 
por um conjunto de práticas discursivas.

Popularmente, o trabalho de Foucault é associado à análise crítica do poder e 
muitos dos seus livros tratam do modo como está disperso por um conjunto de prá-
ticas e de instituições. A própria ideia do poder como uma prática repressiva exercida 
por uma autoridade sobre sujeitos passivos é desmantelada, substituída por um poder 
onde dominante e dominado participam de um modo activo – ou seja, o poder é 
determinado por estas relações e não o contrário. A ideia de autor, entendida como 
uma forma de autoridade, pode ser compreendida do mesmo modo: é uma forma de 
poder que é exercida por um autor “forte” sobre autores “fracos” e que é descrita por 

129  No original: “Balzac did not die as a result of S/Z. He is alive now as he ever has been since his death in 1850, “Balzac did not die as a result of S/Z. He is alive now as he ever has been since his death in 1850, 
yet – through S/Z – the idea of the reader as producer of the text was born. […] Yet might we not venture that the 
birth of the reader is not achieved at the cost of the death of the author, but rather at that of showing how the critic 
too becomes an author?”
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vezes como uma “in#uência” – em Harold Bloom (1973), por exemplo, que também 
usa os termos “forte” e “fraco” para descrever as relações entre certos poetas –, dando 
a entender uma força indirecta que emitida a partir de uma fonte, afecta à distância 
outros objectos. No entanto, para Foucault, o in#uenciado, o autor “fraco” participa 
activamente na construção da in#uência e do próprio autor “forte” que o in#uencia. 
Efectivamente, a relação entre autores “fortes” e “fracos” pode ser vista como uma 
luta de poder – Bloom descreve-a com o termo agon, a palavra grega para combate.

Mas, mais importante, sob o ponto de vista de uma política de resistência, se a ví-
tima participa activamente na criação e manutenção do poder, essa participação pode 
ser subvertida, constituindo um modo de resistência. Pode-se testar este esquema no 
âmbito da crítica literária feminista, onde a relação entre autoria e identidade se põe 
com particular acuidade. O facto de um livro ter sido escrito por uma mulher é, neste 
caso, determinante – tal como acontece nos estudos LGTBI (Lesbian, Gay, Trans-
gender, Bisexual e Intersexual), pós-coloniais e subalternos, onde a identidade e a 
biogra!a do escritor também são centrais. Esta ênfase parece ir contra a tendência da 
Morte do Autor, mas dentro do enquadramento de Foucault pode ser vista como a 
proposta de novos modelos de autoria, alternativos ao dominante, maioritariamente 
branco, masculino, de origem europeia e heterossexual. A posição da mulher dentro 
deste esquema é subalterna e dependente; o seu acesso à autoria encontra-se limitado 
por um conjunto de práticas que delimitam o seu discurso literário e condicionam 
o acesso à sua autoria. Estas práticas não se situam apenas ao nível da linguagem, 
mas também ao nível dos espaços, dos horários e dos meios que tem ao seu dispor – 
segundo Virgínia Woolf, para uma mulher escrever precisava de dinheiro e “de um 
quarto que fosse seu” (1929). A escrita e a autoria dependem assim da reclamação e 
subversão das posições aceites e mantidas por exemplo através da economia do lar, da 
representação política ou da organização dos espaços e tempos livres. Num capítulo 
posterior, iremos examinar o modo como este tipo de reclamação também surge 
dentro do design, onde a subversão de modos tradicionais de autoria também está 
associada a uma crítica do modo como o design é exercido em determinados sítios – o 
atelier e não a casa, por exemplo – e de como essa organização é posta em causa por 
uma crítica feminista, em designers como Ellen Lupton ou Jessica Helfand.

Feita esta breve história da autoria, torna-se possível perceber que não é apenas 
no design que a autoria é um assunto problemático e que mesmo em lugares, épo-
cas e situações onde se esperaria que o Autor fosse um conceito pací!co, ele ainda 
assim é discutido, defendido, negado – polémico, en!m. É este debate prolongado 
que demonstra a pertinência deste conceito, através do modo como é reclamado por 
diferentes causas, disciplinas ou protagonistas ao longo do tempo.
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5. A Arqueologia do Saber

5.1. Introdução
Nesta segunda parte da investigação, terminada a contextualização dos problemas da 
autoria dentro da área disciplinar do design e feita uma história breve da autoria em 
geral, começar-se-á por examinar a metodologia crítica escolhida para a análise da 
autoria no design grá!co e dos Big Book em particular, usando como base o esquema 
teórico proposto por Foucault no livro A Arqueologia do Saber (1969), justi!cando a 
pertinência da sua aplicação, antecipando possíveis limitações e tentando-as resolver.

Dentro da crítica de design grá!co há relativamente poucos exemplos de uma 
aplicação sistemática da metodologia de Foucault. De maneira geral, os seus traba-
lhos são usados de modo epigrá!co, como uma fonte de citações avulsas, contribuin-
do assim para uma concepção fragmentada e dispersa da sua obra. Esta é descrita 
frequentemente como sendo demasiado aberta para ser verdadeiramente designada 
como uma teoria ou mesmo uma metodologia, embora Foucault a nomeie como tal 
e tenha ele próprio encorajado esse carácter disperso: “Todos os meus livros... são 
pequenas caixas de ferramentas... se as pessoas as quiserem abrir para usar esta frase 
ou aquela ideia como uma chave de parafusos ou uma chave inglesa para pôr em 
curto-circuito, desacreditar ou esmagar sistemas de poder, incluindo aqueles a partir 
dos quais os meus livros emergiram...tanto melhor.”130 (Fouacult citado em Mills 
2004, p.15) Conforme esta citação ilustra bem, a obra de Foucault, precisamente por 
lidar com questões de poder, corre o risco de entrar em contradição consigo mesma, 
se for assumida como um sistema de pensamento demasiado rígido. No entanto, esta 
abordagem de “usar esta frase ou aquela ideia” pode levar a que seja aplicada de uma 
maneira dispersa demais para ser realmente e!caz. Reconhecendo que existe uma 
tendência vincada dentro da crítica e teoria do design para a produção de textos cur-
tos e desencontrados,131 a fragmentação aparente da obra de Foucault acaba por ter 

130  No original: “All my books...are little tool boxes...if people want to open them, to use this sentence or that idea “All my books...are little tool boxes...if people want to open them, to use this sentence or that idea 
as a screwdriver or spanner to short-circuit, discredit or smash systems of power, including those from which my 
books have emerged…so much the better.”
131  Tal como foi comentado no capítulo “História do Design e Autoria”.
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como consequência o preconceito de que são ideias datadas, que já se tentou aplicar 
ao design grá!co sem resultados assinaláveis – essencialmente, uma moda passageira. 
Mesmo nas ocasiões em que as ideias de Foucault são usadas de forma mais sistemá-
tica, estes problemas estão também presentes, acabando por comprometer até certo 
ponto a sua aplicação.

Ellen Lupton, por exemplo, escreveu um curto ensaio, onde é dado um resumo 
da metodologia de Foucault e das possibilidades da sua aplicação ao design grá!co, 
chamado Disciplines of Design: Writing With Foucault (1996) – o plural parece apon-(1996) – o plural parece apon- – o plural parece apon-
tar para a existência de uma série de modalidades disciplinares dentro do design, ou 
– mais explícito no texto – para a relação entre o design e outras disciplinas (a sua in-
terdisciplinaridade, embora não referida de maneira directa). O subtítulo, “Writing 
with Foucault”, parece ser uma alusão ao texto A Ordem do Discurso (1971), em cujo 
começo Foucault a!rma que “[m]ais do que tomar a palavra, eu teria querido ser en-
volvido por ela e levado muito para além de todo o começo possível. Teria gostado de 
me aperceber que, no momento de falar, uma voz sem nome me precedia há muito.” 
(p.7) Lupton leva este desejo – assim como a crítica Foucaultiana do autor – à letra, 
apropriando-se de excertos de textos de Foucault e adaptando-os, substituindo algu-
mas palavras-chave (“designer” em vez de “médico”, por exemplo), de maneira a que 
falem sobre design. Este estratagema simples é uma ilustração e uma aplicação e!-
caz das ideias de Foucault. Neste pequeno ensaio, os excertos funcionam ao mesmo 
tempo como textos e como ilustrações, o que também remete indirectamente para as 
re#exões que Foucault fez sobre o carácter enunciativo da interacção entre palavra e 
imagem em livros como Isto Não é um Cachimbo (1973) ou em certas secções de As 
Palavras e as Coisas (1966) e de A Arqueologia do Saber (1969).

Tal como já referimos, as “Disciplinas” de que fala o título do ensaio podem 
remeter para a relação do design com outros discursos disciplinares, o que parece 
con!rmar-se pela citação por parte de Lupton de uma entrevista ao periódico sobre 
design Skyline (Foucault 1982, p. 335), na qual, quando se lhe perguntou se a arqui-p. 335), na qual, quando se lhe perguntou se a arqui-
tectura podia ser uma ferramenta de domínio ou de libertação, Foucault respondeu 
que não é possível a!rmar se a arquitectura é, por si só, opressora ou libertadora; que, 
pelo contrário, o design só se torna poderoso quando entra no domínio de outros 
discursos: por exemplo, quando os governos olham para a estrutura da cidade como 
um modelo para o estado, ou quando a justiça penal olha para o design das prisões 
como uma forma de controlar os prisioneiros, ou quando a medicina olha para o 
alojamento sanitário como uma técnica de prevenir a doença (Lupton 1996,  p. 66). 
Esta ideia é perfeitamente aplicável ao design grá!co que, mesmo quando reclama 
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neutralidade, acaba por se tornar efectivamente numa forma de embutir um moralis-
mo – ou pelo menos uma norma de interacção social – no uso dos objectos.

Lupton comenta também o fascínio que Foucault sentia por formas espacia-
lizadas de texto como a tabela, o índice e a lista, e o modo como usou a crítica da 
“aparente unidade física do livro impresso como um protótipo para a unidade do 
discurso pro!ssional.” Para Foucault, o livro seria o modelo para questionar o pró-
prio conceito de disciplina: “Um livro, enquanto aparenta ser um objecto completo 
e auto-contido – o próprio modelo de materialidade – está, de facto, disperso através 
de uma rede de outros textos. Da mesma forma, o conhecimento cumulativo de uma 
disciplina não é ‘um grande livro que está a ser gradual e continuamente escrito,’ mas 
antes um ‘sistema de dispersão’”132 (Lupton 1996, p.66)

Um pormenor curioso que transparece no ensaio de Lupton é que, apesar do 
interesse de Foucault por formatos e estratégias ligados ao design grá!co, ele parecia 
não o considerar como uma disciplina, talvez por só ter sido reconhecido como tal  
e de forma mais ampla depois da sua morte. Foucault não encara assim os produtos 
do design grá!co e da tipogra!a como resultado de um discurso disciplinar mas 
como algo que se situa entre disciplinas. Pode-se especular que, se tivesse vivido mais 
tempo, muito provavelmente teria feito uma análise do design suíço ou da sinalética 
urbana semelhante talvez à que produziu em relação à arquitectura hospitalar ou 
prisional, ou à que foi produzida a propósito de William Morris por Jacques Ran-
cière (Rancière 2004, p.15) cujo pensamento é em muitos pontos próximo do de 
Foucault.133

A leitura que Lupton faz !nalmente de Foucault, concedendo que uma prática 
não está centrada num objecto, nem num sujeito, estando a autoridade de uma disci-
plina e dos seus praticantes dispersa por um conjunto de sítios, conclui que:

O design moderno emergiu em resposta à Revolução Industrial, quando artistas e artesãos 
reformistas tentaram dar uma sensibilidade crítica à produção de objectos e media. O 
design ganhou forma como uma crítica da indústria, no entanto alcançou o seu estatuto 
maduro e legítimo sendo um agente da produção e consumo de massas. Hoje, as rami-
"cações electrónicas da Idade das Máquinas ameaçam dissolver a autoridade do design 
como uma sequência de"nida de objectos e sujeitos. O design encontra-se disperso através 

132  No original: “A book, while appearing to be a complete, self-contained object – a model of thingness – is, in 
fact, dispersed across a network of other texts. Likewise, the cumulative knowledge of a discipline is not an ‘enor-
mous book that is gradually and continuously being written,’ but is, instead, a ‘system of dispersion’”.
133 E que será examinado num capítulo posterior.
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de uma rede de tecnologias, instituições e serviços que servem para de"nir a disciplina e os 
seus limites.134 (Lupton 1996, p.67)

Esta conclusão dá a entender que a dispersão do design é um fenómeno recente, 
por oposição a um estatuto original que seria mais estável e legítimo, o que consi-
titui mais uma distorção subtil das ideias de Foucault, que entendia uma disciplina 
como estando sempre dispersa por um conjunto de técnicas, instituições e serviços. 
Embora Lupton repita a ideia muito difundida que o design ganhou a sua identi-
dade como uma crítica da indústria, acabando por ganhar a sua legitimidade como 
agente do consumo e produção em massa, a história é mais complicada. A autoridade 
do design esteve dispersa desde o seu primeiro momento por uma série de lugares, 
tecnologias e instituições. Não é certamente acidental que os momentos fulcrais do 
design estejam associados a escolas, como é o caso da Bauhaus, ou a técnicas como a 
reprodução tipográ!ca, litográ!ca e fotográ!ca, e à maneira como isto tudo acabava 
por ser representado através de estratégias discursivas. Não se trata de uma dispersão 
actual, resultado da pós-modernidade, que Foucault vem revelar, mas o facto dessa 
dispersão sempre ter existido.

Embora a crítica de Lupton seja formalmente engenhosa, apropriando-se gra-
!camente dos próprios métodos de Foucault para demonstrar a sua pertinência no 
âmbito do design, o seu alcance acaba por ser reduzido, tendo em conta que se de-
senvolve apenas num ensaio curto de quatro páginas, das quais duas são totalmente 
ocupadas por citações de Foucault. Mais uma vez, !ca patente o cunho da grande 
maioria dos textos sobre design: curto e esporádico, mais próximo da divulgação do 
que duma crítica de fundo. O ensaio de Lupton acaba por servir apenas como uma 
introdução breve à possível pertinência do trabalho de Foucault dentro do pensa-
mento sobre o design grá!co.

Mas, no contexto da investigação da autoria no design surge um outro problema: 
embora muito do debate sobre este assunto invoque Foucault, fá-lo quase sempre 
recorrendo ao texto O Que é um Autor?, uma limitação que se justi!ca pelo facto de 
este ser o lugar onde se trata de um modo mais directo a questão da autoria. Porém, 
este texto é, por admissão do próprio Foucault, um esclarecimento metodológico em 

134  No original: “Modern design emerged in response to the Industrial Revolution, when reform-minded artists 
and artisans tried to impart a critical sensibility to the making of objects and media. Design took shape as a critique 
of industry, yet it gained its mature and legitimate status by becoming an agent of machine production and mass 
consumption. Today, the electronic o$shoots of the Machine Age threaten to dissolve design’s authority as a de!ni-
tive sequence of objects and subjects. Design is dispersed across a network of technologies, institutions, and services 
that de!ne the discipline and its limits.”
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relação ao tratamento da autoria dado em outros trabalhos seus. A sua investigação 
da autoria situa-se no contexto de uma investigação mais abrangente em torno dos 
discursos literário, cientí!co, penal ou médico, enquadrando-se dentro das meto-
dologias criadas para tratar estes assuntos. Já referimos como a crítica da autoria em 
Foucault se integra dentro dos seus estudos em torno do poder e da autoridade de 
um modo geral; no entanto as tentativas de aplicar o seu trabalho sobre autoria ao de-
sign não foram acompanhadas de uma tentativa de compreender adequadamente os 
seus métodos e de perceber se podem ser usados de modo pertinente dentro da área 
disciplinar do design grá!co. Com esse !m, torna-se necessário examinar não apenas 
os textos onde Foucault trata explicitamente a autoria, mas também e sobretudo A 
Arqueologia do Saber, onde expõe a sua metodologia. Efectuar-se-á uma leitura críti-
ca, aproximada a um close reading, deste livro, no qual Michel Foucault descreve de 
modo sistemático o seu método. Esta leitura comentada terá como objectivo princi-
pal fundamentar as vantagens da aplicação do método arqueológico de Foucault ao 
design grá!co, prestando particular atenção a apurar se os conceitos de enunciado, 
discurso e arqueologia podem ser aplicáveis neste contexto. 

5.2. O Discurso
Segundo Foucault, A Arqueologia do Saber é ao mesmo tempo uma exposição dos 
métodos usados em trabalhos anteriores, como As Palavras e as Coisas ou História 
da Loucura, e um aperfeiçoamento desses processos de investigação historiográ!ca, 
procurando distanciá-los criticamente da análise estrutural, de!nindo !nalmente um 
método livre de “todo o antropologismo” (Foucault 1969, p. 43) – onde o Homem 
já não tem um papel central, mas é apenas um objecto a ser des!ado, autopsiado.

Este livro responde também a mudanças de ênfase nas disciplinas ligadas de 
algum modo à história, tanto a história propriamente dita como disciplinas como 
a história das ideias, das ciências, da !loso!a, do pensamento ou da literatura. No 
primeiro caso, os historiadores começaram a preferir dar atenção aos períodos exten-
sos, tendando encontrar, por detrás da “história agitada dos governos, das guerras 
e das fomes”, histórias “quase imóveis” – das vias marítimas, do cereal, das minas 
de ouro, da seca e da irrigação (p. 29) –, cada uma delas constituindo um nível de 
análise distinto em relação às grandes sucessões lineares da história clássica. Já não 
se trata de encontrar continuidades entre acontecimentos isolados, construindo com 
eles grandes narrativas, mas de encontrar séries distintas, paralelas, alternativas. No 
segundo caso, o processo é inverso. “a atenção deslocou-se, pelo contrário, das vastas 
unidades que eram descritas como ‘épocas’ ou ‘séculos’ para fenómenos de ruptura. 
[... S]ob o devir obstinado de uma ciência empenhada em existir e aperfeiçoar-se 



O Big Book

126

desde o começo, sob a persistência de um género, de uma forma, de uma disciplina, 
de uma actividade teórica, procura detectar-se agora a incidência das interrupções.” 
(Foucault 1969, p. 30)

A história de uma disciplina como a biologia, a medicina ou o design deixava 
de ser vista como um progresso, um a!namento gradual em direcção a uma versão 
aperfeiçoada e idealizada, de que a versão actual seria apenas uma aproximação. No 
caso particular do design, a sua ligação ao modernismo, quer como uma origem 
histórica – real ou imaginada –, quer como uma espécie de processo (ou arquétipo) 
por detrás de todos os processos de design, di!culta a concepção do design como 
uma série de descontinuidades, reduzindo a sua história a uma série de movimen-
tos pendulares a favor ou contra o modernismo. No fundo, uma adaptação ao de-
sign das doutrinas formalistas de Heinrich Wöl'in, com a sua crença numa história 
de arte cíclica, alternando perpetuamente entre estilos clássicos e barrocos. Embora 
seja sempre tentador encarar o design como um melhoramento constante, ou como 
uma alternância entre estilos calmos (neoclássicos) e estilos complicados (barrocos), 
não é vantajoso aceitar isso de maneira acrítica. Neste caso, a metodologia proposta 
por Foucault pode ser útil, na medida em que se propõe revelar um conjunto de 
rupturas e descontinuidades que não podem ser explicadas por modelos que assu-
mem um aperfeiçoamento constante, apenas frustrado por in#uências que lhe seriam 
exteriores. No fundo, trata-se de perceber como se pode falar de descontinuidade, 
como se pode analisar a ruptura sistematicamente. O método de Foucault torna-se 
assim proveitoso para rede!nir unidades tidas como seguras e inquestionáveis: a obra, 
a disciplina cientí!ca, o conceito, o texto (p.32). 

Esta mudança de ênfase assenta por sua vez numa rede!nição do documento 
(p.32). A história deixa de funcionar como uma memória construída a partir de 
documentos pré-existentes, para ser vista como uma forma de institucionalizar, de 
legitimar o que é um documento. Neste contexto, o que interessa são os dispositivos, 
os processos que decidem aquilo que é ou não um documento – a história seria então 
o processo pelo qual se institui e monumentaliza um documento (p. 33). Dentro 
do design, o debate sobre a validade do Big Book enquanto documento histórico 
e crítico é um bom exemplo deste processo, que demonstra também o modo como 
a história é também uma discussão sobre quem tem legitimidade para produzir ou 
decidir o que é um documento.

Aplicando o método de Foucault ao design e à sua história, deixa de haver uma 
grande série, uma grande narrativa de progresso, e o problema maior passa a ser iden-
ti!cação de séries alternativas, concorrentes, e de encontrar maneiras de as descrever. 
Cada uma destas séries pode descrever de uma forma distinta os diferentes conceitos 
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de autor, de obra, de relação laboral, etc. Na história “canónica” do design, a descon-
tinuidade é minimizada; a aparição de modas acaba por ser, num primeiro momento, 
encarada como um distúrbio, posteriormente secundarizado, “alisado” e apagado da 
história. Através deste método, a descontinuidade deixa de ser algo a ultrapassar, 
a corrigir para passar a ser o objectivo e o processo do historiador. Deixa de haver 
uma grande história, para aparecer uma articulação entre um conjunto de pequenas 
histórias ou séries, que podem não ter uma relação igual entre si, estabelecendo di-
ferentes hierarquias, diferentes protagonistas, documentos, etc. Outra consequência 
importante do processo é que se deixa de ver a história como uma procura das ori-
gens, de quem foi o primeiro a produzir um determinado estilo, uma certa ideia, 
para procurar entender o modo como estilos e ideas se encadeiam, o modo como se 
dispersam e divergem.

Foucault limita assim o âmbito do seu estudo aos problemas teóricos levantados 
pelos conceitos de descontinuidade, ruptura, limiar, limite, série e transformação na 
área da história das ideias, do pensamento, das ciências ou do conhecimento (p.49). 
Para esse estudo poder ser feito, é primeiro necessário todo um trabalho crítico em 
relação a um conjunto de conceitos que disfarçam, de uma forma ou de outra, o tema 
da continuidade: a tradição, a in#uência, a evolução e o desenvolvimento, a “men-
talidade” e o “espírito”. Estes conceitos acabam por atribuir, de maneira não muito 
rigorosa, uma continuidade, uma unidade, a um conjunto de fenómenos que são, na 
realidade, muito díspares. Da mesma maneira, também é necessário pôr em causa o 
que Foucault chama os grandes tipos de discurso: a ciência, literatura, !loso!a, reli-
gião, história, !ccção, etc., porque estas unidades são recentes e só podem ser aplica-
das a outros períodos históricos por analogia ou por hipótese retrospectiva (p.49-50).

Porém, para Foucault, as unidades mais problemáticas são as de livro e as de 
obra. Como também acontece em O Que é um Autor?, ele questiona a própria uni-
dade material do livro, lembrando que uma antologia de textos, um livro religioso, 
um poema concreto, um livro de geometria ou um dos volumes de um tratado de 
história são objectos bastante distintos sobre o ponto de vista material. Põe também 
em causa aquilo que ele chama “unidade discursiva” e que é suportado pela unidade 
material do livro, embora seja distinta desta.135 Ao distinguir entre as “unidades dis-
cursivas” e o aspecto material do livro, ele quer dizer que a unidade material do livro 
não é uma garantia, só por si, da unidade da obra, concluindo que: “as margens de 
um livro nunca são muito nítidas nem rigorosamente distintas: para além, do título, 

135  À primeira vista, esta distinção parece excluir o design grá!co da noção Foucaultiana de discurso, embora nos 
seus exemplos, Foucault o pareça incluir (é preciso frisar que, embora Foucault recorra frequentemente a exemplos 
próximos do design, como listas, diagramas e mesmo caracteres tipográ!cos, ele nunca utiliza a palavra “design”).
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as primeiras linhas e o ponto !nal, para além da sua con!guração interna e a forma 
que o autonomiza, encontra-se preso a um sistema de reenvios para outros livros, 
outros textos, outras frases: nó numa rede. [...] [A]qui e ali a unidade do livro, ainda 
que entendida como um feixe de relações, não pode ser considerada como idêntica.” 
(p.51) Esta observação torna-se particularmente pertinente em relação à área disci-
plinar do design grá!co, onde uma das funções do designer é, precisamente, elaborar 
a concretização material, grá!ca, de um texto, dando forma ao aspecto físico de um 
determinado livro. Poder-se-ia concluir que o designer cria assim uma unidade mate-
rial, concreta que resiste de algum modo, à dispersão sugerida por Foucault. Porém, o 
próprio design do livro reenvia ele também para outros designs, o de uma colecção, o 
de outras publicações cujo design é citado ou apropriado, outros livros que o próprio 
designer tenha feito e que pela sua coerência estilística ou apenas pela sua atribuição 
podem constituir um corpo de obra. Contudo, mesmo a obra, que Foucault descreve 
como um conjunto de textos que podem ser denotados através de um nome próprio, 
o do seu autor, tem também os seus problemas. Constituí-la é uma operação que 
exige escolhas e que no fundo é interpretativa. É necessário um conjunto de decisões 
quanto ao que incluir ou excluir para estabelecer o corpo de uma obra e, portan-
to, essa unidade acaba por ser contingente e móvel: num momento, pode abranger 
certos trabalhos que um autor produziu, enquanto em outras alturas, esses mesmos 
trabalhos seriam deixados de fora. Isto é particularmente importante – e mais óbvio 
– no caso do design. Quando se estabelece a obra de um designer numa antologia, 
por exemplo, um conjunto de trabalhos é retirado do contexto em que foi produzido, 
para ser reagrupado por detrás do nome próprio do designer. Este processo deixa fre-
quentemente de fora o aspecto colaborativo do design, omitindo qualquer referência 
à contribuição de outros designers ou mesmo de clientes.

Foucault pretende também pôr em causa dois temas: o das origens e o que ele 
chama o “já-dito”. O primeiro assegura que, nos discursos, nunca aparece nada de 
verdadeiramente novo; por detrás de todas as novidades, de todos os acontecimentos 
surge sempre uma “origem secreta – tão secreta e tão originária que nunca a pode-
mos recuperar inteiramente em si própria.” (p.53) O segundo tema, o “já-dito”, 
pressupõe que todos os discursos assentam sobre discursos anteriores, remontando 
em última instância a um discurso original que, na realidade, acaba por nunca ser 
realmente dito, mas que se pretende recuperar através da interpretação. Por aqui se 
vê que Foucault quer analisar o discurso não através da procura das suas origens, mas 
na dispersão das suas instâncias (p.53-54). O seu projecto é fazer uma descrição dos 
acontecimentos discursivos em toda a sua dispersão, como meio de investigar e pôr 
em causa as grandes unidades discursivas das ciências, da obra, do livro e do autor.
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Este género de análise distingue-se da análise linguística no sentido em que esta 
última se ocupa de encontrar as regras que produzem um conjunto potencial de 
enunciados, enquanto a descrição dos acontecimentos discursivos pergunta como 
apareceu um determinado enunciado e não outro. Distingue-se também da análise 
que é produzida pela história do pensamento, que procura descobrir, por detrás do 
discurso, as intenções do sujeito falante. Na descrição dos acontecimentos discursi-
vos, tal como é empreendida por Foucault, não se tenta encontrar dentro do discurso 
aquilo que não chegou a ser dito, nem a psicologia ou a biogra!a de quem fala, nem 
aquilo que foi reprimido ou enfatizado, mas de apurar as condições pelas quais um 
determinado enunciado apareceu, em vez de outro (p. 56). Aqui condensa-se a pri-
meira de!nição, por enquanto negativa, do enunciado: algo que não é inteiramente 
esgotado pela língua ou pelo sentido, mas que aparece também na materialidade, 
quer do livro, quer de qualquer género de registo (p.57) – o que coloca com clareza 
o design grá!co dentro do seu campo de análise136.

A ideia de Foucault é, então, encontrar um modo de descrever as relações entre 
enunciados. A sua primeira conjectura é que os diferentes enunciados se agrupam em 
torno de um mesmo objecto como, por exemplo, a “loucura”, mas depressa chegou 
à conclusão que não existe, à partida, antes do discurso, um objecto deste género. 
Este objecto não só é formado por aquilo que se diz, escreve, discute e classi!ca sobre 
ele, como também é totalmente modi!cado por esse discurso ao longo do tempo – a 
“loucura” no século XVIII é diferente da loucura no século XX. A segunda conjectura 
de Foucault é que os diferentes enunciados se podem agrupar pela sua forma e enca-
deamento, aquilo a que ele chama um “certo estilo” (p.63). Mas aqui também não é 
possível reduzir a relação entre enunciados a um modo de fazer as coisas – por exem-
plo, se em design aparece um conceito de autoria que trataria de um modo novo as 
relações entre o designer e o seu cliente, não se pode isolar este dado do aparecimento 
do computador pessoal, de alterações no mercado da cultura, da própria mudança 
de con!guração física das publicações. A terceira conjectura é que as relações entre 
enunciados se podem estabelecer através de conceitos que permanecem inalterados 
e coerentes ao longo do tempo. Ou seja, seria possível falar do design do Estilo In-
ternacional Tipográ!co, por exemplo, como estando associado a um conjunto de 
conceitos como a neutralidade ou o empenho social do designer, mas esses conceitos 
seriam distintos dos conceitos equivalentes associados ao design de William Morris, 

136  Embora a análise de Foucault se tenha centrado na área das ciências humanas, a própria intenção de não as 
tomar como um dado adquirido dá a entender que pode ser aplicada em outras áreas, como por exemplo o design. 
Foucault reconhece que a sua análise é apenas um ponto de partida, e que este género de análise pode ter validade 
em outras áreas (Foucault 1969, p.59).
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ou ao design americano da década de noventa. Ao descurar o modo como estas ver-
sões diferentes do mesmo conceito se relacionam umas com as outras, este género 
de abordagem acaba por isolar cada uma destas situações históricas, impedindo a 
percepção dos modos como se encadeiam umas com as outras. A quarta hipótese 
seria que a relação entre enunciados se fundaria na identidade e persistência de temas, 
mas Foucault acredita que é possível formar dois discursos distintos a partir de um 
mesmo tema. No caso do design, podemos veri!car isso usando o tema recorrente 
da ética, que sempre apareceu numa forma ou outra no discurso do design. Durante 
o modernismo, a ética do design era essencialmente deontológica, uma ética cujo 
princípio base é o dever. De acordo com este género de ética, são mais importantes os 
meios do que os !ns; se o trabalho for cumprido com rigor, de acordo com todas as 
regras, não interessam as consequências desse trabalho. Pelo contrário, a ética conse-
quencialista, que tem ganho expressão nos últimos anos, acredita que os !ns são mais 
importantes do que os meios e que não basta cumprir o dever; também é necessário 
levar em consideração as consequências. Assim, segundo Foucault, a unidade de um 
conjunto de enunciados não viria dos objectos de que tratam, da maneira como de 
encadeiam, dos conceitos a que estão associados e dos temas que abordam, mas das 
regras que possibilitam o aparecimento e a transformação ao longo dos anos destes 
objectos (p. 61-63).

O objectivo não é, portanto, “reconstituir cadeias de inferência (como muitas 
vezes se faz na história das ciências ou da !loso!a”, nem “tabelas de diferenças (como 
fazem os linguistas)”, mas descrever sistemas de dispersão (p. 68). Quando é possí-
vel descrever um destes sistemas, encontrando-lhe uma regularidade, estamos pe-
rante o que Foucault chama uma formação discursiva. Às condições que permitem a 
existência, coexistência, manutenção, modi!cação e desaparecimento dos elementos 
destas formações ele designa por regras de formação (p.68). Para encontrar estas re-
gras de formação será necessário estabelecer, em relação a cada objecto, as instâncias 
de emergência, as localizações que tornam possível o aparecimento de diferenciações 
que posteriormente serão classi!cadas e designadas de acordo com “os graus de ra-
cionalização, os códigos conceptuais e os tipos de teoria”, dando assim origem aos 
diferentes objectos (Foucault 1969)(p. 72). Estas diferenciações variam de acordo 
com a época, o tipo de discurso ou sociedade em que se inserem. Esses locais de 
emergência poderiam ser, no caso do design, a escola, o atelier, a agência publicitária, 
a instituição cultural, a revista, a foundrie. Cada um deles, dependendo da sociedade 
ou época, daria origem a objectos distintos, como por exemplo o design grá!co, de 
comunicação, a tipogra!a, a art direction, etc. Será necessário estabelecer também as 
instâncias de delimitação (p.72-73), por exemplo, o próprio design enquanto corpo 
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disciplinar, que dentro da sociedade procura ser a instância superior que determina o 
design enquanto objecto. Existem outras áreas que disputam versões distintas do ob-
jecto “design” e produzem sobre ele outro género de discursos, como é o caso da arte, 
da engenharia ou da arquitectura. Por !m, é preciso investigar o que Foucault chama 
as grelhas ou instâncias de especi"cação (p.73), sistemas que classi!cam e hierarquizam 
os diferentes objectos, e que também sofrem variações com o tempo, a sociedade ou 
o tipo de discurso.

Naturalmente, estas con!gurações não chegam para explicar por si só a formação 
dos objectos, em primeiro lugar porque se distinguem do próprio discurso, não o ex-
plicam totalmente. Em segundo lugar, porque não se sabe ainda nesta fase as relações 
que estas diferentes instâncias estabelecem entre si, e que são igualmente determinan-
tes relativamente à formação dos objectos (p. 73-74). Dentro de um mesmo sistema, 
interacções distintas podem dar origem a objectos que se excluem entre si, sem que 
o sistema se altere (p.75).

Estas observações levam a um conjunto de consequências importantes. Signi!-
cam que “não podemos falar em não importa que época de não importa o quê; não é 
fácil dizer alguma coisa de novo; não basta abrir os olhos, prestar atenção, ou tomar 
consciência, para que novos objectos imediatamente se iluminem” (p.76). Existem 
uma série de condicionantes que limitam a produção do discurso e cuja natureza 
não é negativa – não se trata de algo que se lhe opõe exteriormente, mas que surge 
das próprias relações que possibilitam o discurso. Estas relações não estão presentes 
no próprio objecto, não de!nem a sua con!guração interna, mas são aquilo que lhe 
permite aparecer, individualizar-se, relacionar-se com outros objectos por justaposi-
ção ou oposição. Estas relações distinguem-se daquelas relações a que Foucault cha-
ma primárias ou reais e que se podem descrever entre instituições, técnicas, formas, 
esquemas sociais, para além do discurso e dos seus objectos (p. 76-77). Também se 
distinguem das relações segundas ou re#exivas, que surgem formuladas no interior do 
discurso mas que embora tratem das relações primárias ou reais, não as reproduzem, 
podendo mesmo divergir drasticamente delas. Por último, estas relações não são in-
ternas ao próprio discurso; não são elas que determinam a construção das frases ou 
proposições. Mas também não o condicionam a partir do seu exterior. Estão assim 
situadas no limite do discurso, determinando “o feixe de ligações que o discurso deve 
efectuar para poder falar destes ou daqueles objectos, para os poder tratar, nomear, 
classi!car, explicar, etc.” (p.76-77)

O objectivo aqui é conseguir uma descrição da especi!cidade do discurso, iso-
lando-o dos seus referentes: 
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aquilo de que aqui se trata não é de neutralizar o discurso, de o tornar signo de outra coi-
sa e de atravessar a sua espessura para alcançar o que permanece silenciosamente aquém 
dele, pelo contrário, é mantê-lo na sua consistência, fazê-lo surgir na complexidade que 
lhe é própria. [...] Substituir ao tesouro enigmático das “coisas” anteriores ao discurso  
a formação regular dos objectos que só nele se desenham. De"nir esses objectos sem refe-
rência ao fundo das coisas, mas referindo-os ao conjunto de regras que permitem formá-
los como objectos de um discurso e constituem assim as suas condições de aparecimento 
histórico. (p. 79) 

Esta descrição distingue-se, porém, da análise linguística; não se trata de perce-
ber como as palavras se relacionam entre si, mas de como os diferentes discursos se 
articulam. Para analisar estas relações, é preciso apurar em primeiro lugar quem fala, 
quem tem a legitimidade para produzir um discurso, mas também a maneira como 
essa legitimação é obtida, e !nalmente perceber a quem esse discurso se dirige (p. 
83). Mais uma vez surge aqui um conjunto de relações que permitem a emergência 
do discurso, mas que também o limitam: por exemplo, um designer pode exercer 
design não apenas porque tirou um curso, mas porque assume um vocabulário es-
pecializado, um jargão, cuja única utilidade é, por vezes, distingui-lo do público em 
geral. Por sua vez, o discurso do design é orientado principalmente para ter como 
interlocutor um cliente, por oposição a um público ou um espectador, mas também 
pode ter como alvo outros designers, como no caso dos Big Books, ou pode ter uma 
ambição formativa, se for praticado numa escola e dirigido a estudantes, por exem-
plo. Por outro lado, esta posição do design não é tão “segura” como por exemplo a 
da medicina ou até da arquitectura – o design é regularmente exercido por amadores 
vindos de outras áreas, embora dentro da pro!ssão isso seja bastante mal visto, e se 
tentem constantemente criar mecanismos jurídicos e institucionais que o evitem. Por 
outro lado, também há movimentos dentro do design que o propõem não como um 
processo pro!ssional e exclusivo, mas como uma forma de cultura geral (como Ellen 
Lupton, por exemplo). Estas posições distintas demonstram que as discussões em tor-
no de quem pode ou não exercer o discurso do design são um debate politicamente 
carregado e que, naturalmente, não é historicamente !xo, mas sofre alterações com o 
tempo, estabelecendo e assumindo diferentes equilíbrios e tensões.

Da mesma forma, é preciso também perceber aquilo que Foucault chama as 
posições institucionais, os locais a partir dos quais o discurso é produzido (p. 84). No 
caso do design, isso acontece nos ateliers, mas também nas escolas. Nos últimos anos, 
graças ao desktop publishing estes locais podem incluir por exemplo a casa, um local 
bastante importante quando se trata de perceber um design produzido em moldes 
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feministas – algumas praticantes advogam o !m de uma separação entre o espaço 
do atelier e o espaço da casa, como um modo de conciliar as actividades pro!ssio-
nais com as actividades domésticas. Por extensão, estas posições também incluem a 
constelação de materiais e ferramentas que não só ajudam o designer a desempenhar 
a sua tarefa, como também a legitimam e materializam um conjunto de escolhas – 
Macintosh vs. PC, Illustrator vs. Inkscape, computador vs. manual, e por aí adian-
te. Também é preciso compreender que a posição institucional do designer não é 
isolada, que acarreta vantagens se estiver associada a outras posições institucionais. 
O discurso crítico e histórico sobre o design valoriza sistematicamente os trabalhos 
produzidos para clientes culturais, colocando-os muito mais facilmente no cânone 
do que trabalhos feitos para a indústria. Por outro lado, a presença no cânone está 
também associada ao exercício de docência do design, conforme se pode veri!car 
facilmente pela consulta de qualquer uma das histórias gerais do design grá!co, onde 
escolas como Glasgow, Bauhaus ou Ulm surgem destacadas, bem como os designers 
a elas associados enquanto docentes.

Por último, é preciso perceber também um conjunto de metodologias, de gre-
lhas e instrumentos que enquadram e legitimam o discurso do design (p. 85). Mais 
uma vez se coloca aqui a questão do vocabulário, mas de igual modo a questão me-
todológica, o processo do design enquanto sistema, que não é apenas um exercício 
mental e abstracto mas que também se distribui por um conjunto de objectos, como 
por exemplo programas informáticos, certas matérias primas, escalas de classi!cação 
(como a tabela Pantone ou os diferentes sistemas de classi!cação de fontes). Por 
aqui se vê que estas três modalidades enunciativas – quem fala, onde e como – não 
funcionam separadamente, mas produzem o discurso pela sua inter-relação. Não se 
trata aqui de compreender o design e o designer como uma unidade dada à partida, 
mas de o compreender como um campo de dispersão. Também não se trata, segundo 
Foucault de: “ver no discurso um fenómeno de expressão – a tradução verbal de uma 
síntese operada noutro lugar; procurar-se-á antes um campo de regularidade para di-
versas posições de subjectividade. O discurso, assim concebido, não é a manifestação, 
majestosamente desdobrada, de um sujeito que pensa, que conhece e que o diz: é, 
pelo contrário, um conjunto em que se podem detectar a dispersão do sujeito e a sua 
descontinuidade consigo mesmo.” (p. 88) 

Não interessa apenas a Foucault perceber a forma como os conceitos de um de-
terminado autor se organizam, mas se, dentro de um área maior, como uma ciência 
ou uma disciplina, é possível encontrar as regras segundo as quais emergem, sucessiva 
ou simultaneamente diferentes conceitos, por vezes contraditórios (p. 89) e, com esse 
!m, é preciso então perceber a forma como se organiza o campo de enunciados.
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Em primeiro lugar, este campo tem um conjunto de regras de sucessão, que com-
porta as diferentes ordenações das séries enunciativas (a maneira como se desenvolve 
um raciocínio lógico, se descreve um problema ou se estabelece uma generalização), 
os tipos de dependência (a dependência entre a aplicação particular e a lei geral, por 
exemplo), e os esquemas retóricos (descrições, deduções, de!nições, etc.) que combi-
nam os diferentes enunciados (p. 89). 

Em segundo lugar, este campo enunciativo permite formas de coexistência que 
con!guram o que Foucault chama um campo de presença. Aqui é preciso ter em 
conta quer os enunciados que são formulados noutros lugares e que são tidos como 
verdadeiros e necessários, mas também aqueles que são rejeitados. Quais são as re-
gras que permitem essa demarcação? Foucault sugere a “veri!cação experimental, a 
validação lógica, a repetição pura e simples, [...]a aceitação justi!cada pela tradição 
e pela autoridade, o comentário, [...]a investigação das signi!cações ocultas, [...]a 
análise do erro.” (p. 90) Existe também um campo de concomitância, que trata de 
enunciados vindos de áreas completamente distintas, mas: “que passam a agir entre 
os enunciados estudados ou por servirem de con!rmação analógica, ou por servirem 
de princípio geral e de premissas admitidas de um raciocínio, ou por servirem de mo-
delos que podem ser transferidos para outros conteúdos, ou por funcionarem como 
instância superior com a qual é necessário submeter, pelo menos, certas proposições 
a!rmadas.” (p. 91) 

Também existe, dentro do campo enunciativo, um campo de memória, que inclui 
enunciados que já não se considera terem uma validade actual, mas com os quais se 
estabelecem relações de “"liação, de génese, de transformação, de continuidade e descon-
tinuidade histórica.”  (p.91) Evidentemente, um esquema teórico semelhante pode 
ser utilizado dentro do design grá!co para perceber a maneira como são reutilizados 
e modi!cados enunciados vindos da arquitectura, das artes plásticas, da política, mas 
também a maneira como conceitos vindos da tipogra!a, das Artes & Crafts também 
são aproveitados e transformados dentro da prática actual.

Em terceiro lugar, é necessário descobrir e analisar os procedimentos de interven-
ção que podem ou não ser aplicados aos enunciados e que são distintos de acordo 
com a formação discursiva em que se integram (p.91). Aqui, Foucault refere-se às 
operações que permitem actualizar, traduzir, modi!car enunciados entre formações 
discursivas.

O que interessa alcançar, através da análise de como estas ordenações, coexis-
tências e procedimentos se relacionam entre si, não é uma descrição dos conceitos 
em si mesmos, da sua história, do seu progresso, mas o que Foucault chama o nível 
pré-conceptual, referindo-se “ao campo onde os conceitos podem coexistir e às regras 



A Arqueologia do Saber

135

às quais esse campo está submetido.” (p.93) Trata-se de perceber como o próprio dis-
curso que deixa de ser a “tradução exterior” (p. 95) dos conceitos, para se tornar no 
local onde eles emergem. Este é mais um exemplo como a metodologia de Foucault 
pretende ser uma crítica à ideia de história quer como uma tentativa de encontrar as 
origens, quer como uma descrição de um progresso claramente de!nido. Neste caso, 
não são os conceitos que organizam e orientam o discurso a partir de cima, mas as 
próprias relações que possibilitam o discurso, que servem de base à emergência desses 
conceitos.

Foucault descreve também a análise do que chama as estratégias e que de!ne 
como temas e teorias constituídos dentro de cada formação discursiva; a diferença 
entre os dois tem a ver com o seu grau de coerência, rigor e estabilidade (p.99).  
O objectivo é perceber como estas estratégias: “se distribuem na história. Que neces-
sidade as encadeia, as torna inevitáveis, as convoca exactamente para o seu lugar umas 
após outras, e faz delas como que as soluções sucessivas de um mesmo problema? Ou 
encontros aleatórios entre ideias de origem diversa, in#uências, descobertas, climas 
especulativos, modelos teóricos que a paciência ou o génio dos indivíduos disporiam 
em conjuntos mais ou menos bem constituídos?” (p.99)

Interessa descrever – e aqui o termo “estratégia” torna-se mais pertinente – como 
são tomadas as decisões que levam a que certos conjuntos e relações entre objectos, 
conceitos ou enunciados nunca cheguem a aparecer. Para isso será necessário com-
preender e investigar a economia da constelação discursiva de cada discurso. Este pode 
desempenhar o papel de um sistema formal que, aplicado em outras áreas, dá origem 
a outros discursos; pode ser um “modelo concreto que deve ser introduzido noutros 
discursos com um nível de abstracção mais elevado”; pode estabelecer ainda relações 
de analogia, oposição ou complementaridade com outros discursos; pode estabelecer 
relações de delimitação recíproca. Estes processos de escolha estratégica limitam o 
discurso, impedindo-o de ocupar toda a sua área potencial (p. 101-102).

É possível então concluir que as escolhas teóricas dependem também de uma 
instância que pode ser caracterizada pela função que o discurso exerce num campo 
de práticas não discursivas. Isto é particularmente importante porque, para Foucault: 
“esta instância comporta também o regime e os processos de apropriação do discurso: 
porque nas nossas sociedades (e em muitas outras sem dúvida) a propriedade do dis-
curso – entendida ao mesmo tempo como direito a falar, competência para compre-
ender, acesso lícito e mediato ao corpus dos enunciados já formulados, capacidade, 
en!m, de investir esse discurso em decisões, instituições ou práticas – é reservada de 
facto (e, por vezes, até mesmo em termos regulamentares) a um grupo determinado 
de indivíduos” (p.103). 
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Comporta também o que Foucault chama posições possíveis do desejo relativa-
mente ao discurso, em que o discurso aparece como forma de satisfazer ou simbolizar 
desejos interditos. É preciso ter em mente que Foucault não considera esta instância 
como exterior ao discurso, frisando bem que não se deve encará-la como uma distor-
ção à forma “pura, neutral, intemporal e silenciosa” do discurso.

Assim, uma formação discursiva caracteriza-se pelas estratégias que nela tomam 
lugar e que apesar da sua dispersão temporal ou diversidade, procedem do mesmo 
conjunto de relações. No caso do design, é possível ver relações de apropriação com 
a arquitectura ou a arte, em particular quando são importados conceitos teóricos 
ou processuais de cada uma destas áreas. Também se pode estabelecer um ponto de 
difracção quando o design, durante a época modernista, dá lugar a dois discursos dis-
tintos, o do Estilo Suíço e o do Estilo de Nova Iorque, que se excluem, embora, em 
última análise sejam fundados nos mesmos princípios e essencialmente no mesmo 
discurso de base.

5.3. A Análise Discursiva
O enunciado é a peça fundamental dentro da análise discursiva que Foucault preten-
de elaborar. É de!nido em primeiro lugar como a unidade fundamental do discurso: 
“aparece como um elemento último, indecomponível, susceptível de ser isolado em  
si próprio e capaz de entrar num jogo de relações com outros elementos semelhantes.” 
(p.118) No entanto, embora Foucault o comece por descrever por oposição a outras 
unidades, como a frase, a proposição, o speech act, e mesmo o signo, que desem-
penham um papel semelhante na gramática, na lógica, naquilo que Foucault designa 
por “análise” e na semiótica, respectivamente, esta oposição não é de todo absoluta 
e o enunciado posiciona-se sobretudo enquanto função “que se exerce verticalmente 
em relação a essas diversas unidades, e que permite dizer a propósito de uma série  
de signos, se essas unidades estão ou não presentes.”(p. 125) Segundo Gilles Deleuze,  
a diferença entre os enunciados, as frases e as proposições também pode ser explicada 
prolongando esta analogia geométrica: enquanto as proposições são uma hierarquia 
vertical, cada uma apoiando-se nas anteriores, e as frases são laterais, cada uma res-
pondendo a outras frases, o enunciado é uma espécie de diagonal (1998, p. 19-20).

Este posicionamento garante que o enunciado, embora imbrincado necessaria-
mente dentro da análise do discurso, determinando-o, mas também sendo determi-
nado por ele, mantém um capacidade descritiva em relação a outras áreas discipli-
nares, salvaguardando que não se reduz apenas a um formalismo oco, estabelecendo 
desta forma uma ligação entre o discurso e o contexto disciplinar em que é aplicado. 
Esta ligação com outras áreas disciplinares é estratégica: ao posicionar-se em relação 
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à lógica, por exemplo, o enunciado ocupa assim uma posição fundamental em re-
lação ao tema da ligação entre verdade, conhecimento e poder, central na obra de 
Foucault; ao posicionar-se em relação à gramática, o enunciado permite a ligação 
entre o plano mais abstracto da língua e das suas regras e os objectos de que fala, as 
instituições em que está inscrita, os diferentes usos a que está sujeita. O enunciado 
surge !nalmente como uma peça fundamental na articulação entre o pensamento de 
Foucault e a semiótica, um posicionamento necessário e estratégico na época em que 
o seu trabalho se desenvolveu. Embora o enunciado se distinga do signo, unidade 
fundamental da semiótica, essa distinção acaba por ser resolvida não por uma equi-
valência ou oposição diferencial entre signo e enunciado, mas de!nindo este último, 
como vimos mais acima, como uma função que permite averiguar “a propósito de 
uma série de signos, se essas unidades estão ou não presentes.” (Deleuze 1998, 19-20)

Em primeiro lugar, o enunciado distingue-se da proposição, unidade fundamen-
tal da lógica. Esta distinção assenta no facto de à lógica só dizer respeito, por um lado, 
o valor de verdade ou falsidade de uma proposição e, por outro, o conjunto de regras 
de construção e de manipulação proposicional que permite averiguar esse valor. Po-
rém, duas proposições com o mesmo valor lógico podem ser entendidas como enun-
ciados pertencendo a formações discursivas muito distintas. Foucault dá o seguinte 
exemplo:  “‘Ninguém ouviu’ e ‘É verdade que ninguém ouviu’ são proposições indis-
cerníveis do ponto de vista lógico e não podem ser consideradas como duas propo-
sições diferentes. Ora, enquanto enunciados, as duas fórmulas não são equivalentes 
nem intercambiáveis.” (Foucault 1969, p. 119)  Deste modo, dependendo do con-(Foucault 1969, p. 119)  Deste modo, dependendo do con-p. 119)  Deste modo, dependendo do con-
texto discursivo em que são usadas – num romance, num tratado de lógica, num livro 
de história – proposições com um valor lógico equivalente podem aparecer como 
enunciados muito distintos entre si. Foucault refere também proposições “complexas 
e redobradas” e aparentemente paradoxais como “O actual Rei de França é calvo” 
e que só podem ser analisadas reconhecendo debaixo de um único enunciado duas 
proposições distintas, que podem ser verdadeiras ou falsas (Foucault 1969) (p.119). 
Refere também o famoso paradoxo de Epiménides, uma proposição que a!rma “Eu 
minto”, mas que pode ser desdobrada em dois níveis distintos, referindo-se um ao ou-
tro. Este exemplo aponta indirectamente para uma relação com o design grá!co, ou 
pelo menos com a possibilidade da noção de enunciado poder ser aplicada ao design 
grá!co, uma ideia implícita em outros textos de Foucault, como O Pensamento do Ex-
terior (1986) ou em As Palavras e as Coisas (1966). Em Isto não é um cachimbo (1973) 
a questão da lógica é relacionada directamente com a ideia de caligrama. O caligrama 
poderia ser uma proposição, enunciada através da disposição de elementos sobre a pá-
gina. Na introdução de As Palavras e as Coisas, surge também uma referência, que se 
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tornaria famosa, a uma lista !ccional produzida por Jorge Luís Borges e que demons-
traria como, sob a forma de lista, a espacialização da informação e, mais exactamente,  
da classi!cação pode dar origem a paradoxos que são interessantes sob o ponto de 
vista estético, parecendo indicar que a mera apresentação de informação não é de 
todo neutra, mas que afecta directamente aquilo que é apresentado (Foucault 1966, 
p. 47). Surge deste modo a ideia que a enunciação de uma proposição, a forma como 
aparece articulada no papel, por exemplo, afecta subtilmente o seu valor lógico. Esta 
é uma consequência que a lógica não consegue analisar convenientemente, mas que 
uma construção teórica como o enunciado conseque formalizar adequadamente.

Em relação às frases, a distinção é mais difícil. Foucault reconhece que, à primei-
ra vista, é difícil “reconhecer frases que não sejam enunciados, ou enunciados que não 
sejam frases.” (Foucault 1969, p. 120) No entanto, é possível encontrar enunciados 
que não sejam frases, e os exemplos que Foucault dá são particularmente pertinentes, 
sob o ponto de vista do design grá!co, valendo a pena reproduzir a passagem onde 
o faz:

é fácil citar enunciados que não correspondem à estrutura linguística das frases. Quando 
descobrimos numa gramática latina uma série de palavras dispostas em coluna: amo, 
amas, amat, não estamos perante uma frase, mas perante o enunciado das diferentes #e-
xões pessoais do indicativo presente do verbo amare. Talvez se considere o exemplo discutí-
vel; talvez se diga que se trata de um simples artifício de apresentação, que esse enunciado 
é uma frase elíptica, abreviada, espacializada de um modo relativamente inabitual, e 
que devemos lê-lo como a frase: “O presente do indicativo do verbo amare é amo para a 
primeira pessoa”, etc. Outros exemplos, em todo o caso, são menos ambíguos: um quadro 
de classi"cação das espécies botânicas é constituído de enunciados, não é feito de frases 
(Genera Plantorum, de Lineu, é um livro inteiro de enunciados, no qual só podemos re-
conhecer um número restrito de frases); uma árvore genealógica, um livro de contabilida-
de, as estimativas de um balanço comercial são enunciados: onde estão as frases? Podemos 
ir mais longe, uma equação do enésimo grau, ou a fórmula algebráica da lei da refracção 
devem ser consideradas como enunciados: e se possuem uma gramaticalidade bem rigorosa 
(uma vez que são compostas de símbolos cujo sentido é determinado por regras de uso e 
cuja sucessão é regida por leis de construção), não estamos perante os mesmos critérios 
que permitem, numa língua natural, de"nir uma frase aceitável ou interpretável. Final-
mente, um grá"co, uma curva de crescimento, uma pirâmide de idades, uma nuvem de 
repartição formam enunciados: quanto às frases pelas quais podem ser acompanhados, são 
a sua interpretação ou o seu comentário; não o seu equivalente. (p. 120-121)
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Esta passagem é particularmente importante à análise que se pretende produzir 
nesta investigação: ao assegurar que o enunciado, ao contrário de unidades como 
a frase, a proposição ou o speech act, permite analisar a organização espacial de um 
determinado texto, integrando-a na análise discursiva, Foucault abre caminho a um 
género de crítica que trata o discurso e a sua representação grá!ca como um todo. 
Neste aspecto, e de acordo com Foucault, é possível falar de um discurso do design 
grá!co. Este discurso não se limitaria àquilo que é dito ou escrito sobre o design 
grá!co, a sua produção escrita – textos críticos, recensões, dissertações académicas, 
memórias descritivas, etc. – ou oral – conversas com clientes, conferências, apre-
sentações, etc. – mas pode incluir os próprios objectos do design grá!co – a con-
!guração de um cartaz, a relação entre texto e imagem numa paginação, a ligação 
entre as práticas discursivas que sustentam a negociação entre designer e cliente e a 
forma como se re#ectem nos próprios objectos de design. O interesse da metodolo-
gia de Foucault reside precisamente na continuidade que permite estabelecer entre 
a discursividade entendida tradicionalmente e que está associada à produção escrita 
e oral, e a produção grá!ca. No entanto, o preconceito que separa estas duas formas 
de produção acontece dentro do próprio design, onde o discurso é quase sempre 
concebido como estando num plano distinto da produção prática, quer como uma 
espécie de linguagem de projecto que antecede essa produção, preparando-a através 
de propostas, briefs e negociações com o cliente, ou que lhe é posterior, tornando-se 
investigação, crítica e recensão sobre o trabalho produzido. Um bom exemplo desta 
cisão é a de!nição de discurso dada por Erica Nooney : “Discurso não é uma palavra 
aplicada com frequência ao design grá!co, mas usá-la-ei para referenciar um corpo de 
trabalho escrito, por oposição à conversação visual das imagens do design grá!co.”137 
(2006, p.3)

Poder-se-ia argumentar que este aparente isolamento do design em relação ao 
discurso cumpre funções ideológicas, garantindo, por um lado, que aquilo que o 
design faz escapa às ideias de negociação, habitualmente dependentes de uma argu-
mentação falada ou escrita, mas também isola o design do seu contexto social mais 
alargado, dando a entender que é uma actividade que se limita a encontrar equivalen-
tes formais para funções e conteúdos pré-de!nidos – aquilo que Erica Nooney cha-
mou uma concepção funcionalista do design138 (p.29). Por oposição, uma de!nição 
do discurso que inclua o gra!smo e toda a produção falada e escrita que o acompanha 

137  No original: “Discourse is a word not often applied to graphic design, but I will use it to reference a written 
body of work, as opposed to the visual conversation of graphic design images.”
138  Os problemas de uma concepção funcionalista do design serão tratados com pormenor mais adiante.
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permite perceber o modo como os objectos de design se relacionam tanto com o 
contexto disciplinar que os produz como com a sociedade em geral.

Também não se pode tomar o enunciado como equivalente ao speech act ou acto 
ilocutório, um conceito vindo da Speech Act "eory, para a qual um ilocução é ana-
lisada em relação ao comportamento de quem fala e de quem ouve, relacionando o 
discurso com as suas funções (Spenader 2004), porque um só speech act, a que corres-
ponde uma única função – a sentença de um juiz, por exemplo – pode compreender 
um conjunto de enunciados distintos. No !nal, o enunciado acaba por ser como 
aquilo que sobra depois das proposições, das frases e dos actos ilocutórios: “Relati-
vamente a todas estas abordagens descritivas, desempenha o papel de um elemento 
residual, de um facto puro e simples, de material não pertinente.” (Foucault 1969, p. 
123) No entanto, esta declaração, só por si parece indicar um certo grau de arbitra-
riedade, como se qualquer amontoado de signos pudesse ser um enunciado, ou que 
apenas um só signo bastasse para haver um enunciado, mas esta não é a intenção de 
Foucault. Para ele, os enunciados não existem no mesmo plano que a língua, enten-
dida de uma forma estruturalista como “um conjunto de signos de!nidos pelos seus 
traços oposicionais e as suas regras de utilização” (p.123). A distinção está no facto 
da língua, de!nida desta forma, corresponder a um campo de possibilidades que só 
é actualizado, concretizado quando há enunciados, o que leva Foucault a concluir 
que “[a] língua não existe a não ser a título de sistema de construção para enunciados 
possíveis; mas, por outro lado, existe apenas a título de descrição (mais ou menos 
exaustiva) obtida sobre um conjunto de enunciados reais.” (p. 123)

Porém, não basta a mera presença dos signos para que haja enunciado, Foucault 
dá aqui o exemplo do teclado de uma máquina de escrever. Não é, em si mesmo, um 
enunciado, mas já o é quando as suas primeiras teclas, AZERT surgem num manual 
de dactilogra!a. Este exemplo dá a entender que não basta uma disposição acidental 
de signos para que apareça um enunciado, mas que esses símbolos, por mais simples 
ou arbitrários que sejam, devem ser parte activa de um discurso. Um conjunto de 
caracteres tipográ!cos de chumbo, espalhados ao acaso, – mais outro exemplo usado 
por Foucault – não são enunciados, mas quando são usados para evocar a ideia de 
imprensa tradicional num livro de história da tipogra!a, talvez já o sejam.

Estabelecendo o objectivo de analisar as formações discursivas, e começando por 
esboçar o seu método, por oposição a uma série de noções clássicas como o livro ou 
a obra; o contexto e a psicologia do sujeito; ou a ideia do discurso como expressão 
de um conhecimento e de leis que lhe seriam anteriores, Foucault de!ne então com 
mais rigor as bases do seu método, começando por apresentar uma de!nição mais 
clara do que é o próprio discurso, embora reconhecendo que usa este termo de várias 
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maneiras:“ora domínio geral de todos os enunciados, ora grupo individualizável de 
enunciados, ora prática regulamentada dando conta de um certo número de enun-
ciados.” Por sua vez o enunciado é de!nido por oposição ao discurso: “Por várias 
vezes utilizei o termo enunciado, ou para falar (como se tratasse de indivíduos ou de 
acontecimentos singulares) de uma ‘população de enunciados’, ou para o opor (como 
a parte se distingue do todo) a esses conjuntos que seriam os ‘discursos’.” (p. 118)

O enunciado existe portanto de um modo singular que não se confunde com 
o modo de existência das frases, proposições ou speech acts, mas que permite que 
as regras que dão origem a cada uma destas con!gurações se concretizem (p. 127). 
Deste modo, o enunciado está necessariamente ligado ao seu contexto, funcionando 
como um elo de ligação entre este e as frases, proposições ou speech acts. Poder-se-ia 
a!rmar que é enquanto enunciado que uma frase, uma proprosição ou um speech act 
encontram a sua modalidade particular de existência.

A di!culdade reside, no entanto, em estabelecer de modo rigoroso qual a relação 
entre o enunciado e o seu contexto – a sua materialidade –, mas também com o sujei-
to falante, e de como os enunciados se relacionam entre si. Por exemplo, embora um 
conjunto material de signos lançados ao acaso não seja um enunciado, quando esse 
mesmo conjunto é copiado para uma folha de papel, torna-se num enunciado. É, no 
entanto, necessário ter em atenção que tal não acontece por causa do acto de copiar 
em si mesmo. Não aparece um enunciado porque houve a intervenção deliberada 
por parte de um sujeito, mas por causa de uma “relação singular entre as duas séries”, 
que se refere “a ela mesma – e não à sua causa, não aos seus elementos” (p. 127-128). 
Torna-se necessário assegurar esta independência entre o enunciado e as intenções 
de um sujeito de modo a que não se caia num género de crítica cuja principal função 
seria interpretar num objecto a intenção de um sujeito ou de um autor. Tendo em 
conta que um dos propósitos de Foucault é precisamente a investigação da !gura do 
autor, seria metodologicamente contraditório assumir essa !gura como um a priori 
da investigação.

Para que se possa assegurar que o enunciado re#ecte o seu contexto, a relação 
singular entre o enunciado e esse contexto precisa de se distinguir da relação entre o 
signi!cado com o signi!cante, da frase com o seu sentido, da proposição e do seu re-
ferente ou do nome com aquilo que é nomeado. Neste último caso, Foucault lembra 
que o nome, de acordo com as regras da gramática pode aparecer em diferentes posi-
ções; é de!nido pela capacidade de ser reutilizado em diferentes contextos, enquanto, 
pelo contrário: “[u]m enunciado existe fora de qualquer possibilidade de reaparecer; 
e a relação que mantém com o que enuncia não é idêntica a um conjunto de regras 
de utilização. Trata-se de uma relação singular: e se nestas condições reaparece uma 
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formulação idêntica – são de facto as mesmas palavras que são utilizadas, são substan-
cialmente os mesmos nomes, é na totalidade a mesma frase, mas não forçosamente 
o mesmo enunciado.” (p. 128) Ou seja, a mesma frase pode ser usada em contextos 
distintos dando origem a enunciados distintos – mais uma vez, um bom exemplo é o 
campo disciplinar do design grá!co, onde o mesmo texto usando fontes e con!gura-
ções grá!cas distintas pode ser considerado como outros tantos enunciados.

Da mesma maneira, a relação entre a proposição e o seu referente não é equiva-
lente à função enunciativa. Foucault dá o exemplo das proposições, que não tendo 
um referente, não podem ser veri!cadas. Segundo ele, o enunciado é aquilo que per-
mite averiguar esse referente, de!nindo o contexto em que uma proposição aparece. 
Dando como exemplo a proposição “A montanha de ouro está na Califórnia”, pode-
se demonstrar que o seu valor proposicional se altera se surgir num atlas, num relato 
documental ou num livro de !cção, acabando por depender, portanto, da forma 
como é enunciada (p. 129).

O mesmo raciocínio pode ser aplicado à relação entre as frases e o seu sentido. 
Uma frase gramaticalmente correcta pode não ter nenhum sentido aparente. No en-
tanto, se surgir como uma linha num poema, um código numa novela policial ou a 
fala de um louco, assume sentidos distintos, constituindo enunciados bem diferentes: 
“É no interior de uma relação enunciativa determinada e bem estabilizada que a re-
lação de uma frase com o seu sentido pode ser assinalada” (p. 129). Mesmo que uma 
frase não tenha sentido, mas for usada para demonstrar uma construção gramatical 
correcta num manual escolar, por exemplo, pode constituir, ainda assim, um enun-
ciado – uma “frase mesmo não signi!cante continua a remeter para alguma coisa, na 
medida em que é um enunciado”(p. 130).

O enunciado tem igualmente uma relação particular com um sujeito que é mui-
to distinta da que ocorre na gramática, sendo, por isso mesmo, bastante pertinente na 
concepção de autoria segundo Foucault. Por exemplo, duas frases com sujeitos dis-
tintos ocorrendo dentro de um romance, correspondendo a dois personagens, têm, 
ainda assim, como sujeito enunciativo, a !gura do autor desse livro. Por outro lado, 
mesmo o tom impessoal de uma fórmula matemática, tal como surge num livro de 
física, ou de uma lista de comboios num horário ferroviário ou de uma entrada numa 
árvore genealógica, têm, apesar de não se poder dizer que obedecem às regras da 
gramática, sujeitos enunciativos distintos e bastante de!nidos (que é importante não 
confundir com a pessoa ou pessoas reais que produziram estes objectos). A função 
enunciativa permite assim distinguir se estamos ou não perante um autor literário, 
por exemplo, ou se estamos perante o sujeito neutro que enuncia um horário de 
comboios ou um livro de física. Enquanto no primeiro caso temos um mesmo sujeito 
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que mantendo uma unidade autoral a desdobra em inúmeras personagens e vozes, no 
segundo, o sujeito enunciativo da introdução não é o mesmo do que enuncia uma 
fórmula ou daquele que cita explicita ou implicitamente uma fonte (embora ao lon-
go de um livro de física possam aparecer diversos géneros de sujeito, assumidos por 
uma mesma pessoa). O sujeito da enunciação é, !nalmente: “um lugar determinado 
e vazio que pode ser efectivamente preenchido por indivíduos diferentes; mas esse 
lugar, em vez de ser de!nido de uma vez por todas e de se manter igual ao longo de 
um texto, de um livro ou de uma obra, varia – ou antes, é su!cientemente variável 
para poder ou perseverar, idêntico a si próprio, através de várias frases, ou para se 
modi!car com cada uma delas.” (p. 135)

Mais uma vez, a ideia de um sujeito do enunciado de!nida desta forma constitui 
também uma peça estrategicamente importante na construção de um método crítico 
que não esteja assente na ideia de um sujeito coeso, e na sua interpretação através das 
suas obras:

Se uma proposição, uma frase, um conjunto de signos podem ser considerados “enuncia-
dos”, não é portanto na medida em que houve, um dia, alguém para os proferir ou para 
depor algures o seu rasto provisório; é na medida em que é possível identi"car a posi-
ção do sujeito. Descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em analisar  
as relações entre o autor e aquilo que ele disse (ou quis dizer, ou disse sem querer), mas 
em determinar que posição pode e deve ocupar qualquer indivíduo para ser o seu sujeito 
(p. 135).

Ao estabelecer estas diferenças entre enunciados e frases, proposições ou speech 
acts, o objectivo de Foucault é colocar em jogo a necessidade de uma metodologia 
distinta para tratar os problemas que a função enunciativa levanta: “Vemos, em todo 
o caso, que a descrição deste nível enunciativo não pode fazer-se nem por uma análise 
formal, nem por uma investigação semântica, nem por uma veri!cação, mas pela 
análise das relações entre o enunciado e os espaços de diferenciação, onde ele próprio 
faz aparecer as diferenças.” (p. 131).

Tudo isto nos traz à conclusão que a função enunciativa não pode existir sem 
estar associada a um domínio, o que o distingue de um mero conjunto material de 
signos, mas é uma característica que o separa também da frase e da proposição. Ape-
sar de estarem ligadas a um sistema de regras, tendo a sua origem nelas, as frases e 
as proposições podem, no entanto, funcionar autonomamente. Os enunciados, pelo 
contrário, só existem por relação com outros enunciados:
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De uma maneira geral, podemos dizer que uma frase ou uma proposição – ainda que 
isolada, ainda que retirada do contexto natural que a esclarece, ainda que livre ou ampu-
tada de todos os elementos para os quais, implicitamente ou não, pode remeter – continua 
sempre a ser uma frase ou uma proposição e é sempre possível reconhecê-la como tal. [...] 
Em contrapartida, a função enunciativa – mostrando bem, desse modo, que não é uma 
pura e simples contrução de elementos prévios – não pode exercer-se sobre uma frase ou 
proposição em estado livre. (p. 137)

Esta diferença traduz-se no género de análise que é necessário produzir para in-
vestigar um enunciado. Enquanto é possível analisar uma frase ou uma proposição, 
determinando se são construções canónicas, independentemente de outras frases ou 
proposições, bastando para isso con!rmar se obedecem ou não às regras da gramática 
ou da lógica, no caso do enunciado tal não se veri!ca. Por outras palavras, embora 
não se possa ver!car, apenas por uma frase ou por uma proposição isoladas, se fazem 
sentido ou se são verdadeiras ou falsas, é possível veri!car se são ou não frases ou 
proposições; no caso do enunciado, tal não acontece. Um enunciado só pode ser 
reconhecido como um enunciado por relação com outros enunciados que o con!r-
mam, que se opõem a ele, etc. “Um enunciado tem sempre as margens povoadas de 
outros enunciados. Essas margens distinguem-se do que habitualmente se entende 
por ‘contexto’ – real ou verbal – quer dizer, do conjunto dos elementos de situa-
ção ou de linguagem que motivam uma formulação e determinam o seu sentido.  
E distinguem-se dele na medida em que o tornam possível: a relação contextual não 
é a mesma entre uma frase e as que a rodeiam se estivermos perante um romance ou 
um tratado de física.” (p. 137) Ou seja, a função enunciativa torna possível relacionar 
frases e proposições com o seu contexto, permitindo que este se revele dentro das 
práticas discursivas. O mesmo pode ser aplicado às intenções do sujeito falante, à sua 
psicologia. Desta forma, não se pode a!rmar, de acordo com Foucault, que este en-
quadramento psicológico preceda o discurso, mas é determinado e de!nido por ele. 

O enunciado relaciona-se com outros enunciados que formam parte de um con-
junto dentro de uma mesma obra, evento, discurso e que contribuem para determi-
nar por sua vez a sua natureza discursiva. Relacionam-se também com enunciados 
que essa obra cita, prolonga ou rejeita e com os enunciados a que essa obra dá origem 
– citações, críticas, etc.: “Todo o enunciado se encontra assim especi!cado: não há 
enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um enun-
ciado que faz parte de uma série ou de um conjunto, que desempenha um papel no 
meio dos outros, que se apoia sobre eles e deles se distingue: integra-se num jogo 
enunciativo, em que tem a sua parte por mais ligeira ou ín!ma que seja. “(p. 139)
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Os enunciados devem ter também uma existência material (p. 140), não sendo 
portanto abstracções idealizadas. Não se trata apenas de de!nir o enunciado como 
sendo necessariamente um objecto, mas também como algo que pode ser mais tran-
sitório como por exemplo a fala ou um gesto. Este carácter material não é um mero 
suporte, mas algo que é essencial à maneira como se de!ne o enunciado: “Composta 
pelas mesmas palavras, carregada exactamente do mesmo sentido, mantida na sua 
identidade sintáctica e semântica, uma frase não consitui o mesmo enunciado se for 
articulada por alguém no decorrer de uma conversa, ou impressa num romance; se 
tiver sido escrita um dia, há séculos, e se reaparecer agora numa formulação oral.” 
(p. 140)

No entanto, Foucault coloca o problema de o enunciado ser simultaneamente 
algo singular e algo repetível: uma só frase dita pela mesma pessoa em diferentes 
circunstâncias pode corresponder a enunciados distintos, mas a mesma frase dita por 
pessoas distintas, ou aparecendo em formatos distintos, num !lme, num livro, numa 
banda-desenhada, pode ser um único enunciado. A distinção depende do nível ou 
do enquadramento de investigação. Foucault dá o exemplo das diferentes edições de 
um mesmo livro:

um texto várias vezes reproduzido, as edições sucessivas de um livro, melhor ainda, os 
diferentes exemplares de uma mesma tiragem não dão lugar a outros tantos enunciados 
distintos: em todas as edições das Fleurs du Mal (sob reserva das variantes e dos textos 
condenados) encontramos o mesmo jogo de enunciados; todavia, nem os caracteres, nem a 
tinta, nem o papel, nem de qualquer modo a localização do texto e a posição dos signos são 
os mesmos: todo o grão da materialidade mudou. Mas aqui essas “pequenas” diferenças 
não têm e"cácia para alterar a identidade do enunciado e para fazer surgir um outro: 
todas elas são neutralizadas no elemento geral – material, decerto, mas igualmente insti-
tucional e económico – do “livro”. Um livro, seja qual for o número de exemplares ou de 
edições, sejam quais forem as substâncias diversas que pode utilizar, é um lugar de equi-
valência exacta para os enunciados, é para eles uma instância de repetição sem mudança 
de identidade. (p. 142-143)

Se houver, em toda a obra de Foucault, um argumento contra a aplicação da sua 
metodologia aos objectos do design grá!co, é sem dúvida este excerto. No entanto, 
é preciso ter em atenção que Foucault pretende salvaguardar apenas uma diferença 
essencial entre a função enunciativa e a mera reprodução. Diferentes edições de um 
mesmo livro, se tiverem um design grá!co diferente, podem constituir enunciados 
distintos, sobretudo se enquadrados dentro do discurso disciplinar do design grá!co. 
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Uma hipotética edição das Fleurs du Mal – utilizando o exemplo dado por Foucault 
– pode, dentro do campo discursivo da história da literatura, ser um enunciado pro-
duzido por Baudelaire, mas, dentro da história do design grá!co, pode ser conside-
rado como um enunciado produzido por um determinado designer (por exemplo, a 
edição cuja capa foi feita por Alvin Lustig). O enunciado, en!m, é algo que pode ser 
repetido, mas apenas em condições muitos especí!cas. Visto sob este prisma, o con-
ceito de enunciado torna-se numa peça fundamental para compreender as relações 
entre o design e outras disciplinas, em particular naquilo que diz respeito às questões 
de atribuição ou de autoria. 

Foucault opõe também o enunciado a uma série de conceitos. Em primeiro lu-
gar, ao conceito de performance verbal ou linguística, que se refere a todo o conjunto 
de signos produzidos a partir de uma língua natural ou arti!cial (p. 147-148). Em 
segundo lugar, ao que ele chama formulação, e que de!ne como o acto individual, 
demarcável no espaço e no tempo, associado a um autor que faz surgir esse conjun-
to de signos. Finalmente, em relação às frases e proposições, que são unidades que a 
gramática ou a lógica atribuem ou não a esses signos. O enunciado é a: “modalidade 
de existência própria desse conjunto de signos: modalidade que lhe permite ser coisa 
diferente de uma série de traços, coisa diferente de uma sucessão de marcas numa 
substância, coisa diferente de um qualquer objecto fabricado por um ser humano; 
modalidade que lhe permite ligar-se a um domínio de objectos, prescrever uma posi-
ção de!nida a todo o sujeito possível, situar-se entre outras performances verbais, ser 
dotado, en!m, de uma materialidade repetivel.” (p. 148) 

Por sua vez, o discurso é de!nido, em primeiro lugar, como o conjunto de “sig-
nos, na medida em que são enunciados, na medida em que lhes podemos atribuir 
modalidades particulares de existência” (p. 148). O discurso é também o “conjunto 
dos enunciados que relevam de um mesmo sistema de formação; e é assim que [se 
pode] falar do discurso clínico, do discurso económico, do discurso da história natu-
ral, do discurso psiquiátrico.” (p. 149)

Enquanto para descrever uma frase ou uma proposição é possível isolá-las do 
seu contexto, no caso do enunciado isso não pode, por de!nição, acontecer, porque: 
“Descrever um enunciado não equivale a isolá-lo e a caracterizar um segmento hori-
zontal; mas a de!nir as condições nas quais se exerceu a função que deu a uma série 
de signos (não sendo forçosamente esta última nem gramatical nem logicamente 
estruturada) uma existência, e uma existência especí!ca.” (p. 150) Por esta razão, por 
o enunciado constituir uma materialidade repetivel com uma existência especí!ca, 
a “análise enunciativa nunca pode incidir senão sobre coisas ditas, frases que foram 
realmente pronunciadas ou escritas, elementos signi!cantes que foram traçados ou 

Uma capa de Alvin Lustig 
para As Flores do Mal 
de Baudelaire.
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articulados – e, mais precisamente, sobre essa singularidade que os faz existir, os 
oferece ao olhar, à leitura, a uma reactivação eventual, a mil usos ou transformações 
possíveis, entre outras coisas, mas não como as outras coisas.” (p. 150)

Esta de!nição da análise enunciativa garante que não se trata de um processo in-
terpretativo, que procura descobrir uma outra camada e um outro sentido por detrás 
daquilo que foi dito ou escrito, mas que procura investigar as condições através das 
quais algo foi realmente enunciado. Não existem, portanto, enunciados em potência. 
De igual modo, mesmo quando se assume que uma a!rmação pode ter vários senti-
dos, ou que articula, pela negativa, algo que não chega a ser dito, este jogo interpre-
tativo acaba por ser sustentado pela forma como é enunciado (p. 151-152). Porém, 
Foucault salvaguarda que, embora o enunciado não se relacione directamente com o 
não-dito, tem as suas formas de excluir ou de restringir o discurso (p. 152), o que é 
facilmente demonstrável no próprio facto de não haver enunciados em potência – se 
o enunciado é, acima de tudo, algo que é, então deve estar ligado também a exclusões, 
limitações que afectam aquilo que é dito e a forma como é usado.

Foucault interroga-se também sobre a forma como o enunciado parece ao mes-
mo tempo uma evidência e um segredo, algo que está à superfície da linguagem e 
algo que é necessário procurar (p. 152). O paradoxo pode ser explicado de várias 
maneiras. Em primeiro lugar, o enunciado não pode ser isolado de outras unidades 
como a frase, a proposição, diagramas, listas ou esquemas, “caracteriza não aquilo 
que nelas se apresenta, ou a maneira como são delimitadas, mas o próprio facto de se-
rem apresentadas, e a maneira como o são.” (p. 152) Em segundo lugar, a linguagem 
remete sempre quer para um sujeito, quer para um signi!cante, algo que é exterior a 
ela; o enunciado procura entender não esta exterioridade, mas o existir da linguagem 
(p. 153). Por último, o enunciado parece invísivel porque em todas as análises da 
linguagem, ele é um dado à partida. Para que se possa analisar a linguagem em ter-
mos gramaticais ou lógicos é necessário que a linguagem apareça, seja encenada; por 
outras palavras, é necessário que haja enunciados.

A análise dos enunciados implica várias questões. Em primeiro lugar, assenta no 
facto de nunca ser dito tudo aquilo que é possível dizer. Por exemplo, as regras da 
gramática ou da lógica funcionam como um gerador que, potencialmente, poderá 
dar origem a um número praticamente in!nito de frases ou de proposições formal-
mente correctas. No entanto, este número potencial nunca chega a concretizar-se re-
almente. Deste modo, pode-se a!rmar que aquilo que é enunciado é raro, em relação 
a tudo o que seria possível enunciar. A análise dos enunciados procura compreender 
então porquê, dentro de todas as enunciações possíveis, algumas coisas são ditas e ou-
tras não. Esta desproporção entre as enunciações concretas e as enunciações possíveis 
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leva Foucault a concluir que um dos objectivos da sua análise é conseguir estabelecer 
uma lei de raridade (p. 161) – o que não deve ser confundido, no entanto, com uma 
maneira de interpretar aquilo que é suprimido ou calado naquilo que é dito: não se 
trata de procurar segundos sentidos, ou de “estudar os obstáculos que impediram 
certa descoberta, retiveram certa formulação, recalcaram certa forma de enuncia-
ção, certa signi!cação inconsciente” (p. 162), mas de, simplesmente, descobrir as 
condições através das quais algo é realmente enunciado, em vez de todas as outras 
enunciações possíveis. 

Cada formação discursiva é considerada como sendo uma “repartição de lacunas, 
de vazios, de ausências, de limites, de recortes” (p. 162), que, porém, não devem ser 
entendidas como resultado de algum género de repressão, censura ou indício de um 
outro discurso que se sobrepõe ao primeiro: “analisam-se os enunciados, não como 
estando em lugar de outros enunciados caídos abaixo da linha de emergência possí-
vel, mas como estando no seu lugar próprio. [...] Cada enunciado ocupa uma posição 
que só a ele pertence.” (p. 162) É esta posição que é importante determinar, o que 
só pode ser feito, não em relação àquilo que não chega a ser dito, mas em relação a 
outros enunciados, também eles actuais e nunca potenciais, con!rmando a ideia de 
que os enunciados constituem uma forma de raridade. De certa maneira, esta rarida-
de pode também ser ligada à ideia do enunciado como uma materialidade repetível 
que será sempre mais escassa do que uma virtualidade em potência. Isto transparece 
quando Foucault defende que os enunciados: “são coisas que se transmitem e se 
conservam, que têm um valor e que são alvo de desígnios de apropriação; que são 
repetidas, reproduzidas e transformadas; para as quais se preparam circuitos pré-esta-
belecidos e se dá o estatuto no interior da instituição; coisas que são desdobradas não 
só pela cópia e pela tradução, mas pela exegese, o comentário e a proliferação interna 
do sentido.” (p. 163)

Foucault opõe este género de análise a uma forma de análise interpretativa. Isto 
é particularmente visível quando contrapõe a raridade dos enunciados à in!nidade 
potencial da interpretação: “Interpretar é uma maneira de reagir à pobreza enuncia-
tiva e de a compensar através da multiplicação do sentido; uma maneira de falar a 
partir dela e apesar dela. Mas analisar uma formação discursiva é procurar a lei dessa 
pobreza, avaliar-lhe a medida e determinar a sua forma especí!ca.” (p. 163) A rique-
za (profusão) interpretativa associada a um enunciado é uma forma de avaliar o seu 
valor; não em termos de um signi!cado oculto, mas da sua “capacidade de circulação 
e de troca, a sua possibilidade de transformação, não só na economia dos discursos, 
mas na administração, em geral, dos recursos raros.” (p. 163) Esta rede!nição do 
discurso como um bem raro aponta também para a questão do poder. Sendo um 
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recurso escasso pode ser mais ou menos útil, pode ser cobiçado, pode ser apropriado 
para diversos !ns divergentes – é, en!m, “objecto de uma luta, e de uma luta políti-
ca” (p. 163)

Esta descrição do enunciado enquanto objecto raro que é disputado por dife-
rentes interesses é particularmente útil no âmbito desta investigação. Conforme já 
vimos mais atrás, a noção de autoria dentro do design, apesar de ser um conceito 
considerado raro e mesmo externo ao design grá!co, é constantemente comentada e 
apropriada por interesses antagónicos – como forma de promoção social ou estética, 
como uma forma de denegrir certas práticas, como forma de contestação política ou 
como forma de ideologia empresarial. Essa disputa manifesta-se também no facto das 
abundantes interpretações deste conceito serem por sua vez constantemente reapro-
priadas. O exemplo do texto de Michael Rock e da forma como é consistentemente 
mal interpretado, apesar dos repetidos esclarecimentos, é um exemplo particular-
mente importante desta questão. No caso especí!co dos Big Books, assistimos a uma 
situação semelhante. Tal como já constatamos a propósito das críticas de Matt Soar e 
de Rick Poynor, estes livros são objectos sistematicamente desvalorizados por acumu-
larem ambições autopromocionais com intenções académicas e críticas. Não é pro-
duzida uma crítica em relação ao objecto propriamente dito e ao modo como chega a 
existir, mas essa crítica é condicionada pelo que o objecto deveria ser – são criticados 
em termos do que não são e não pelo que são. Tal como tentamos demonstrar ao 
longo desta investigação, uma crítica baseada na metodologia sugerida por Foucault 
pode, pelo contrário, ajudar a perceber a forma como, apesar da sua aparente excen-
tricidade dentro do discurso do design, enunciados como a autoria ou o Big Book são 
na verdade centrais à forma como esse discurso é produzido e controlado.

Uma outra característica da análise enunciativa que con!rma a sua aplicação 
não apenas às questões de autoria, mas directamente às questões do design grá!co é 
aquilo que Foucault chama a exterioridade do enunciado (p. 164). A análise histórica 
do discurso é habitualmente feita como se este estivesse no exterior de uma verdade 
mais profunda, a que se teria acesso mediante formas de interpretação e que seria o 
interior autêntico do discurso. Encontrar-se-ia assim por detrás da história uma outra 
história: “mais séria, mais secreta, mais fundamental, mais próxima da origem[...]”  
(p. 164). Encontra-se este género de impulso na maneira como se tende a ver a his-
tória como um re#exo de vastas narrativas ou de interesses pessoais que seria possível 
decifrar através de um esforço de interpretação. No caso do design, esta tendência 
traduz-se, por um lado, numa tendência a organizar a história em torno do moder-
nismo como uma espécie de teleologia, de !m último para onde o design, de uma 
forma mais ou menos clara, mais ou menos e!caz, se dirige; por outro, traduz-se na 
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tendência a organizar a história em torno de heróis e pioneiros, produzindo uma 
análise vagamente psicológica ou sociológica que, como já vimos (no capítulo sobre 
a autoria na história do design), cria uma série de problemas em relação ao exercício 
da história e mesmo à sua autonomia em relação à prática pro!ssional. 

Por oposição, a análise enunciativa proposta por Foucault pretende analisar os 
enunciados na sua dispersão natural, sem os referir a qualquer tipo de interioridade. 
Assim, o campo dos enunciados não é descrito como uma:

“tradução” de operações e processos que se desenrolam noutro lugar (no pensamento dos 
homens, na sua consciência ou no seu inconsciente, na esfera das constituições transcen-
dentais); mas que seja aceite, na sua modéstia empírica, como o lugar de acontecimentos, 
de regularidades, de relações, de modi"cações determinadas, de transformações sistemá-
ticas; em suma, que o tratemos não como resultado ou rasto de outra coisa, mas como  
um domínio próprio que é autónomo (embora dependente) e que podemos descrever no 
seu próprio nível (embora seja necessário articulá-lo noutra coisa que não ele próprio). 
(p. 165) 

Isto quer também dizer que o discurso não é uma tradução directa e neutra de 
um pensamento, seja ele colectivo ou individual. Tal como já se tinha veri!cado 
aquando da análise do Autor, não se trata de perceber um sujeito por detrás de um 
discurso – “Não importa quem fala” –, mas que aquilo que é dito, não é dito de 
qualquer maneira, nem em qualquer lugar.

Por último, a análise enunciativa trata também de formas particulares de acumu-
lação, investigando as maneiras como os discursos são guardados, são mantidos, são 
armazenados, esquecidos ou destruídos. Deste modo, a forma como os discursos se 
conservam ao longo do tempo não é entendida de modo passivo, explicada apenas 
pela contingência do acaso ou pelo esforço da memória, mas é necessário compreen-
der: “que modo de existência poderá caracterizar os enunciados, independentemente 
da sua enunciação, na espessura do tempo em que subsistem, onde são conservados, 
onde são reactivados e utilizados, onde são também, mas não por a tal terem sido 
originariamente sido destinados, esquecidos, eventualmente até mesmo destruídos.” 
(p. 167)  Torna-se então essencial analisar os enunciados em termos do que Foucault 
designa como a sua remanescência característica, que não é feita em termos de recu-
perar o evento original da enunciação, o seu sentido original ou o que sobra dele na 
memória, mas de compreender que são: “conservados graças a um certo número de 
suportes e técnicas materiais (não sendo o livro, bem entendido, mais que um seu 
exemplo), segundo certos tipos de instituições (entre muitas outras, a biblioteca), e 
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com certas modalidades estatutárias (que não são as mesmas quando se trata de um 
texto religioso, de um regulamento de direito ou de uma verdade cientí!ca).” (p. 
167)

Dito de outra forma, a manutenção de um enunciado em particular não ocorre 
apenas pelo percurso acidentado e contingente da história, mas pela acção perma-
nente de um conjunto de técnicas, instituições e práticas sociais. Um determinado 
objecto pode ser enunciado como algo esquecido e negligenciado que urge recuperar, 
mesmo quando este discurso de recuperação se torna apenas retórico – determinada 
obra de um escritor, por exemplo, pode ser considerada negligenciada, embora seja 
regularmente lida, comentada e criticada; não está realmente esquecida, caso contrá-
rio nem sequer haveria sobre ela qualquer tipo de declaração. O efeito contrário tam-
bém é possível: um objecto pode ser considerado demasiado presente, apelando-se à 
sua desvalorização, ao seu esquecimento. Qualquer uma destas situações actualiza o 
objecto dentro do seu campo discursivo, embora com sentidos muito distintos, mas 
cada uma delas é uma forma de remanescência.

A descrição dos enunciados tenta também perceber os mecanismos especí!cos 
através dos quais estes se acumulam, aquilo que Foucault chama a sua aditividade 
especí!ca. Estes mecanismos variam de acordo com as formações discursivas, não 
sendo os mesmos no caso das ciências, das artes ou do design. Deve ter também em 
conta a sua recorrência: 

Todo o enunciado comporta um campo de elementos antecedentes por referência aos quais 
se situa, mas que ele tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo relações novas. 
Constitui o passado, de"ne, naquilo que o precede, a sua própria "liação, redesenha o 
que o torna possível ou necessário, exclui o que não pode ser compatível consigo. E põe esse 
passado enunciativo como verdade adquirida, como um acontecimento que se produziu, 
como uma forma que se pode modi"car, como uma matéria a transformar, ou ainda como 
um objecto do qual se pode falar, etc. (p. 168)

O objectivo deste género de análise discursiva seria, de acordo com Foucault, es-
tabelecer o que ele chama uma positividade. Esta positividade corresponde àquilo que 
caracteriza a unidade de um determinado discurso e assume o papel do que Foucault 
chama um a priori histórico (p. 171-172). Mais uma vez, é algo que não corresponde 
às divisões tradicionais, à unidade de uma disciplina ou de uma ciência, por exemplo, 
sendo o seu alcance mais restrito do que qualquer uma destas divisões. A sua função, 
dentro do esquema de análise proposto por Foucault não é perceber a validade de um 
determinado discurso ou enunciado, apurando se é verdadeiro ou falso, ou se é mais 
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ou menos original; procura apenas perceber se certos praticantes “falavam da ́ mesma 
coisa’, situando-se ao ‘mesmo nível’ ou ‘à mesma distância’, desenrolando ‘o mesmo 
campo conceptual’, opondo-se no ‘mesmo campo de batalha” (p. 171). Quando 
Foucault fala de a priori histórico tenta descrever a forma como esta positividade, 
que determina a concretização de um determinado discurso, se vai modi!cando ao 
longo do tempo. 

O a priori histórico distingue-se do que Foucault designa por a priori formais 
e que correspondem às regras que determinam formalmente os discursos. A um a 
priori deste género:

não escapa a historicidade: não constitui, acima dos acontecimentos, e num céu que não se 
moveria, uma estrutura intemporal; de"ne-se como o conjunto de regras que caracterizam 
uma prática discursiva; ora essas regras não são impostas do exterior aos elementos que 
põem em relação; estão envolvidas nos elementos que ligam entre si; e se não se modi"cam 
com o mais pequeno dentre eles, modi"cam-nos, e com eles se transformam em certos li-
miares decisivos. O a priori das positividades não é apenas o sistema de uma dispersão; é 
ele próprio um conjunto transformável. (p. 172)

O conceito de positividade é particularmente interessante porque permite ana-
lisar um discurso não apenas em termos da sua oposição a discursos exteriores, por 
exemplo, descrevendo o design em termos do que o distingue da arte, da publicidade 
ou da literatura – negativamente, portanto –, mas de perceber qual é a sua lógica 
interna especí!ca e como muda ao longo do tempo. Assim:

Em vez de vermos alinharem-se, no grande livro mítico da história, palavras que tradu-
zem em caracteres visíveis pensamentos constituídos antes e noutro lugar, temos, na espes-
sura das práticas discursivas, sistemas que instauram os enunciados como acontecimentos 
(com as suas condições e o seu domínio de aparecimento) e coisas (comportando a sua 
possibilidade eo seu campo de utilização). É a todos estes sistemas de enunciados (aconteci-
mentos por um lado, e coisas por outro) que me proponho chamar arquivo. (p. 173-174)

O arquivo torna-se assim na peça !nal da análise discursiva de Foucault, a arque-
ologia, que neste âmbito constitui o estudo dos arquivos. De acordo com a de!nição 
de Hal Foster, é: “‘o sistema que governa a aparição de enunciados’ que estrutura as 
expressões de uma determinada época. Neste sentido, um arquivo não é a!rmativo 
nem crítico por si só; simplesmente fornece as regras do discurso. Mas este ‘sim-
plesmente’ não é coisa pouca, porque se um arquivo estrutura os termos do discur-
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so, também limita o que pode ou não ser articulado num determinado tempo ou 
espaço.”139 (p.65)

O âmbito desta investigação é portanto o arquivo do design grá!co contemporâ-
neo e o modo como produz o discurso do design entendido não apenas como o que 
os designers dizem ou escrevem sobre design, mas também os locais onde o praticam, 
ensinam ou criticam, e o seu objectivo é perceber qual a posição dentro deste campo 
discursivo do Big Book e do “Designer como Autor”.

139  No original: “‘the system that governs the appearance of statements,’ that structures the particular expressions 
of a particular period. In this sense an archive is neither a%rmative nor critical per se; it simply supplies the terms 
of discourse. But this ‘simply’ is no small thing, for if an archive structures the terms of discourse, it also limits what 
can or cannot be articulated at a given time and place.”
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6.1. O discurso e o design grá"co
Neste capítulo, procurar-se-á demonstrar como a metodologia proposta por Fou-
cault pode ser aplicada proveitosamente ao design, permitindo pôr em relevo um 
conjunto de problemas invisíveis a outros géneros de crítica. Em primeiro lugar, 
procurar-se-á de!nir de forma rigorosa o que se entende por discurso do design grá"co. 
Tal como vimos anteriormente, Foucault compreende o discurso não como algo que 
emana de um objecto de!nido à partida, mas como algo que forma efectivamente 
esse objecto. No caso da investigação em curso, procurar-se-á descrever criticamente 
um conjunto de enunciados que ajudam a formar o design grá!co enquanto objecto. 
Lembrando a de!nição dada por Foucault, o discurso pode ser: “ora domínio geral 
de todos os enunciados, ora grupo individualizável de enunciados, ora prática regula-
mentada dando conta de um certo número de enunciados.” (Foucault 1969, p. 118) 
Neste caso, interessa-nos sobretudo o discurso que está associado ao design grá!co, 
entendido tanto como um grupo individualizável de enunciados, que compreende 
objectos de design como livros, posters ou fontes, certas con!gurações grá!cas e es-
tratégias de composição, mas também a crítica e a teoria produzida sobre o design 
e mesmo a maneira como os designers falam coloquialmente sobre a sua actividade. 
Interessa-nos também o discurso do design grá!co como uma prática regulamentada 
dando conta de um certo número de enunciados – a forma como o design regula 
um conjunto de discursos que não se limita à produção dos objectos de design, mas 
também a forma como o trabalho do design se organiza, a maneira como a teoria e 
a crítica se articulam com a prática ou a maneira como o design procura regular ob-
jectos que, à partida, se diria não fazerem parte da sua área de intervenção, como por 
exemplo a língua, a política ou a ética. Interessa-nos, !nalmente e cobrindo a terceira 
de!nição dada por Foucault, investigar o modo como o discurso que está associado 
ao design grá!co se inscreve no domínio geral de todos os enunciados. É importante 
sublinhá-lo porque, ao usar a metodologia estabelecida por Foucault, a intenção não 
é isolar à partida o discurso do design grá!co, acreditando que emana de um objecto 
claramente de!nido que o precede e que lhe dá origem – o próprio design grá!co –, 
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mas de perceber como este discurso forma efectivamente o seu objecto. Ao manter 
uma ligação entre o grupo individualizável de enunciados que é o discurso do design 
grá!co e outros discursos – como os relacionados com as artes plásticas, cinema, 
literatura, política, entre outros – torna-se possível perceber como o design grá!co, 
enquanto objecto, é também formado através da intervenção de discursos associados 
a outras áreas.

Uma boa indicação destas relações é a própria designação que se dá em épocas 
distintas à área disciplinar a que hoje se chama design grá!co ou de comunicação. 
Quando a expressão “design grá!co” foi cunhada nos anos 20 por W. A. Dwiggins, 
a intenção não era apenas clari!car a natureza de uma pro!ssão que já se encontra-
va perfeitamente de!nida, mas de, através de um acto discursivo, reposicionar uma 
disciplina dentro da hierarquia do mundo publicitário e editorial. Anteriormente, o 
termo usado era “arte comercial”, uma designação que começou a ser considerada 
inadequada pelo conjunto de conotações negativas que trazia. Dava, por um lado, a 
entender a ideia de um artista de segunda, insu!cientemente quali!cado para pro-
duzir arte que não se destinasse a !ns comerciais, mas que – precisamente pelo seu 
estatuto de artista – não estaria habilitado para posições de che!a dentro do mundo 
publicitário e editorial. Dentro da hierarquia das agências publicitárias da época, as 
tarefas relacionadas com a criação de imagens estavam hierarquicamente abaixo das 
que tinham a ver com a concepção de textos que, de maneira geral, se esperava que 
os “artistas comerciais” se limitassem a ilustrar. A concepção e coordenação de um 
anúncio partia em geral de um copywriter e só muito raramente de um artista comer-
cial. Reclamando o título de “designers grá!cos”, reduzia-se a ligação à arte, ganhan-
do-se uma de!nição mais adequada a uma tarefa de gestão. O designer grá!co já não 
era assim um artista contratado, mas um pro!ssional próximo das áreas de projecto 
e de gestão. Estas tensões aparecem perfeitamente representadas num texto satírico 
do próprio Dwiggins, intitulado A Technique for Dealing with Artists (1941. p. 84-
85), onde são enumerados ironicamente os cuidados que um “capitão da indústria” 
deveria ter para com um “artista”. Alguns dos títulos que Dwiggins dá às partes do 
seu ensaio são bastante signi!cativos: “Podem os artistas pensar?”, “Como manter o 
interesse de um artista num projecto”, “Como diminuir a auto-estima de uma artis-
ta” ou “Como lisonjear um artista”. O tom é mordaz mas, se por um lado funciona 
como uma crítica irónica aos “capitães da indústria” que supostamente precisariam 
de um manual de instruções para lidar com os artistas comerciais que contratam, por 
outro ilustra bem as di!culdades que os artistas comerciais tinham em defender-se no 
mundo empresarial. Contudo, como a data deste texto parece indicar, cerca de vinte 
anos depois do próprio Dwiggins ter começado a usar a expressão “design grá!co”, a 
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sua adopção não seria de!nitiva nem consensual – ao longo do texto, ainda se fala de 
artistas e não de designers e, mesmo actualmente, ainda não se chegou a um termo 
de!nitivo. Em Portugal, por exemplo, tem-se preferido o termo “design de comuni-
cação”; o adjectivo “grá!co” começou a parecer demasiado conotado com impressão 
e reprodução em suportes tradicionais, enquanto “comunicação” já consegue indiciar 
um corpo de competências mais amplo, conotando uma ligação a teorias, disciplinas 
e tecnologias mais actuais.

Esta sucessão de termos não é uma linhagem clara, pací!ca ou bem de!nida, 
nem nenhuma das designações substituiu completamente as anteriores, podendo os 
praticantes reclamar uma ou outra conforme lhes seja mais conveniente. Katherine 
McCoy resume a situação e as suas consequências em termos da identidade do design 
e dos designers:

O debate continua – é o design grá"co uma arte, uma ciência, um negócio, um ofício ou 
uma linguagem? O design grá"co nos Estados Unidos operou sob múltiplas identidades 
desde o seu começo, com cada uma destas identidades sendo dominantes num ou noutro 
momento. E, durante a actividade de um designer hoje em dia, cada uma pode predomi-
nar de um projecto para o outro. [...] Esta crise de identidade é con"rmada pela falta de 
consenso na escolha de um nome para a área – design grá"co, comunicação visual e design 
visual são todos nomes em uso corrente. Uma variedade de termos arcaicos persistem, 
incluindo arte comercial, layout e design grá"co.140 (2001, p.3)

A relação entre identidade e discurso surge com muita clareza na forma como 
diferentes estilos ou doutrinas se enunciam dentro do discurso do design grá!co. 
No mesmo texto, McCoy dá como exemplo o estilo “Big Idea” que, como o seu 
nome conota, apoiava a concepção grá!ca dos seus objectos numa ideia intuitiva 
e “fulminante”, enfatizando deste modo o “génio” criativo do designer, ligando de 
modo evidente a de!nição que este estilo oferece de si mesmo com o tipo de iden-
tidade que se esperava que os seus praticantes cultivassem. O “Big Idea” era usado 
principalmente na chamada escola de Nova Iorque, ligada ao mundo da publicidade 
da Madison Avenue dos anos 1950 e 1960. Os anúncios que produzia apoiavam-se 

140  No original: “"e debate continues – is graphic design an art, science, business, craft, or language? Graphic 
design in the United States has operated under multiple identities since its inception, with each of these identities 
dominant at one moment or another. And each may predominate from one project to the next in a designer’s prac-
tice today. […] "is identity crisis is con!rmed by the lack of agreement on a name for the !eld – graphic design, 
visual communications, and visual design are all thoughtful names in current use. A variety of archaic terms persist, 
including commercial art, layout, and graphics design.”

Publicidade de sapatos
por Alan Fletcher, um dos
expoentes do estilo Big Idea.
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em justaposições engenhosas e inesperadas de imagens, usando relativamente pouco 
texto, por comparação com o estilo de anúncio americano na moda anteriormente, 
que assentava em grandes quantidades de texto sob a forma de pequenas narrativas, 
de que as imagens seriam apenas ilustrações. O estilo “Big Idea” idealizava o processo 
individual de criação, centrado no designer rebelde, mas, de acordo com McCoy, 
viria a ser criticado por pôr os designers a desempenhar o papel de “Funcionários 
Exóticos,” indivíduos brilhantes que colocavam o seu génio exclusivamente ao servi-
ço dos seus clientes, mas que permaneciam, ainda assim, meros funcionários (p.6).141 
Esta ideia de uma criação subalterna é particularmente interessante porque sintetiza 
as tensões que existem no design entre criação e serviço, que contribuem de modo 
determinante para a construção da identidade do designer. O ethos do designer da 
“Big Idea” era assim construído por oposição a um mundo empresarial extremamen-
te hierarquizado, em relação ao qual o designer, apesar de completamente integrado, 
se representava a si mesmo como sendo exterior.

De acordo com McCoy, o “Funcionário Exótico” acabaria por ser substituído 
pelo designer pro!ssional e neutro do Estilo Internacional Tipográ!co (dito Suíço), 
que colocava a sua ênfase não na criação individual e intuitiva, mas na produção e 
gestão de um sistema de composição baseado em regras. Mais uma vez, a ideia de 
funcionário mantém-se, embora desta vez relançando o processo de design em ter-
mos de neutralidade, no sentido de um serviço exercido unicamente em função dos 
seus clientes e não da criatividade ou exotismo, que este novo estilo tentaria neutra-
lizar. Em vez do génio individualista promovia-se assim o design como algo próximo 
à neutralidade e objectividade da ciência, sobretudo através da associação à teoria 
semiótica, que se tornaria assim a “primeira teoria codi!cada” sobre design grá!co. 
Citando Massimo Vignelli, McCoy defende que esta associação à ciência seria um 
grande passo em direcção à pro!ssionalização da actividade, sustentando que a teoria, 
tal como a história e a crítica, é o que distingue uma pro!ssão do artesanato ou de 
um ofício (p.7) .

Estes desenvolvimentos tornam evidente que a criação de um discurso especiali-
zado que transcende e inclui a própria prática é uma ambição disciplinar do design, 
procurando regular não só a forma como a actividade é exercida e quem a pode 
exercer, mas também o próprio vocabulário que é usado pelos seus praticantes. Esta 
regulação discursiva está bastante patente nas discussões, muitas vezes acaloradas, que 
se produzem a propósito da exactidão do uso ou não de certas palavras ou expres-
sões no discurso dos designers. Um bom exemplo são os debates em torno do uso 

141  Num capítulo anterior, “Rick Poynor – O Autor enquanto categoria da crítica (ou da história)”, já tínhamos 
comentado a aplicação deste estilo ao contexto inglês da década de 1980.

Cartaz do designer suíço
Joseph Müller-Brockmann.
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das palavras “fonte” ou “tipo”, ou em torno de “marca”, “logomarca” e “logótipo” 
– que neste último caso, é também alvo de disputa quanto à sua pronúncia, haven-
do muitos partidários em favor do uso de “logotipo”. A intensidade destes debates 
demonstra muito claramente que a maneira como certo vocabulário é usado dentro 
do discurso do design não é meramente convencional e arbitrária, mas normativa, 
excluindo certas práticas e dando destaque a outras – como veremos mais adiante, a 
própria expressão “Designer como Autor” é um exemplo disso.

Da mesma forma, o modo como um estilo de design é defendido em termos 
discursivos é signi!cativo, constituindo uma ligação entre as questões formais e as 
questões políticas e laborais. A maneira como, durante o período da “Big Idea”, por 
exemplo, se argumentava que um bom trabalho de design deveria ser tão simples 
que a sua ideia poderia ser descrita pelo telefone,142 querendo dizer que o conceito 
de um trabalho era independente da sua execução ao ponto de esta ser irrelevante, 
dava a entender um trabalho compartimentado, produzido industrialmente. A pró-
pria evocação do telefone funcionava aqui como um símbolo de distância mediada 
através da tecnologia. De certo modo, o estilo “Big Idea” era algo produzido e con-
sumido como se tivesse sido concebido para operar de acordo com o modelo teórico 
de comunicação proposto por Claude Shannon e Warren Weaver e que, modelado 
no telefone, organizava a comunicação linearmente em vários elementos: emissor da 
mensagem; dispositivo que codi!ca a mensagem; canal por onde a mensagem é trans-
mitida, dispositivo que descodi!ca a mensagem e receptor da mensagem. Segundo 
Charlie Gere, a vantagem decisiva deste sistema é que separava os problemas técnicos 
da transmissão da mensagem de qualquer tipo de consideração pelo seu conteúdo 
semântico (2002, p.48-49). De modo similar, dentro do estilo “Big Idea” surgia tam-(2002, p.48-49). De modo similar, dentro do estilo “Big Idea” surgia tam-p.48-49). De modo similar, dentro do estilo “Big Idea” surgia tam-
bém uma separação programática entre o conteúdo de um trabalho e a sua execução, 
uma divisão que correspondia à necessidade de, numa agência de grande dimensão, 
haver a necessidade de isolar modularmente o trabalho de concepção dos trabalhos de 
execução, de produção ou de relações públicas; um trabalho de design que podia ser 
transmitido oralmente via telefone era portanto adequado ao trabalho numa grande 
agência, sendo característico deste género de organização laboral.

Da mesma maneira, o Estilo Internacional Tipográ!co também é justi!cado for-
malmente de um modo que o torna adequado aos esquemas produtivos de grandes 
companhias. A sua modularidade formal, o uso de grelhas, de um número reduzido 
de fontes, a preferência pela fotogra!a em detrimento da ilustração; tudo isto dá a en-

142  Um aforismo que o autor desta tese ainda ouviu durante o seu período de aprendizagem na primeira parte da 
década de 1990 e onde há ecos evidentes dos Telephone Paintings que Lazlo Moholy-Nagy teria ditado em 1922 pelo 
telefone para que fossem executados numa fábrica (Kaplan 2006, p.48).
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tender um modo mecânico de produção. Mesmo a maneira como este estilo valoriza-
va o colectivo acima do individual encontrava a sua justi!cação no plano das formas. 
Jack H. Williamson lembra que, no Estilo Internacional Tipográ!co, tanto o uso de 
composições de página assimétricas, como o uso de fontes não-serifadas diminuíam 
a interacção visual entre letras e palavras, enfatizavando a ligação dos caracteres com 
o espaço negativo da página (Williamson 1989). Segundo ele, esta valorização do sis-(Williamson 1989). Segundo ele, esta valorização do sis-. Segundo ele, esta valorização do sis-
tema por sobre a parte tinha ligações a toda uma doutrina de pensamento cientí!co, 
político e estético, na qual se integravam os esquemas de composição modernistas do 
começo do século que serviriam de base ao sistema de grelhas do Estilo Internacional 
Tipográ!co. Uma das características destes esquemas, que os distinguia dos anterio-
res, era a desenfatização do ponto ou das unidades individuais em relação ao sistema. 
Enquanto uma grelha cartesiana, por exemplo, funcionava apenas como um sistema 
de referência sobre a qual se destacavam os pontos individuais, nas grelhas moder-
nistas o destaque era dado à grelha e não aos pontos de cruzamento, que existiam 
apenas em função do sistema. A cadeira de Rietveld, cujas linhas não se intersectavam 
era, para Williamson, um bom exemplo desta ênfase no sistema em detrimento do 
individuo, que era, por sua vez, um eco do pensamento da época:

Durkheim, Freud e Watson descreveram o comportamento humano como sendo ambien-
talmente ou estatisticamente determinado. No domínio sociopolítico, os escritos e experi-
ências socialistas, comunistas e colectivistas colocaram grande ênfase nos grupos, desenfa-
tizando portanto a importância do individuo autónomo. Na esfera do design, os artistas 
a"liados com o De Stijl ou a Bauhaus sentiram que o individualismo apaixonado na raiz 
dos nacionalismos competitivos que causaram a Primeira Guerra Mundial deveria ser 
contrariada por um impulso internacional na arquitectura e no design que transcendesse 
estilos e diferenças nacionais.143 (1989, p. 177-178)

Estas diferenças entre os estilos “Big Idea” e Internacional Tipográ!co surgem 
assim como exemplos de como dois discursos distintos e essencialmente opostos 
podem ser produzidos a partir de uma única realidade tecnológica, institucional e 
disciplinar, dando a origem a concepções políticas e identitárias muito distintas. Do 
mesmo modo, o discurso e a própria unidade disciplinar do design grá!co, não é uma 

143  No original: “Durkheim, Freud, and Watson described human behavior as environmentally or statiscally “Durkheim, Freud, and Watson described human behavior as environmentally or statiscally 
determined. In the sociopolitical realm, socialist, communist, and collectivist writings and experiments placed great 
emphasis on groups, thereby de-emphasing the importance of the autonomous individual. And in the sphere of 
design, the artists a%liated with De Stijl and the Bauhaus felt that the passionate individualism at the root of the 
competing nationalisms which caused World War I must be countered by an international impulse in architecture 
and design that would transcend national styles and di$erences.”

Esquema da cadeira de 
Rietveld, mostrando como
as suas peças se cruzam mas
não se intersectam.

As quatro tipologias de grelha 
propostas por Jack H. Williamson.
As duas primeiras enfatizam 
os pontos de cruzamento, 
enquanto as duas últimas enfatizam
o todo.
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coisa evidente ou presente à partida, mas o resultado da interacção de um conjunto 
de discursos distintos, muitas das vezes opostos entre si.

6.2. O âmbito do discurso do design grá"co
É importante ter em mente que o discurso do design grá!co não é exercido apenas 
sobre o próprio design, mas produz enunciados sobre outras áreas disciplinares e ob-
jectos. Um exemplo particularmente claro é a intervenção do design sobre a lingua-
gem escrita que, numa primeira análise, se pensaria não ser da responsabilidade di-
recta do designer. De acordo com a separação de tarefas implícita no binómio forma/
conteúdo é costume acreditar-se que o design se deve dedicar às formas, !cando os 
conteúdos à responsabilidade do cliente ou, como vimos atrás, de um copywriter ou 
editor: não faz parte das funções tradicionais do designer escrever ou editar – no sen-
tido inglês da palavra – um texto. Como já vimos, uma das objecções mais comuns à 
ideia do “Designer como Autor” é precisamente esta divisão de tarefas. No entanto, 
ao longo de toda a história que o design grá!co reclama como sua, houve inúmeras 
tentativas por parte de designers de remodelar a linguagem com graus diferentes de 
sucesso. Mesmo nas ocasiões em que estas sugestões de reforma não produziram re-
sultados concretos, ainda assim !cou demonstrado que o campo discursivo do design 
grá!co se estende habitualmente a outras áreas procurando, através de actos enuncia-
tivos, regulá-las. Um bom exemplo foram os apelos por parte de certos designers da 
primeira metade do século XX, tais como Herbert Bayer, para eliminar por completo 
a escrita com caracteres maiúsculos, justi!cando esta alteração por motivos económi-
cos – porquê usar duas letras de chumbo para representar um só som? – e ideológicos 
– a ideia de acabar com uma hierarquia entre as letras, eliminando para isso as mai-
úsculas usadas para marcar os nomes próprios tinha conotações com as !loso!as de 
esquerda e a sua ênfase na oposição ao individualismo (Hollis 1994, p.54). Embora 
esta tentativa não tenha sido bem sucedida, resultou numa preferência por compo-
sições usando apenas minúsculas dentro do Estilo Internacional Tipográ!co. Poder-
se-ia alegar que este caso é uma excepção, uma tentativa de regulação da linguagem 
mais típica do discurso do modernismo do que da prática quotidiana do design. No 
entanto, dentro do discurso habitual do design, que é exercido tanto nas escolas de 
design como nas publicações especializadas, mas sobretudo nas negociações entre os 
designers e os seus clientes, aparecem inúmeras instâncias onde é perfeitamente visí-
vel que o cerne da discussão é a legitimidade ou não do design para intervir sobre as 
regras aceites da linguagem. Nessas discussões, é muito evidente que a gramática e o 
design procuram legislar sobre os mesmos objectos.
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Por exemplo, de acordo com a gramática aprendida na escola, não se deve hifeni-
zar um título. No entanto, em certas situações, como um cartaz ou uma paginação de 
carácter mais informal é comum os designers conceberem soluções em que aparece-
rem títulos hifenizados: se um título tem palavras excessivamente grandes, por exem-
plo, não as partir acarreta uma redução do corpo de letra, implicando por isso uma 
diminuição do impacto grá!co das palavras. No entanto, em muitos casos, é costume 
os clientes resistirem a este género de solução por não ser “correcta”. Esta discussão 
em torno da hifenização demonstra claramente a maneira como o discurso do design 
grá!co entra em disputa quotidianamente com outros discursos produzidos sobre a 
linguagem, como por exemplo a gramática. Não se trata dos designers abordarem 
a linguagem de um modo incorrecto, mas de perceber que tanto o design como a 
gramática procuram legislar sobre o mesmo objecto. Não só a tipogra!a legisla sobre 
questões gramaticais, como as regras da gramática legislam sobre o aspecto grá!co da 
linguagem. Efectivamente, isto constitui um bom exemplo do discurso, tal como é 
de!nido por Foucault, entendido como uma disputa sobre a posse de recursos raros. 
Neste caso, aquilo que está a ser discutido é a legitimidade do designer aceder à le-
gislação sobre a língua o!cial. Contudo, os termos deste acesso são complexos e se, à 
primeira vista, pode parecer vantajoso, do ponto de vista do design, um maior ascen-
dente sobre a língua o!cial, garantindo a maior integração do design num país como 
Portugal, pode ser mais proveitoso ainda para o design português que este género de 
discussão não se chegue a resolver. Se houver uma discussão permanente em torno 
da integração do design e da língua portuguesa, o design pode reclamar o estatuto 
de algo que permanece estrangeiro, um índice de futuro e de lá fora. O próprio facto 
do termo escolhido para designar esta disciplina ser uma palavra inglesa que resiste à 
tradução como se esta estivesse fora de causa é bastante signi!cativo. Neste aspecto, a 
palavra “design” quando usada no contexto da língua portuguesa constitui um enun-
ciado bastante diferente do que quando é usada num contexto anglófono.

Esta ideia do discurso como uma disputa que acarreta vantagens e identidades 
quer para a posição dominante como para as posições dominadas, é bastante caracte-
rística da !loso!a de Foucault, em particular da de!nição que faz do poder. Segundo 
esta, o poder não é algo exercido sobre objectos ou sujeitos passivos, mas no qual 
estes colaboram activamente. Esta análise discursiva sumária – que aqui só é dada a 
título de exemplo, tendo já sido desenvolvida mais extensamente em outros trabalhos 
do autor desta tese144 – demonstra a maneira como a análise discursiva pode ajudar 
a compreender a forma como o design estabelece a sua identidade em países perifé-

144 A Periferia que os Designers Fazem (Moura 2006-2007) e Azaña - Una Pásión Española (2007b).Moura 2006-2007) e Azaña - Una Pásión Española (2007b).

Cartaz de João Faria
usando um título hifenizado.
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ricos, contribuindo por sua vez para de!nir a forma como estes países constroem as 
suas identidades através do design. Deste modo, o discurso do design grá!co está em 
constante mutação reclamando áreas que pareçam favoráveis e rejeitando outras que 
pareçam desvantajosas. Não se trata, portanto, de conceber este discurso como uma 
entidade coesa, dotada de uma “mentalidade” ou “personalidade” mas, pelo contrá-
rio, de perceber que, dentro do discurso do design existem pontos de vista opostos e 
incompatíveis que, apesar das suas diferenças e contradições, assentam e reclamam o 
mesmo discurso.

Do mesmo modo, ao longo da sua história o discurso do design grá!co sempre 
aproveitou discursos apropriados de outras áreas, o que re#ecte não apenas um de-
terminismo técnico mas também ambições de promoção disciplinar. Seria possível 
traçar análises discursivas das relações do design com a publicidade, com a política ou 
com a arquitectura, entre muitas outras áreas, embora não seja esse o objectivo desta 
investigação. Como seria de esperar, estas relações interdisciplinares postas em relevo 
pela análise discursiva variam ao longo do tempo. Por exemplo, enquanto até muito 
recentemente se esperava que um designer grá!co tivesse necessariamente contacto 
com a fotogra!a, sendo muitos dos seus praticantes fotógrafos de renome, actual-
mente já não é inesperado que um designer tenha ligações à música ou à programa-
ção. Da mesma maneira, a relação do design com áreas como a gestão, a política, a 
educação ou a crítica são também bastante dinâmicas, podendo alterar-se dramati-
camente ao longo dos anos. Estas alterações assentam, por um lado, em mudanças 
tecnológicas e produtivas, mas apoiam-se, como já vimos, na transformação das es-
truturas discursivas que as enquadram. Utilizar a análise discursiva torna-se então 
essencial, uma vez que não é su!ciente dar conta da evolução disciplinar do design 
grá!co unicamente através das mudanças tecnológicas. A adopção do computador, 
por exemplo, deu origem a uma série de práticas discursivas muito distintas dentro 
do design que não é possível explicar apenas através da aceitação progressiva desta 
tecnologia. Neste caso, a adopção é feita sobretudo no plano discursivo, através de 
um conjunto de apropriações e rejeições estratégicas por parte do discurso do design 
grá!co. Em muitos casos, um conjunto de enunciados anteriores ao aparecimento 
do computador são actualizados e reinterpretados de modo a adaptarem-se à nova 
situação, dando origem efectivamente a novos enunciados. Antes do computador, era 
possível assumir que uma das características do designer grá!co era a gestão de um 
conjunto de processos industriais ligados à reprodução de objectos. Paul Rand, por 
exemplo, escreveu que:
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O design centra-se mais na concepção do que na execução. Os esforços criativos do designer 
sob a forma de esboços, planos ou descrições verbais são frequentemente feitos para serem 
executados por terceiros: compositores tipográ"cos, papeleiros, fabricantes de maquetas. O 
design de um selo do correio ou de uma lápide pode ser concebido por um designer, mas 
não acontece sem as capacidades de um impressor ou de um canteiro.145 (1985, p. xiii)

Esta de!nição enfatiza claramente um carácter projectual do design, bem como a 
sua ligação necessária a uma divisão de tarefas. Em paralelo, dá a entender que, den-
tro de uma cadeia de produção, o design ocupa – ou deveria ocupar – uma posição de 
gestão. Depois da vulgarização do computador muitas das tarefas relacionadas com a 
impressão e modelação foram automatizadas e concentradas, possibilitando a uma só 
pessoa o controle e a execução de tarefas que décadas atrás implicariam de uma longa 
cadeia de produção. A ideia do designer como um gestor mantém-se, mas passa a ser 
justi!cada de uma forma que já não se apoia numa necessidade técnica ou produtiva, 
mas recorrendo a conceitos como a multidisciplinaridade do design, que lhe permite 
intervir em várias áreas e competências, ou a autoria. Neste último caso, e como já vi-
mos mais atrás, a aparição do “Designer como Autor” surge como um enunciado que 
pode ser disputado por discursos distintos dentro do design grá!co. Pode ser usado 
para justi!car uma nova identidade do designer enquanto empresário, tal como fez 
Steven Heller, ou pode ser usado como uma forma de contestação dos mecanismos 
produtivos e laborais existentes, tal como fez Ellen Lupton ou Katherine McCoy. Se 
uma análise marxista ou neo-marxista pode dar conta destas condições de produção 
e destas mudanças tecnológicas, fazendo uma leitura ideológica das suas consequên-
cias, a análise discursiva de Foucault pode ser usada como um crivo mais !no que 
permite observar pormenores que escapam a este género de crítica.

6.3. Tensões entre o design prático e o seu discurso teórico.
Por outro lado, é preciso ter o cuidado de não isolar o discurso do design grá!co ex-
clusivamente dentro da sua própria área disciplinar, fazendo-o corresponder apenas a 
um conjunto de práticas associadas à palavra – à crítica, à teoria ou à pedagogia, por 
exemplo. Do mesmo modo que num cartaz ou num livro não são apenas as palavras 
que comunicam, dentro do esquema discursivo associado ao design grá!co não é 
apenas o discurso falado ou escrito que pode ser analisado discursivamente. Porém, 

145  No original: “Design focuses more in conception than it does on execution. "e designer’s creative e$orts in 
the form of sketches, plans, or verbal descriptions are often intended to be executed by others: typesetters, printers, 
papermakers, model makers. "e design of a postage stamp or a tombstone may be conceived by a designer, but it 
cannot come to fruition without the skills of a printer or a stonecutter.”
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é bastante comum o constrangimento do discurso do design grá!co a questões rela-
cionadas com a palavra escrita ou oral. Erica Nooney, por exemplo, de!ne o discurso 
por oposição à parte visual do design grá!co: “discurso não é uma palavra aplicada 
com frequência ao design grá!co, mas eu irei usá-la para referenciar um corpo de 
trabalho escrito, por oposição à conversação visual das imagens do design grá!co.”146 
(2006, p. 3) Embora ela re!ra também e de modo ambíguo a “conversação visual das 
imagens” – talvez apenas para evitar a repetição de palavras na mesma frase –, ainda 
assim o efeito deste desdobramento circunscreve mais uma vez o discurso àquilo que 
é escrito, e não à parte visual do design. Para evitar situações confusas como esta, 
torna-se necessário algum cuidado na maneira como a metodologia de Foucault é 
aplicada ao design grá!co. Tomar a diferenciação entre imagens e palavras ou entre 
forma e conteúdo como objectos de!nidos a priori, dos quais o discurso do design 
emergiria como consequência, é uma distorção evidente do pensamento de Foucault 
– de acordo com este é o discurso, pelo contrário, que molda e organiza este género 
de objectos. De resto, tal como vimos nos capítulos de comentário ao livro A Ar-
queologia do Saber, o próprio Foucault inclui dentro da sua de!nição de enunciado 
objectos como listas ou con!gurações de imagens e frases sobre a página, prevendo 
a possibilidade do discurso conter não apenas a escrita associada ao design grá!co, 
mas também os próprios objectos de design. Por outro lado, e como já foi referido 
no capítulo dedicado à recepção crítica dos Big Books, é preciso ter em atenção 
que certas práticas discursivas incluídas dentro do design grá!co, como a crítica, a 
teoria ou o ensino têm também as suas estratégias próprias de autonomização que 
se re#ectem em discursos divergentes, embora asssentes no mesmo esquema geral. A 
crítica de design, embora inscrevendo-se dentro do discurso mais amplo do design 
grá!co, manifesta frequentemente a ambição de controlar o acesso a certas práticas 
discursivas, como a edição de livros ou a legitimação de autores dentro do cânone da 
história do design. Pelo contrário, um objecto como o Big Book, onde os designers 
reclamam um controle autoral sobre a imagem, a palavra e a sua disposição sobre 
a página, opõe-se naturalmente a estas ambições. Não se trata portanto de dividir 
claramente as coisas entre o trabalho das imagens e o trabalho do texto, mas de 
perceber como estas áreas são regularmente disputadas; não são apenas os designers 
que ambicionam um controle maior sobre as palavras, mas os próprios críticos que 
ao defenderem a sua autonomia o fazem através de certas con!gurações grá!cas – 
isto é particularmente palpável na maneira como Rick Poynor defende certo género 
de design para as publicações sobre design. Ou seja, tanto o discurso dos designers 

146  No original: “Discourse is a word not often applied to graphic design, but I will use it to reference a written 
body of work, as opposed to the visual conversation of graphic design images.”
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(autores ou não) procura incluir um discurso escrito, como o discurso de críticos e 
teóricos procura determinar certas representações grá!cas. Uma vez mais, o interesse 
de aplicar a análise discursiva de Foucault ao design grá!co torna-se pertinente, na 
medida em que permite pôr em relevo um conjunto de tensões internas, que apesar 
das suas aparentes contradições colaboram na formação do design grá!co enquanto 
objecto do conhecimento.

6.4. Problemas da Crítica Funcionalista
Naturalmente, a vantagem deste género de análise discursiva é que, enquanto não 
ignora as tensões políticas presentes no discurso e que se traduzem nas suas regras de 
formação, ainda assim não usa os objectos apenas como índice de fenómenos sociais 
de maior escala (ao contrário de uma análise sociológica, por exemplo) ou como 
índice da psicologia dos designers que os criaram (o caso de uma crítica de fundação 
psicológica). Através da análise discursiva, trata-se de usar os Big Books para perceber 
a maneira como as noções de autoria dentro do design são representadas, procuran-
do perceber como uma função – a autoria – que é regularmente desvalorizada no 
discurso do design, acaba por ter uma posição central na criação da identidade desta 
disciplina.

Tal como sucede com as análises de cariz sociológico e psicológico, seria igual-
mente difícil alcançar o mesmo género de resultados com uma análise formalista, que 
tende a ver o design como o resultado de uma história das formas. Um bom exemplo 
deste género de abordagem é a ideia modernista do design como um progresso ou 
evolução em direcção a formas mais simples, tal como !ca demonstrada num diagra-
ma da autoria de Walter Crane e publicado em 1900 no livro Line and Form (Meggs 
1998, p. 220), que funciona como uma espécie de árvore genealógica invertida, onde 
todos os estilos acabam por desembocar na universalidade dos quadros, círculos e 
diagonais. Esta visão idealizada só tem em conta o contexto político e social na medi-
da em que acredita que uma simpli!cação formal será sempre um eco de um progres-
so social crescente: mais simpli!cação implica maior progresso social, enquanto mais 
ornamentação signi!ca barbárie e crime, tal como é argumentado no famoso texto 
de Adolf Loos, Ornamento e Crime (1908). Neste aspecto, e tal como já vimos mais 
atrás, no capítulo dedicado aos problemas da história do design, mesmo uma crítica 
funcionalista, assente na dependência entre forma e função, acaba por ser apenas 
uma versão em sentido inverso do formalismo, fazendo uma maior depuração formal 
depender de mais progresso técnico, social ou político e tornando a crítica do design 
numa análise das formas derivadas de funções e conteúdos exteriores ao campo disci-
plinar do design. Tal como sustenta Erica Nooney, um dos maiores problemas deste 

Diagrama de Walter Crane
descrevendo a evolução dos
padrões decorativos.
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género de crítica é que tende a ver noções como a política ou a ética como exteriores 
à prática do design, relacionadas unicamente com a função ou conteúdo dos objec-
tos tratados, enquanto a forma só precisa de obedecer à sua própria dinâmica, à sua 
própria história. Em relação a estas abordagens, a vantagem da análise discursiva tal 
como é de!nida por Foucault, é que permite ver o design, não como uma aproxima-
ção a uma evolução formal ideal, condenada a ser uma versão contingente e falhada 
de uma história que é apenas o relato de um progresso em direcção a um design cada 
vez mais depurado, mas como uma narrativa muito mais tensa e convulsa, conseguin-
do ver de uma maneira sistemática os desvios, os erros e contradições em relação a 
estas ambições modernistas. De qualquer dos modos, e como já tinha sido discutido, 
a análise discursiva põe em questão a e!cácia de críticas do design baseadas apenas 
em diversas relações entre forma, função ou conteúdo. Os próprios binómios forma/
função e forma/conteúdo constituem enunciados usados de maneiras distintas em 
épocas e discursos distintos – assentar neles uma crítica parte do princípio que estas 
construções são objectos estáveis e perfeitamente de!nidos, que não são alterados pe-
los diferentes discursos que se apropriam delas, com diferentes implicações políticas, 
sociais, críticas e teóricas.

6.5. Cuidados Preliminares
Mas a dúvida principal consiste em como aplicar estes procedimentos a estes livros. 
Desde o primeiro momento que se pensou em centrar a análise nos próprios li-
vros, embora durante as primeiras fases desta investigação estes fossem apenas usados 
como documentos que serviriam como um índice de situações sociais, políticas ou 
técnicas. Tentar-se-ia apurar até que ponto o discurso do design tal como é repre-
sentado por estes livros distorcia ou não uma realidade factual que lhes seria exterior. 
Tratava-se com efeito de interrogá-los, procurando saber se diziam ou não a verdade. 
No entanto, este género de crítica foi descartado porque passa ao lado de uma série 
de questões extremamente importantes. Resvalava com demasiada facilidade para 
uma moralização que se recusava a ver com rigor os objectos que tinha à sua frente, 
por não se parecerem com os objectos que gostaria de ver. Esta tendência traduz-se, 
como já vimos na secção dedicada às reacções críticas aos Big Books, na desvaloriza-
ção destes objectos em favor de monogra!as de carácter mais cientí!co, que ideal-
mente não seriam produzidas, nem controladas por designers, mas por pro!ssionais 
que estariam mais habilitados a fazê-lo, como críticos, editores ou académicos. Da 
mesma maneira, desvaloriza-se a reclamação do papel de autor pelos próprios desig-
ners, em detrimento de uma legitimação obtida indirectamente, através do discurso 
crítico, académico e teórico. Como já tínhamos comentado, as próprias ambições 
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disciplinares da crítica e da teoria dentro do design levam a que estas tenham, no 
caso particular dos Big Books, um papel que é tudo menos neutro, sacri!cando uma 
compreensão efectiva destes livros em troca de uma autonomia da crítica e da teoria 
dentro do campo disciplinar do design. Pelo contrário, a análise crítica de Foucault, 
com a sua ênfase no modo como uma disciplina está dispersa numa constelação de 
instituições, técnicas e objectos, consegue pôr em relevo todas estas relações entre di-
ferentes actores dentro do discurso do design, não vendo estas tensões como anoma-
lias improdutivas que com o tempo virão a ser resolvidas, mas como forças estruturais 
que moldam decisivamente o design enquanto objecto. Estas tensões estão inevita-
velmente enunciadas nos Big Books que, com a ajuda da metodologia proposta por 
Foucault, podem deixar de ser vistos como excentricidades passageiras na história do 
design mas como con!gurações discursivas cruciais ao seu discurso.

Na mesma frente, é preciso também resistir à ideia de que a própria autoria den-
tro do design foi apenas um estilo, um modo particularmente excêntrico de produção 
que teve lugar num período curto de tempo nos !nais da década de noventa, acaban-
do por sobreviver vestigialmente – não como um estilo no sentido histórico de um 
movimento, mas como um conjunto de maneirismos que podem ser empregues em 
qualquer altura, um género dentro do design. Se a con!guração particular do “Desig-
ner como Autor” foi realmente um estilo, dá-lo por encerrado não resolve de forma 
alguma os problemas que a autoria levanta desde há muito dentro do discurso do de-
sign. Na melhor das hipóteses, a existência de um estilo historicamente encerrado, e 
contendo em si enquanto género tudo o que dentro do design tem a ver com autoria, 
constitui uma espécie de bode expiatório, que permite, por contraste a si próprio, dar 
a entender que no design não existe autoria – ou seja, a existência de um estilo a que 
se chama “Designer como Autor” permite rei!car a própria noção de autoria dentro 
do design. Este é um processo enunciativo na medida em que através de uma acto de 
nomeação, chamando a algo muito especí!co “design de autor”, por oposição a um 
design em geral que não o seria, se consegue circunscrever efectivamente o âmbito da 
noção de autoria no design. Pelo contrário, uma das hipóteses centrais que orientam 
esta tese é que os processos através dos quais é construída a autoria são habituais, 
mesmo estruturais, dentro do design. Esta centralidade não é recente, apenas se tor-
nou mais visível nos últimos anos. Interessa-nos portanto perceber como o design 
produz e reproduz uma construção, a que pode ser dado o nome de “autor”, não 
apenas durante o período do “Designer como Autor” ou dentro dos Big Books, mas 
no seu discurso em geral. Estes objectos e este período de tempo interessam-nos na 
medida em que nos permitem apurar quais as estratégias discursivas que constituem 
o esquema discursivo da autoria dentro do design.
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Primeiro que tudo, é preciso perceber que a ideia de autoria não aparece do 
nada, mas é uma in#exão de estratégias pré-existentes, e que, dentro do design, sem-
pre houve a necessidade de isolar e estabelecer certos conjuntos de obras como per-
tencendo a um autor. Esta necessidade usou métodos de legitimação que sofreram 
mudanças ao longo do tempo – estabelecer um autor durante os anos 1930, por 
exemplo, não obedece ao mesmo esquema discursivo usado para estabelecer um de-
signer nos anos 1950, ou nos anos 1980. Por outras palavras, a função autor dentro 
do design é historicamente determinada. No entanto, é preciso ter cuidado com esta 
caracterização histórica, porque corre-se o risco de acreditar que em certas épocas 
existe autoria enquanto em outras o conceito simplesmente não existe. Seria ten-
tador isolar a autoria no design em determinados períodos históricos, encarando-a 
como uma característica de um design pós-moderno, por exemplo, por oposição a 
um design moderno para o qual a própria ideia de autoria seria totalmente externa e 
absurda, mas isso não seria particularmente útil, porque essa oposição é apenas um 
índice de mudanças e #utuações mais subtis das quais a problemática da autoria é 
apenas uma parte. Modernismo e pós-modernismo são categorias que acabam por 
não conseguir explicar à partida as mudanças no conceito de autoria. Rick Poynor, 
por exemplo, no seu livro No More Rules, faz um levantamento dos principais temas 
e protagonistas do design grá!co pós-moderno, identi!cando a autoria como um 
dos seus temas centrais. Poderíamos ser levados a acreditar que um novo modo de 
praticar design, a autoria, constituindo uma nova categoria dentro da área disciplinar 
do design, surgiu nesta época, contribuindo decisivamente para a caracterizar. No 
entanto, o impulso por parte de designers para produzirem trabalho sem um cliente 
sempre existiu. A história do design grá!co sempre incluiu !guras que se encaixam 
mal dentro do esquema como um serviço – como Marinetti, Lissitsky, Werkman ou 
Depero. Embora a inclusão deste género de criadores no cânone do design não seja 
de todo consensual, ela demonstra que sempre houve modelos alternativos de encarar 
a autoria dentro do design grá!co.

Tanto uma crítica que vê os Big Books e a própria autoria como um desvio em 
relação a um percurso ou objecto ideal, como uma crítica que vê a autoria circuns-
crita a determinadas épocas ou locais dentro da discplina do design, se arriscam a 
passar ao lado do Big Book enquanto formato produtivo, capaz de centrar em si 
mesmo uma parte importante da formação da identidade disciplinar do design. In-
teressa portanto analisá-lo rigorosamente em termos discursivos, percebendo quais 
são as suas regras de formação – o conjunto de regras enunciativas que delimitam o 
que pode ser ou não um Big Book –, aquilo que faz com que sejam enunciados de 
facto enquanto tal e não como as publicações teóricas, críticas ou pedagógicas que 



O Design como Discurso

169

alguns críticos acham que deveriam ser. Naturalmente, além de ajudar a produzir 
um esquema crítico para as questões de autoria dentro do design, esta caracterização 
discursiva pode ajudar a compreender as reacções críticas a este género de livro. No 
entanto, o objectivo principal aqui é usar o discurso do Big Book como uma forma 
de perceber como se processam os mecanismos de legitimação, atribuição e autoria 
dentro do discurso do design.

6.6. O discurso da autoria no design
Como ponto de partida, ainda antes da análise dos Big Books propriamente ditos 
começar a ser feita, importa compreender a maneira como o design representa a au-
toria no seu discurso, fazendo uma análise das diferentes modalidades de autor que aí 
surgem e do género de enunciados que as formam. De uma forma negativa, ou seja 
através de uma análise da maneira como o discurso crítico reage à ideia do “Designer 
como Autor”, esta tarefa já foi iniciada nos primeiros capítulos, embora de um modo 
que ainda não anunciava o método que a sustentava. Torna-se necessário então tor-
nar explícita a maneira como o esquema metodológico de Foucault se pode aplicar 
ao discurso produzido sobre os Big Books.

Muitas das críticas ao Big Book, conforme foi demonstrado, procuravam agir so-
bre o seu objecto, a autoria do design, negando-o e sugerindo-lhes alternativas como 
é o caso de Rock ou de Lupton, apropriando-o para discursos políticos opostos, 
como é o caso de McCoy e de Heller, usando-o como uma maneira de criticar dinâ-
micas económicas no mercado da arte e na cultura em geral. Ficou assim demonstra-
do que existem diferentes estratégias através das quais este conceito é reclamado por 
diferentes pontos de vistas, ideologias ou !ns. De todos estes usos, !ca sobretudo a 
ideia que o “Designer como Autor” é uma !gura empregue para !ns moralizadores, 
um mau exemplo que está ou deveria estar na periferia do campo disciplinar do 
design. No entanto, também é bastante perceptível que não se trata apenas de uma 
moralização abstracta, mas de algo que tenta efectivamente regular as formas como o 
design, enquanto prática, se organiza.

Uma das consequências deste carácter periférico do “Designer como Autor” seria 
a desvalorização sistemática de áreas onde este teria maior expressão – lembrando as 
palavras de Michael Rock, “o território turvo onde o design faz fronteira com a arte 
e a academia” (1996, p.237). Rock fala provavelmente de design com pretensões 
artísticas produzido em contextos escolares, e neste aspecto a sua crítica pode ser 
vista como uma investida contra a autonomização do ensino do design em relação à 
sua prática pro!ssional, uma tendência que se tem acentuado nos últimos anos, com 
a criação de mestrados, doutoramentos, mas também com o aparecimento de cada 
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vez mais designers que vêem a academia como uma carreira e não como um comple-
mento da carreira de atelier. Neste aspecto, a crítica ao “Designer como Autor”, nos 
termos em que Rock a faz, pode ser vista como parte de uma disputa em torno de 
quem pode dominar o discurso disciplinar do design, se a academia, se os designers 
praticantes.

Mas a descrição de Rock também se pode aplicar a designers que se especializam 
em clientes ligados à cultura. Tradicionalmente, esta é uma área do design consi-
derada pouco lucrativa e excêntrica em relação à actividade normal do design. No 
entanto, tal como já se referiu, as instituições culturais e académicas sofreram durante 
os anos 80 e 90 mudanças económicas profundas que iriam tornar o design funda-
mental ao seu funcionamento. Alguma da crítica cultural mais interessante tem-se 
concentrado no funcionamento global do mercado cultural e das suas instituições, 
e sobretudo na forma como estas alterações condicionam artistas e comissários (ver 
sobretudo Stallabrass (2004) e Wu (2002)). Neste contexto, o design é alternativa-(2004) e Wu (2002)). Neste contexto, o design é alternativa- e Wu (2002)). Neste contexto, o design é alternativa-(2002)). Neste contexto, o design é alternativa-). Neste contexto, o design é alternativa-
mente ignorado de todo, confundido com publicidade ou marketing, ou agrupado 
com as tarefas mais subalternas do comissariado e edição de conteúdos, deixando de 
lado a possibilidade das alterações no mercado da cultura terem tido consequências 
no ensino, prática e promoção do design e dos designers. Um indício da validade 
desta hipótese aparece na escrita recente sobre design realizado ao serviço da cultura, 
onde tem havido alguma preocupação em distanciar o design do branding puramente 
empresarial.147Porém, estes trabalhos não analisam a forma como a relação produtiva 
do design com a cultura determina historicamente a ontologia do Designer, nem a 
forma como os designers especializados em contextos culturais promovem o seu pró-
prio trabalho. Uma excepção é o já referido Design & Crime, de Hal Foster (Foster 
2002) onde é feito um per!l do primeiro “Designer como Autor” auto-proclamado, 
o canadiano Bruce Mau, usando Life Style como um caso de estudo central para testar 
a tese de que o protagonismo do design no mercado cultural é um sintoma da invasão 
do design em todas as esferas da vida, no fundo uma nova “economia politica do 
design”. Contudo a análise, de outro modo muito perspicaz, acaba por confundir o 
“Designer como Autor” com uma tendência geral do design, quando dentro do pró-
prio design este conceito tem sido extremamente polémico, sendo neste momento 
considerado historicamente encerrado.

O discurso em torno do “Designer como Autor” revela-se assim não apenas 
como um rede complexa de posições antagónicas, mas também como uma maneira 
de hierarquizar e regular o acesso do design ao mercado importante da esfera cultural. 

147  Ver “C/Id - Visual Identity and Branding for the Arts” (King 2006) ou “"e Steamroller of Branding” (Bell 
2004).
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A presença do design é, por um lado, vista de modo negativo pelo discurso dominan-
te do design que tende a vê-lo como uma actividade empresarial. O contacto com 
o mundo da cultura poderia levar a uma corrupção da sua identidade, tornando-o 
numa actividade mais próxima da arte. Tendo o design estabelecido a sua identidade 
por oposição à da arte, é natural que uma aproximação seja mal encarada. Por outro 
lado, a própria esfera da cultura, precisamente por o discurso dominante do design 
ser empresarial, tende a olhar com descon!ança para a ingerência deste. Muitos dos 
designers que praticam o “design de autor” situam-se portanto num território bas-
tante agreste, e é natural que a maneira como constroem a sua identidade vá re#ectir 
todas estas tensões.

6.7. O enunciado “Designer como Autor”
A própria expressão “Designer como Autor” – que surge por vezes na versão designer-
como-autor148 –, entendida como um enunciado, demonstra bem a forma como 
estas tensões são representadas através do discurso do design. Com as suas aspas, pa-
rece representar uma di!culdade de sintetizar, de digerir. Parece ser uma construção 
provisória, adoptada enquanto não se encontra uma de!nição melhor. Parece dizer 
que o designer não é um autor, mas pode ser como um. Parece colocar a autoria 
como uma coisa !rmemente externa, como se fosse contranatura usar simplesmente 
a palavra “autor” no contexto do design. Mas essa contingência vai-se mantendo, tal-
vez porque o tom provisório acaba por ser, de alguma forma, necessário, produtivo. 
Ajuda a manter o conceito de autoria como uma ideia exterior, que nunca consegue 
ser realmente incluída no pensamento canónico do design. Por outras palavras, esta 
expressão deselegante sugere uma incapacidade real ou imaginada de incluir confor-
tavelmente a ideia de autoria dentro da área canónica do design grá!co. Enquanto 
em disciplinas como as artes plásticas, a literatura, o cinema ou mesma a ciência, 
a autoria não é tratada desta forma arrevezada, no design há a necessidade de, no 
mesmo momento em que é enunciada a possibilidade de um designer ser um autor, 
ser enunciada também a exterioridade do conceito de autoria em relação ao design.

No entanto, esta noção de que a autoria é uma categoria exterior ao design grá-
!co pode reforçar paradoxalmente a ideia do autor enquanto biogra!a heróica. Por 
outras palavras, ao recusar a autoria enquanto categoria interna ao design, !ca cono-
tada a ideia da consagração excepcional do trabalhador modesto a partir do exterior 
– no fundo uma forma de aclamação, que não pode ser reclamada directamente, 
apenas concedida. A recusa de autoria por parte do designer é, por um lado, um 

148  Por exemplo no ensaio de Anne Bush, “Beyond Pro Bono” (2003, p.26).
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romantismo e, por outro, uma falsa modéstia convencional, porque a função autor 
está tão presente dentro do design como na arte ou na literatura, conforme se pode 
veri!car facilmente através das inúmeras histórias do design centradas nas biogra!as 
de praticantes heróicos e notáveis.

Ao “Designer como Autor” está associado todo um conjunto de expressões excên-
tricas e hifenizadas, como “no-brief design”149 ou “self-initiated design”, que parecem 
sublinhar uma di!culdade digestiva semelhante. “No-Brief” signi!ca literalmente de-
sign que é produzido sem a proposta formal de trabalho dada por um cliente (“brief”) 
– ou seja, sem um cliente formal ou mesmo sem cliente de todo; no fundo, trabalhos 
feitos por gosto ou por conta própria. “Self-initiated” diz quase a mesma coisa, em-
bora seja uma a!rmação de!nida pela positiva – quer dizer trabalho “auto-iniciado”; 
ou seja, sem ter sido encomendado por um cliente. Tanto uma como a outra são, tal 
como o “Designer como Autor”, expressões deselegantes, construídas por negação, 
através de um pre!xo, apenas para dizerem coisas essencialmente simples. É como se, 
de uma forma quase Orwelliana, o designer não tivesse vocabulário su!ciente para 
nomear o acto de trabalhar por sua própria iniciativa e tivesse de o produzir a partir 
de variações toscas do vocabulário existente. Estas expressões interiorizam, tal como 
o “Designer como Autor”, a ideia de exterioridade, de marginalidade, no interior do 
discurso do design.

A expressão “self-initiated” dá a entender que só excepcionalmente o designer 
“comum” inicia ele mesmo um trabalho. Quem dá origem a um projecto é sempre 
uma forma ou outra de cliente, o que levanta questões subtis de ética e de teleologia. 
Por um lado, a expressão implica que o designer “normal” não deve iniciar o processo 
de design, sendo deste modo uma con!rmação pela negativa do carácter mediador 
do design, do design enquanto um serviço. Por outro, se a origem do processo não 
é da responsabilidade do designer mas do cliente, então o próprio conceito de origi-
nalidade como uma forma de responsabilidade é exterior ao design – !ca sempre do 
lado do cliente. Estando as ideias de originalidade e de responsabilidade associadas, 
como já vimos, à ideia de autoria, pode-se chegar à conclusão que cada uma destas 
expressões – “self-initiated” e “no-brief” – é um enunciado que, dentro do discurso 
do design, marginaliza a própria ideia de autoria. 

É preciso ter em mente que, de acordo com Foucault, o enunciado é algo que 
não existe em potência. O acto de dizer que algo não pertence ao discurso do design 
é em si mesmo um enunciado pertencendo a esse discurso. Neste caso, e como vimos, 
a expressão “Designer como Autor” serve para enunciar uma forma de exterioridade 

149  Ver por exemplo “No Brief: Graphic Designers’ Personal Projects” (O’Reilly 2002).
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dentro do discurso do design, dando a entender um objecto de!nido – o design – 
por oposição a algo que lhe seria exterior – a autoria. Por oposição, em áreas como a 
literatura, a arte ou mesmo a ciência, não existe a necessidade de enunciar esta exte-
rioridade. Um pintor pode ser um autor, tal como Einstein pode ser o autor da teoria 
da relatividade – não é necessário formular o “pintor como autor” ou o “cientista 
como autor” porque não é preciso enunciar este conceito como exterior a cada uma 
destas actividades. Todo este processo torna bem claro que aquilo que se passa no 
design não é um silenciamento, mas uma proliferação dos discursos sobre a autoria, 
através da multiplicação de termos que a descreverem, embora quase sempre como 
uma situação exterior ao design.

Curiosamente, os próprios Big Books enunciam esta contradição a cada passo, 
quer através do recurso a todo um conjunto de fórmulas grá!cas e escritas em que, 
no mesmo momento em que o designer se enuncia a si mesmo como autor, enuncia 
também a sua humildade e o carácter do design enquanto serviço. Este género de 
estratégias não se limitam aos Big Books, mas aparecem em muitos livros sobre de-
sign ou até publicações sobre outros temas onde o design ganha alguma importância, 
como o já referido caso dos photobooks. Embora se assuma que estes objectos são um 
desvio em relação às normas habituais da edição e portanto de autoria, precisamente 
por essa razão muitos deles fazem uso de uma complexa hierarquia grá!ca para enun-
ciar de forma muito explícita os diferentes níveis de autoria neles presentes. Os Big 
Books mais não são do que uma aplicação muito particular de estratégias empregues 
recorrentemente sempre que se trata de representar modos distintos de autoria e/ou 
de neutralidade em termos grá!cos. Torna-se então necessário inventariar algumas 
destas con!gurações grá!cas da função autor como ponto de partida para a análise 
dos Big Books propriamente ditos. Com esse !m, tentaramos avaliar o modo como 
se pode aplicar a metodologia de Foucault a objectos grá!cos, recorrendo ao livro Isto 
não é um cachimbo (Foucault 1973), onde este assunto, já a#orado em As Palavras e as 
Coisas e em A Arqueologia do Saber, é abordado de modo mais directo. 

6.8. “Ceci N’est Pas Une Pipe”
Em Isto não é um cachimbo, Foucault trata da ligação entre a palavra e o texto, não 
falando propriamente de design grá!co, mas cobrindo um conjunto de assuntos que 
lhe são pertinentes, quer em termos gerais, quer no que diz respeito à análise rea-
lizada aqui sobre os Big Books. Subtilmente, é feita uma observação exaustiva da 
maneira como a relação entre imagem e texto, normalmente remetida para um plano 
da enunciação (aqui o termo é utilizado propositadamente numa acepção que não 
corresponde à que Foucault lhe atribui), e considerada como uma mera expressão de 
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intenções anteriores, afecta o valor lógico daquilo que é enunciado. Ou seja, tradicio-
nalmente a disposição do texto e das imagens sobre uma página é tida como apenas 
contingente, não in#uenciando o sentido tanto de um como das outras. A partir da 
análise de alguns quadros de Magritte, Foucault demonstra o contrário: que a forma 
como palavras e imagens interagem sobre a página assume con!gurações que modi-
!cam o modo como avaliamos esses conteúdos – duas disposições de página usando 
o mesmo texto e as mesmas imagens em relações distintas podem constituir enuncia-
dos muitos diferentes. Esta é uma intuição que todos os designers conhecem desde 
os tempos de escola, mas poucas vezes tratada no quadro da crítica literária, onde o 
aspecto grá!co de uma obra só em casos muito especí!cos é considerado importante 
à sua análise – a poesia concreta é talvez o exemplo mais evidente.

Em Isto não é um Cachimbo, o quadro La Trahison des Images, de René Magritte, 
serve de premissa a um inquérito sobre as relações entre imagem e texto, concluindo-
se que, longe de se constituírem como disposições neutras, constituem por si sós 
enunciados, na medida em que podem tornar um desenho e a sua legenda no equiva-
lente a proposições lógicas que se contradizem num paradoxo irresolúvel. Ao longo 
do seu ensaio, Foucault procura dar uma explicação sistemática deste fenómeno, 
assentando a sua explicação no facto da pintura de Magritte constituir, de modo 
disfarçado, um caligrama: “Não consigo tirar da ideia que a diabrura reside numa 
operação tornada invisível pela simplicidade do resultado, mas que é a única a poder 
explicar o embaraço inde!nido por ele provocado. Essa operação é um caligrama 
secretamente constituído por Magritte, em seguida desfeito com cuidado.” (Foucault 
1973, p.21) – a ênfase aqui é o advérbio “secretamente”, que ilustra o paradoxo de 
uma coisa que está perfeitamente à vista, um desenho uma pintura, ser ao mesmo 
tempo uma a!rmação lógica paradoxal. É evidente que muito do que é dito em 
relação a esta pintura pode ser dito sobre o próprio design grá!co e é sem dúvida 
signi!cativo que o quadro simule a relação entre imagem e texto num livro de escola 
ou num poster educativo – esta pintura é assim a representação e a subversão de um 
dispositivo grá!co, de um design.

Segundo Foucault, os caligramas têm um triplo papel: “compensar o alfabeto; 
repetir sem o recurso da retórica; prender as coisas na armadilha da dupla gra!a.” 
(p.22) Quanto a esta última função, Foucault explica que: “reparte a escrita num 
espaço que não tem mais a indiferença, a abertura e a alvura inertes do papel [...] Re-
duz o fonetismo a não ser, para o olhar de um instante, senão um rumor acinzentado 
que completa os contornos de uma !gura; mas faz do desenho o !no envoltório que 
é necessário traspassar [sic] para seguir, de palavra em palavra, o esvaziamento de seu 
texto intestino.” (p. 22) Conclui que o caligrama é tautológico, mas por oposição à 
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retórica: “Assim, o caligrama pretende apagar ludicamente as mais velhas oposições 
de nossa civilização alfabética: mostrar e nomear; !gurar e dizer; reproduzir e articu-
lar; imitar e signi!car; olhar e ler.” (p.22-23)

Como é bastante evidente, esta descrição das intenções do caligrama podem ser 
aplicadas ao design grá!co, que construiu sobre elas e a partir delas boa parte do seu 
discurso disciplinar. De facto, da maneira como Foucault de!ne o caligrama é difícil 
não pensar como se pode aplicar também à página impressa: “sabiamente dispostos 
sobre a folha de papel, os signos invocam, do exterior, pela margem que desenham, 
pelo recorte de sua massa no espaço vazio da página, a própria coisa de que falam.” 
(p. 23) Foucault assume que os desenhos de Magritte são caligramas desenredados 
ou des!ados, que em vez de aglomerarem em si mesmos texto e imagem, se dividem, 
ocupando os lugares tradicionais da página impressa: “Volta-se à página e [ao] seu 
velho princípio de distribuição.”  (p. 24) O paradoxo surge aqui quando legenda e ima-(p. 24) O paradoxo surge aqui quando legenda e ima-
gem, que deveriam a!rmar a mesma coisa, a!rmam coisas aparentemente distintas. 
Deste modo, a análise do quadro de Magritte ajuda a perceber que as relações entre 
palavras e imagem sobre a página são elas mesmas enunciados: “Sobre a página de 
um livro ilustrado, não se tem o hábito de prestar atenção a esse pequeno espaço em 
branco que corre por cima das palavras e por cima dos desenhos, que lhes serve de 
fronteira comum para incessantes passagens; pois é ali, sobre esses poucos milímetros 
de alvura, sobre a calma areia da página, que se atam entre as palavras e as formas, to-
das as relações de designação, de denominação, de descrição de classi!cação.” (p. 33)

Aqui recupera-se um tema recorrente em Foucault: a forma como a apresenta-
ção grá!ca da informação tem um valor enunciativo inesperado. Este tema já tinha 
surgido na famosa passagem de As Palavras e as Coisas onde se refere uma lista para-
doxal de animais imaginada por Jorge Luís Borges num dos seus contos. Tal como 
acontecia com estas listas “mágicas”, o caligrama demonstra também que existe uma 
hierarquia entre palavras e imagens sobre a página – não é possível ler e ver ao mes-
mo tempo. Esta divisão corresponde também aos dois princípios que governaram a 
pintura Ocidental desde o século XV até ao século XX : a separação entre a repre-
sentação plástica e a referência linguística (Foucault 1973, p. 39) . A separação entre 
elementos linguísticos e plásticos torna-se equivalente à divisão entre semelhança e 
a!rmação – esta última só existe onde existe discurso. Esta divisão corresponde e dá 
origem à tensão que existe na pintura clássica. Segundo Foucault, esta pintura, apesar 
de excluir o discurso, fala constantemente, assentando silenciosamente num espaço 
discursivo (p. 35). Estes dois sistemas, representação plástica e referência linguística 
nunca se fundem ou intersectam, o que faz com que a palavra ou a imagem estejam 
subordinados um ao outro. Finalmente: “[O] essencial é que o signo verbal e a repre-



O Big Book

176

sentação visual não são jamais dados de uma vez só. Sempre uma ordem os hierarqui-
za, indo da forma ao discurso ou do discurso à forma.” (p. 40) Mas esta separação é 
abolida pelo modernismo, em particular por Paul Klee, que mistura nos seus quadros 
imagem e escrita: “Barcos, casas, gente, são ao mesmo tempo formas reconhecíveis 
e elementos de escrita.” (p. 40)  A relação entre arte e linguagem, palavra e imagens, 
images e o discurso produzido sobre elas viria a ser uma das preocupações da arte e 
da re#exão sobre arte durante o modernismo.

6.9. A Partilha do Sensível
Em certos aspectos, esta divisão entre imagens e palavras não iria ser apenas um es-
quema abstracto, de!nido como um espaço negativo com efeitos excêntricos, cujo 
âmbito se limitaria a curiosidades e excepções como o quadro de Magritte – algo in-
teressante mas com alcance reduzido –, mas iria ser constituída positivamente como 
um espaço disciplinar com o seu discurso próprio, as suas instituições e os seus pra-
ticantes autorizados. A formação do design grá!co corresponde historicamente ao 
período em que, segundo Foucault, pintores como Klee ou Kandinsky procuravam 
abolir a hierarquização entre representação plástica e referência linguística. Embora 
Foucault não tenha re#ectido sobre o campo disciplinar do design grá!co – na altura 
em que faleceu esta área ainda não era particularmente divulgada enquanto alvo de 
estudos académicos especializados –, outros teóricos, como Jacques Rancière, por 
exemplo, cujo pensamento se apoia fortemente sobre o trabalho de Foucault, lidaram 
mais directamente com essa questão. Neste aspecto, Rancière desenvolveu o conceito 
de partilha do sensível, usando como um dos exemplos principais o próprio design 
grá!co. A partilha do sensível seria o:

sistema de factos da percepção sensorial auto-evidentes que simultaneamente revela a exis-
tência de algo em comum e as delimitações que de"nem as partes respectivas e posições 
dentro dele. A distribuição do sensível estabelece portanto ao mesmo tempo algo comum 
que é partilhado e partes exclusivas. Este emparcelamento de partes e posições é baseado 
numa distribuição de espaços, tempos e formas de actividade que determina a própria 
maneira como algo em comum se presta à participação e de que forma vários indivíduos 
tomam parte dessa distribuição.150 (Rancière 2004, p.12)

150  No original: “system of self-evident facts of sense perception that simultaneously discloses the existence of 
something in common and the delimitations that de!ne the respective parts and positions within it. A distribution 
of the sensible therefore establishes at one and the same time something common that is shared and exclusive parts. 
"is apportionment of parts and positions is based on a distribution of spaces, times, and forms of activity that 
determines the very manner in which something in common lends itself to participation and in what way various 
individuals have a part in this distribution.”
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Rancière dá como exemplo deste conceito a organização social na cidade de Ate-
nas. De acordo com Aristóteles, um cidadão ateniense é alguém que toma parte da 
governação da cidade, exercendo-a ou sendo governado. No entanto, antes desta dis-
tribuição existe uma outra que determina quem pode ou não ser um cidadão. Platão, 
por exemplo, defende que os artesãos não podem participar da governação porque 
não têm tempo para outra coisa que não seja o exercício da sua pro!ssão. Ou seja, a 
ocupação de cada um determina aquilo a que essa pessoa tem acesso, aquilo que lhe 
é visível dentro de uma comunidade. Esta organização do visível leva a que Rancière 
conclua que existe uma componente estética no âmago da política (p. 12). Não se 
trata apenas da própria política determinar aquilo que é estético, mas da estética ser 
uma maneira de determinar a política em termos de experiência. Nesta outra passa-
gem, Rancière usa mesmo o design grá!co como exemplo da partilha do sensível:

Se falo aqui de design, não é na qualidade de um historiador da arte ou de um "lósofo 
da técnica. Não sou nenhum dos dois. O que me interessa é a maneira como, ao desenhar 
linhas, ao compor palavras ou ao distribuir superfícies, também se projectam divisões do 
espaço comunitário. É a maneira como, juntando palavras ou formas, as pessoas de"nem 
não apenas várias formas de arte, mas certas con"gurações do que pode ser visto ou do que 
pode ser pensado, certas formas de habitar o mundo material. Estas con"gurações, que 
são ao mesmo tempo simbólicas e materiais, atravessam as fronteiras entre artes, géneros 
e épocas. Elas transvazam as categorias de uma história autónoma da técnica, arte ou 
política.151 (Rancière 2009, p. 91)

Neste sentido, Rancière está particularmente atento a questões ligadas ao design 
grá!co, e à maneira como, organizando imagens e textos sobre a página, se pode 
organizar também uma determinada partilha do sensível:

Considerem, por exemplo, o papel tomado pelo paradigma da página em todas as suas di-
ferentes formas, que excedem a materialidade de uma folha de papel escrita. Por um lado, 
a democracia novelística é a democracia indiferente da escrita tal como é simbolizada 
pela novela e pelos seus leitores. Há também, no entanto, o conhecimento que diz respeito 

151  No original: “If I speak here of design, it is not as an art historian or a philosopher of technique. I am neither. “If I speak here of design, it is not as an art historian or a philosopher of technique. I am neither. 
What interests me is the way in which, by drawing lines, arranging words or distributing surfaces, one also designs 
divisions of communal space. It is the way in which, by assembling words or forms, people de!ne not merely various 
forms of art, but certain con!gurations of what can be seen and what can be thought, certain forms of inhabiting the 
material world. "ese con!gurations, which are at once symbolic and material, cross the boundaries between arts, 
genres and epochs. "ey cut across the categories of an autonomous history of technique, art or politics.”
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à tipogra"a e iconogra"a, o entrelaçamento das possibilidades grá"cas e pictoriais, que 
desempenharam um papel tão importante durante a Renascença e que foram reavivadas 
pela tipogra"a Romântica através do uso de vinhetas, culs-de-lampe, e outras inovações. 
Este modelo perturba as regras bem de"nidas da lógica representativa que estabelece uma 
relação de correspondência à distância entre o dizível e o visível. Perturba também a 
partição clara entre trabalhos de arte pura e os ornamentos feitos pelas artes decorativas. 
É por isso que jogou um papel importante – e em geral subestimado – na sublevação do 
paradigma representativo e das suas implicações políticas. Estou a pensar em particular 
no seu papel no movimento Artes e Ofícios e todos os seus derivados (Art Deco, Bauhaus, 
Construtivismo). Estes movimentos desenvolveram uma ideia de mobiliário – no sentido 
mais lato do termo – para uma nova comunidade, que também inspirou uma nova ideia 
de superfície pictorial de escrita partilhada.”152 (Rancière 2004, p. 15)

A aplicação da noção de partilha do sensível, como uma extensão da metodologia 
de Foucault, ao “Designer como Autor” e aos Big Books em particular pode ser bas-
tante proveitosa. Enquanto Foucault pensava numa disciplina como estando dispersa 
por um conjunto de práticas discursivas, instituições e técnicas, Rancière dedica a 

152  No original:“Consider, for example, the role taken on by the paradigm of the page in all its di$erent forms, 
which exceed the materiality of a written sheet of paper. Novelistic democracy, on the one hand, is the indi$erent 
democracy of writing such as it is symbolized by the novel and its readership. "ere is also, however, the knowledge 
concerning typography and iconography, the intertwining of graphic and pictorial capabilities, that played such 
an important role in the Renaissance and was revived by Romantic typography through its use of vignettes, culs-
de-lampe, and various innovations. "is model disturbs the clear-cut rules of representative logic that establish a 
relationship of correspondence at a distance between the sayable and the visible. It also disturbs the clear partition 
between works of pure art and the ornaments made by the decorative arts. "is is why it played such an important – 
and generally underestimated – role in the upheaval of the representative paradigm and of its political implications. 
I am thinking in particular of its role in the Arts and Crafts movement and all of its derivatives (Art Deco, Bauhaus, 
Constructivism). "ese movements developed an idea of furniture – in the broad sense of the term – for a new 
community, which also inspired a new idea of pictorial surface of shared writing.”

A continuidade entre texto e
imagem, forma e conteúdo,
nos livros de William Morris
é um dos exemplos do conceito
de Partilha do Sensível.
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sua atenção àquilo que é comum, no sentido daquilo que é partilhado, e à maneira 
como a estética determina o modo como essa partilha se processa no que diz respeito 
à experiência sensorial. No caso do “Designer como Autor”, é possível utilizar os 
conceitos de Rancière para perceber como esta noção se articula com a disciplina do 
design. Como já vimos, uma das condições tidas como essenciais para o exercício do 
design é que este é um serviço feito para um cliente. Esta condição é representada 
através do uso de binómios como forma/função ou forma/conteúdo que asseguram 
uma divisão de trabalho entre designers e clientes: o designer assume a responsabi-
lidade pelas formas enquanto os clientes assumem a dos conteúdos. Esta divisão de 
tarefas é também uma partilha do sensível: determina o tipo de experiência estética 
que designers e clientes podem ter – um designer não deve ocupar-se dos conteúdos 
senão a partir de fora, enquanto um cliente não deve fazer design. Esta partilha tam-
bém é, em muitos casos, vista como uma divisão política: como já foi comentado 
mais atrás em relação ao manifesto First !ings First 2000 (Vários Autores 1999), o 
designer tende a ser politicamente neutro, assumindo uma posição política apenas 
através dos clientes e conteúdos com os quais trabalha. O “Designer como Autor” 
vem baralhar estas divisões eliminando a distinção entre designer e cliente, design e 
conteúdo, forma e política.

Uma das áreas onde Rancière aplicou o conceito de partilha do sensível foi a re-
lação entre trabalho e tempo livre e a maneira como esta divisão é também ela mesma 
política. De acordo com Kristin Ross, o livro La Nuit des Prolétaires: Archives du Rêve 
Ouvrier (Rancière 1981):

dava voz aos diários selvagens de artesãos, aos sonhos diurnos de pensadores anónimos, 
aos poetas e "lósofos operários que concebiam sistemas de emancipação sozinhos nas es-
curas horas da madrugada que os seus horários de trabalho lhes permitiam. Para estes 
poetas, defendia Rancière, emancipação não signi"cava a tomada de controle do local de 
trabalho, mas do direito aos tempos mortos, do direito de pensar, do direito de ocupar o 
território que a burguesia tinha cuidadosamente preservado para ela mesma: o território 
do prazer estético.153 (Ross 2007, p.254)

É evidente um paralelo entre as actividades destes operários e dos “designers 
como autores” que utilizam o seu tempo livre para produzir trabalhos para si mes-

153  No original: “gave voice to the wild diaries of artisans, to the daydreams of anonymous thinkers, to worker 
poets and philosophers who devised emancipatory systems alone in the dim morning hours their work schedules 
allowed them. For these poets, Rancière argued, emancipation did not mean seizing control of the workplace, but 
rather seizing the right to dead time, the right to think, the right to occupy the terrain the bourgeosie had carefully 
preserved for itself: the terrain of aesthetic pleasure.”
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mos, com !ns autopromocionais, autobiográ!cos. Dentro do design, há também a 
tendência para efectuar divisões espaciais e temporais entre o trabalho feito para um 
cliente e o trabalho feito em proveito próprio. Por exemplo, se o designer se dedica 
à política, é encorajado a fazê-lo pro bono, nos seus tempos livres e não enquanto 
trabalha para clientes a troco de dinheiro. Esta posição é comentada num artigo 
de Katherine McCoy, Good Citizenship: Design as a Social and Political Force, onde 
especula que, se lhes fosse retirada a liberdade de expressão, os designers grá!cos 
poderiam nem notar, tendo em conta que esta é uma pro!ssão treinada para achar 
que preocupações políticas ou sociais são externas ou inapropriadas ao seu trabalho 
(McCoy 2003, p.3). Ela acrescenta como, durante os anos sessenta, na mesma altu-p.3). Ela acrescenta como, durante os anos sessenta, na mesma altu-
ra em que se protestava contra a guerra do Vietnam, havia motins raciais e Martin 
Luther King e Bobby Kennedy foram assassinados, trabalhava no atelier Unimark, 
cujo vice-presidente era Massimo Vignelli e um dos directores Herbert Bayer. Ela 
considerava o facto dos designers desse atelier serem encorajados a usar uma bata 
branca: “uma excelente metáfora para o designer apolítico, acarinhando o mito do 
design universal e livre de valores – que o design é um processo clínico semelhante 
à química, cienti!camente puro e neutro, praticado num ambiente laboratorial es-
téril com resultados precisamente previsíveis.”154 (p.3) A única forma que McCoy 
encontrava de se relacionar com os problemas da sua própria época era concebendo, 
fora das horas do expediente, postais de Natal anti-Vietnam para mandar à família e 
serigrafando T-Shirts com uma versão suíça do símbolo feminista,(p. 4) mas admite 
!nalmente que um trabalho pro bono aqui e ali155 não é uma solução: acaba por se 
cair também na ideia de que o design só é político dependendo do tipo de conteúdos 
e clientes que escolhe (p.6). Finalmente, argumenta que a solução talvez seja ensinar 
de raiz os futuros designers a não divorciarem a forma dos conteúdos (p. 7). Apesar 
desta última asserção parecer encorajar a ideia do “Designer como Autor” enquanto 
um tipo de designer que não só trabalha mais directamente com conteúdos como até 
os pode produzir ele mesmo, a crítica de MacCoy aos trabalhos pro bono, feitos fora 
dos esquemas económicos e disciplinares do design dá, pelo contrário, a entender que 
a possibilidade de uma intervenção política por parte dos designers !ca limitada aos 
que têm os meios para se darem ao luxo de poder trabalhar para clientes políticos ou 
a sorte de encontrarem clientes políticos que os possam sustentar. Neste aspecto, a 
desvalorização de trabalhos feitos fora do expediente ou mesmo fora do local de tra-

154  No original: “an excellent metaphor for the apolitical designer, cherishing the myth of universal, value-free 
design – that design is a clinical process akin to chemistry, scienti!cally pure and neutral, conducted in a sterile 
laboratory environmental with precisely predictable results.”
155  Outro exemplo de crítica do trabalho pro bono é o ensaio de Anne Bush, Beyond Pro Bono (2003).

O designer Massimo Vignelli
usando uma bata.
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balho é também a desvalorização de certos modos de intervenção – o designer acaba 
por não poder intervir politicamente por sua própria iniciativa, excepto no que diz 
respeito à escolha dos seus clientes. De fora, !ca a possibilidade de agir politicamente 
em relação às suas próprias condições de trabalho, por exemplo, que podem não ser 
as ideais, quer a um nível externo – como no caso de designers que trabalham em 
países onde existe censura –, quer a nível interno – muitos, senão mesmo a maioria, 
exercem a sua pro!ssão em condições laborais bastantes precárias. A desvalorização 
da possibilidade dos designers usarem o seu conhecimento em proveito de causa 
própria contribui para que o design continue a ser uma actividade com muito pouca 
consciência dos mecanismos políticos e económicos que a sustentam.

Esta desvalorização do trabalho de autoria dentro do design pode ser também 
um indício de outro tipo de divisões dentro do design. Trabalhando dentro de um 
esquema crítico feminista, a designer e historiadora do design Martha Scotford ar-
gumenta que as mulheres designers tendem a orientar as suas carreiras de modo a 
poderem usar a design para !ns pessoais, políticos ou sociais (Lavin 2001, p.109). 
Partindo desta base, a historiadora Maud Lavin, investigando mulheres designers e a 
forma como articulavam o seu trabalho comercial com o seu trabalho mais pessoal, 
descobriu que, para muitas destas praticantes, não se tratava de balançarem alterna-
damente estes dois géneros de trabalho, mas de em muitos casos os fundirem. No 
seu levantamento, surgem uma série de estratégias através das quais estas designers 
conciliavam a necessidade de ganhar dinheiro com projectos de cunho pessoal: al-
gumas davam aulas como ocupação parcial ou mesmo principal; outras trabalhavam 
em ateliers que lhes permitiam trabalhar muito #exivelmente com clientes; outras 
usavam um modelo semelhante ao das artes plásticas, expondo e vendendo o seu 
trabalho em galerias, ao mesmo tempo que ensinavam ou trabalhavam em ateliers 
(Lavin 2001, p. 110). Em alguns casos, esta articulação entre trabalho pessoal e tra-p. 110). Em alguns casos, esta articulação entre trabalho pessoal e tra-
balho pro!ssional levava a que algumas designers fundissem o seu espaço de trabalho 
com a sua casa – o exemplo de Jessica Helfand, por exemplo, que com o seu marido 
William Drenttel fundou a !rma de design e editora Winterhouse (que trabalha 
para clientes como a revista New Yorker), edita livros e revistas, fundou e mantém o 
blogue Design Observer, enquanto colabora como escritora para revistas de design. 
Segundo William Drenttel:

A Winterhouse foi criada como um local para viver e trabalhar. É uma ideia. Não existe 
para servir clientes, mesmo que isso aconteça. Mas também não existe para criar produtos. 
Existe, numa base muito pessoal, para integrar os nossos papéis como pais, professores, 
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líderes, designers, editores e escritores num só lugar, numa só vida. (Heller and Talarico 
2008, p.95)156 

Por aqui se pode ver que o “Designer como Autor” não se limita a uma ideia 
abstracta, mas se encontra disperso, não apenas no discurso dos designers, mas na 
própria forma como se organizam os seus espaços de trabalho e espaços pessoais. 
Trata-se em muitos casos de, usando o conceito de Rancière, de uma redistribuição 
dos espaços e horários tradicionais do design com a sua dicotomia entre casa e atelier, 
levando também a uma nova partilha do sensível.

6.10. Os Objectos
Dentro dos Big Books e através de uma série de mecanismos discursivos, é enunciado 
um conjunto de objectos, tais como a identidade do próprio designer, mas também, 
por oposição a esta, a identidade de um cliente, mas sobretudo a própria positividade 
do design enquanto prática disciplinar. Não se trata, contudo, de uma prática disci-
plinar monolítica e estável, mas algo que é construído a partir de um conjunto de dis-
cursos e de estratégias contraditórias e concorrentes, que tomam posições não apenas 
dentro do campo discursivo do próprio design, mas também reproduzem dentro dele 
discursos políticos, éticos, económicos e culturais. As relações entre estes objectos 
– designer, cliente e prática disciplinar – não são também estáticas e unívocas, mas 
estão sujeitas a todo um conjunto de actos de apropriação entre si, procurando cada 
um deles alcançar uma posição favorável dentro do discurso disciplinar do design. 
Mais uma vez, não se pretende aqui produzir uma inventariação total destes objectos 
e das relações entre eles, mas um levantamento daqueles que podem ser pertinentes 
à de!nição teórica e crítica da autoria dentro da área disciplinar do design grá!co.

Em primeiro lugar, procurar-se-á compreender como as con!gurações grá!cas 
dos Big Books são usadas para enunciar certos géneros de identidade, em particular 
a do designer enquanto autor – não apenas no caso do “Designer como Autor”, mas 
de uma maneira geral. Demonstrar-se-á que a identidade do “Designer como Autor”, 
longe de ser uma con!guração monolítica e egocêntrica, é na verdade constituída 
através da enunciação de um conjunto de identidades ou de vozes paralelas, adver-
sariais ou subalternas que participam de uma forma mais ou menos subordinada na 
enunciação do autor – são estas as vozes do cliente, as vozes de colegas, de editores, 
do público, entre outras possíveis. Mostrar-se-á também como a construção do autor 

156  No original: “Winterhouse was created as a place to live and work. It is an idea. It does not exist to service 
clients, even as we do so. But it also does not exist to create products. It exists, on a very personal basis, to integrate 
our roles as parents, teachers, leaders, designers, publishers, and writers into one place, one life.”
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dentro do design, tal como em outras áreas, é construída mediante um conjunto de 
actos apropriativos, também eles enunciados no plano grá!co, através de opções de 
design, de paginação, de edição e de escrita. Tentar-se-á de perceber como, através 
dos Big Books, é enunciada uma tradição histórica dentro da área disciplinar do de-
sign, integrando nela um ou mais designers através de mecanismos grá!cos, mas tam-
bém textuais. Prestar-se-á atenção também à maneira como dentro dos Big Books são 
representados certos géneros de discurso, como o da política, da ética ou da cultura.

6.10.1. O Designer

Conforme já foi visto, o Big Book é recebido, mesmo pelos seus detractores, como 
algo que representa a identidade de um designer. As objecções que lhe são levanta-
das têm sobretudo a ver com a legitimidade dessa representação, de quem a pode 
produzir e de que modo. Existem vários candidatos ao domínio do discurso sobre o 
design, quer entre designers com convicções distintas no que diz respeito à identida-
de da pro!ssão e da disciplina, quer por parte de outro género de pro!ssionais, tais 
como críticos, historiadores, teóricos, editores ou mesmo clientes. Ou seja, embora 
se assuma que os Big Books se colocam fora deste género de hierarquias e disputas, 
concentrando-se na !gura solitária e heróica do designer, a realidade não é assim 
tão simples, e mesmo nos casos em que o Big Book parece posicionar-se no exterior 
de uma lógica pro!ssional ou mesmo disciplinar, estas disputas ainda se encontram 
presentes dentro dele, mesmo que em menor grau – por vezes, apenas o su!ciente 
para fazerem sentir a sua presença. A identidade do designer, tal como é represen-
tada através do Big Book, não se manifesta pela eliminação e ausência de discursos 
antagónicos, mas através da enunciação de um controle sobre eles, um controle que 
é enunciado primariamente no plano grá!co e que se concretiza através de uma sub-
versão das hierarquias habituais do livro, não as eliminando, mas manifestando a sua 
presença e domínio sobre elas.

O livro Sagmeister: Made You Look (Hall 2001), é talvez o melhor exemplo desta 
estratégia. Funciona à primeira vista como uma monogra!a, apresentando cronologi-
camente os trabalhos de Stefan Sagmeister acompanhados pelo texto de um escritor, 
Peter Hall. São mostrados de uma maneira bastante comedida, clássica e neutra, 
bem separados do texto por um espaço negativo generoso. No entanto, o discurso 
de Sagmeister sobrepõe-se a este esquema clássico através de uma série de anotações 
caligrá!cas que se justapõem pontualmente ao texto e às imagens, dando a entender 
uma exterioridade, mas também um ascendente do designer em relação ao discurso 
que é produzido sobre ele mesmo e sobre o seu trabalho, como se reservasse para si 
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próprio a última palavra sobre o assunto. Mesmo dentro do texto, no geral bastante 
neutro e biográ!co, surgem pequenas surpresas: a meio de um descrição perfeitamen-
te séria pode surgir um excerto desgarrado de uma história pornográ!ca, simulando 
uma gralha, como se Sagmeister estivesse a veri!car se estamos realmente atentos ao 
texto e não apenas às imagens. A mesma ingerência acontece em áreas habitualmente 
subalternas, como a !cha técnica, onde Sagmeister faz uma declaração de intenções 
sobre o propósito da publicação, estendendo deste modo o domínio do discurso do 
designer a partes habitualmente neutras do livro, reservadas ao discurso da técnica 
ou da lei. A própria selecção e organização dos trabalhos, incluindo exemplos que 
Sagmeister considera de qualidade inferior, enuncia uma ideia de controle e de ava-
liação sobre a sua própria obra que não se limita, como em outros livros, à exclusão 
de trabalhos falhados; em Made You Look é dado igual destaque ao trabalhos que 
Sagmeister considera bons e aos que considera fracos, havendo no !nal do livro uma 
tabela de avaliação onde é atribuída uma pontuação a cada um deles. Este esquema 
de avaliação garante !nalmente ao designer a enunciação de um controle sobre o seu 
próprio trabalho que a simples eliminação não permitiria.

No livro de Bruce Mau, Life Style (Mau 2000), surge também uma lógica de 
controle semelhante, mais discreta, mas nem por isso menos e!caz. Em primeiro 
lugar, é exercida sobre os próprios trabalhos, que surgem reproduzidos de uma forma 
aparentemente neutra, mas que são efectivamente reenquadrados e reestruturados, 
sendo-lhes destacados pormenores, texturas e cores, reduzindo-os mesmo, em certos 
casos, a manchas abstractas sobre a página. Em segundo lugar, é exercida sobre o 
próprio #uxo das páginas, que já não está sujeito à ordem própria do texto – a divisão 
em prefácios, capítulos, secções, parágrafos –, para se tornar, por si só, numa nar-
rativa de inspiração cinematográ!ca, onde a própria página se torna numa unidade 
de sequências que a ultrapassam. Em terceiro lugar, é exercida usando mecanismos 
de avaliação mais subtis que os de Sagmeister mas nem por isso menos presentes: 
em alguns casos, por exemplo, é dado o destaque de uma reprodução em grande 
formato a uma versão do trabalho que foi rejeitada pelo cliente, mostrando-se o 
trabalho realmente produzido numa escala quase demasiado pequena para ser vista. 
Aqui também, a última palavra é reservada para o designer, mesmo em casos que, na 
realidade, tiveram o desfecho oposto. Por tudo isto, se pode ver que o livro de Mau, 
apesar da sua aparente neutralidade, constitui um grande acto de apropriação, em 
que os trabalhos são subtraídos aos clientes e contextos para que foram originalmente 
produzidos, para se encaixarem dentro da grande narrativa produzida por Mau. Os 
trabalhos que não encaixam, são ainda assim apresentados, mas fora da parte central 
do livro, num último capítulo reservado a anexos.
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Tanto em Life Style como em Sagmeister: Made You Look é realçada a !gura 
solitária do designer por sobre os seus colaboradores ou clientes. No caso de Mau, 
que assumidamente dirige um estúdio com uma grande quantidade de trabalhadores, 
apenas a sua !gura surge identi!cada. Os outros membros do estúdio reduzem-se a 
um mosaico de caras anónimas. Mau fala frequentemente do seu estúdio usando a 
primeira pessoa do plural, exprimindo um esforço colectivo, mas no !m de contas 
a tarefa de porta-voz e de protagonista continua, em todas as ocasiões, reservada a si 
próprio. Em Sagmeister, a estratégia é mais explicitamente autobiográ!ca e torna-se 
difícil perceber quantas pessoas trabalham para ele. Ao longo do livro, a !gura do 
próprio Sagmeister surge frequentemente nos seus trabalhos, tanto em fotogra!as 
como em desenhos, muitas vezes sem roupa e em situações humilhantes – uma es-
tratégia de exposição que reforça, por um lado, o tom humilde usado pelo designer 
ao longo do livro e que, por outro, reforça a sua presença enquanto autor, assunto e 
personagem principal.

Em Design Writing Research (1999), uma antologia de textos escritos por Ellen 
Lupton e J. Abbott Miller, o controle não se faz sentir menos. Em cada ensaio, a pa-
ginação e composição tipográ!ca do livro é subvertida de modo a ilustrar os pontos 
de vista contidos no artigo, tornando cada texto num pequeno ensaio tipográ!co. 
Porém, apesar deste controle grá!co, a autoria individual de cada um dos textos é 
deixada em aberto; só se !ca a saber se foi Lupton ou Miller a escrever um determi-
nado artigo consultando uma secção bibliográ!ca discreta incluída perto do !nal do 
livro. O facto desta declaração de autoria ser remetida para uma parte do livro tida 
habitualmente como secundária e reservada a referências exteriores – nomeadamen-
te livros de outros autores –, dá a entender que a autoria é algo exterior à lógica de 
Design Writing Research, e demonstra uma estratégia bem diferente da de Mau e de 
Sagmeister, onde a presença do autor individual está presente ao longo de todo o 
livro. Esta segregação da autoria é aplicada também ao trabalho prático de Lupton 
e de Miller que, num desvio evidente em relação à regra, é apresentado numa curta 
lista de exposições e publicações, também no !nal do livro.

É preciso ter também em atenção que apesar de Lupton e de Miller enuncia-
rem uma autoria partilhada, essa opção não invalida a presença de uma estratégia 
de autoria forte, que se manifesta através de todo um controle discursivo sobre o 
próprio livro enquanto objecto – cada página é tipogra!camente trabalhada de modo 
inventivo. Não é uma autoria individual, heróica e romântica, mas uma autoria co-
lectiva, distribuída, que demonstra uma consciência prática e política da crítica pós-
estruturalista do autor – como de resto Lupton defende no seu texto !e designer as 
Producer (1998).
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Em todos estes livros, a identidade do “Designer como Autor” surge como uma 
forma de controle enunciada tanto no plano grá!co como no editorial. Esta identi-
dade não é, porém, um objecto uni!cado, mas algo que se encontra disperso numa 
rede de enunciações e de actores distintos com interesses concorrentes, por vezes 
antagónicos entre si. O mesmo se pode dizer, evidentemente, da identidade do de-
signer “tradicional” – e de todas as identidades que um designer pretenda enunciar; 
todas elas se sustentam também numa dispersão de enunciações, de instituições e de 
tecnologias; todas elas, encontram, como é óbvio, a sua enunciação no plano grá!co.

6.10.2. O Cliente

Por oposição à !gura do designer, surge no discurso do design a !gura do cliente. 
Não faz parte dos propósitos desta investigação apurar se o discurso do design sobre 
o cliente corresponde à verdade ou em que grau diverge dela. Atendendo à metodo-
logia estabelecida – a análise discursiva determinada por Foucault –, interessa-nos 
apenas perceber qual o papel desempenhado pela !gura do cliente dentro do discurso 
do design – habitualmente, o de alguém ou de algo que, situando-se no exterior do 
discurso do design, ainda assim possui alguma ligação com ele. Não é uma ligação 
trivial, tendo em conta que cabe ao cliente iniciar todo o processo, contactanto o 
designer. 

O uso do termo “cliente” dá a entender uma relação comercial, essencialmente 
uma troca, em que um serviço é prestado por um individuo a outro. Alguém – o 
cliente – contacta directamente um designer, que se depreende ser um trabalhador 
individual, para que este lhe preste um determinado serviço. A palavra “cliente” 
enuncia deste modo um certo modelo de prática laboral – a do designer enquanto 
pro!ssional liberal que efectua serviços para um cliente para o qual não trabalha di-
rectamente. Esta de!nição é dada de modo claro por Rick Poynor:

O designer grá"co é, por de"nição, um talento de aluguer. Os designers oferecem um servi-
ço e a maioria trabalha para uma sucessão de clientes. Podem fazer apenas um trabalho, 
uma breve série de trabalhos ou trabalhar durante vários anos, vez sim, vez não, para 
o mesmo cliente, mas uma quantidade de incerteza – não saber de onde vem a próxima 
encomenda – é uma das condições básicas da vida de um designer. A carga de trabalho 
de um designer irá consistir de uma certa quantidade destas relações, entretecidas entre si 
ao longo da semana, necessidades concorrentes que têm de ser balançadas e resolvidas. Os 
designers são livres de determinar o curso das suas carreiras, mas as preocupações pessoais 
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e as ambições artísticas precisarão de ser ajustadas para lidar com #uxo de trabalho que 
passa pela porta do atelier.157 (2000, p. 18)

Desta descrição !ca a ideia da vida do designer como uma sucessão precária de 
trabalhos, e a ideia do cliente como uma incógnita, uma entidade que não é previsí-
vel, nem con!ável, algo exterior ao controle do designer, mas que, no entanto, exerce 
um efeito directo e crucial sobre a sua prática. Em alternativa, poder-se-ia especular 
que haveria mais segurança em trabalhar para uma única empresa, na qualidade de 
funcionário contratado, por exemplo, mas Poynor adverte que, mesmo nestes casos, 
a situação não é mais favorável:

Os designers que trabalham internamente para uma única organização encontram-se 
frequentemente ainda mais constrangidos. Um cliente que seja su"ciente grande para 
conseguir suportar o seu próprio departamento de design tem, muito provavelmente, ideias 
de"nidas, senão mesmo limitadoras, do que espera dos seus designers. Não é inédito que 
haja designers que trabalham internamente para empresas com corpos de trabalho alta-
mente pessoais, mas estes casos são excepções dignas de nota, mais do que a regra pro"ssio-
nal.158 (2000, p. 18)

Note-se que o termo “cliente” é usado neste contexto de uma forma que não é 
inteiramente rigorosa: chamar “cliente” a uma empresa que emprega internamente 
um designer é menos correcto do que seria chamar-lhe “entidade patronal” – sen-
do, por sua vez, o designer o “empregado” ou “funcionário”. Na realidade, mesmo 
no caso em que um designer trabalha internamente numa !rma de design – e não 
numa empresa genérica –, é frequente nunca trabalhar directamente para um cliente 
exterior à empresa, mas exclusivamente com membros da sua própria !rma e, tam-
bém aqui seria mais correcto falar de patrões, colegas e empregados. Dir-se-ia que o 
uso da palavra “cliente” se trata apenas de uma metáfora, cujo propósito é descrever 

157  No original: “" e graphic designer is, by de! nition, a talent for hire. Designers o$ er a service and most of them “"e graphic designer is, by de!nition, a talent for hire. Designers o$er a service and most of them 
work for a sucession of clients. "ey might do a single job, a small series of jobs, or work for several years, o$ and on, 
for the same client, but a measure of uncertainty – not knowing where the next comission will come from – is one of 
the basic conditions of the life. "e designer’s workload will consist of any number of these relationships, interwoven 
with each other throughout the week, competing demands that have to be juggled and met. Designers are free to 
determine the course of their careers, but personal preoccupations and artistic ambitions will need to be adjusted to 
meet the ebbs and #ows of the work that comes through the studio door.”
158  No original: “Designers who operate in-house for a single organization can often ! nd themselves even more Designers who operate in-house for a single organization can often !nd themselves even more 
tightly constrained. Any client large enough to a$ord to maintain its own design department is likely to have 
de!nite, if not limiting, ideas about what it expects from its designers. It is not unknown for designers who work 
in-house to build public reputations for highly personal bodies of work, but such cases are newsworthy exceptions 
rather than the pro!ssional rule.”



O Big Book

188

situações pouco usuais através de termos mais familiares, mas não é apenas isso que 
acontece aqui. Esta distorção semântica institui o que é familiar, enuncia a norma, 
provocando uma incapacidade estrutural do discurso do design para lidar com situa-
ções que fujam à regra aceite do designer como pro!ssional liberal, freelancer ou chefe 
da sua própria empresa. Enuncia e prescreve, de facto, essa norma, tornando-a domi-
nante no plano discursivo. Mesmo no caso de se tratar de um designer que trabalha 
como um empregado, ele só dispõe de ferramentas discursivas que lhe permitem 
falar de si próprio e da sua pro!ssão como sendo uma actividade liberal e individual. 
Deste modo torna-se difícil falar do design em termos que não reforcem a ideia de 
uma actividade comercial feita ao serviço de um cliente e não em proveito próprio ou 
de um interesse público.

Mesmo nestas duas situações, quando o designer trabalha para si mesmo ou 
directamente para um público, é costume invocar-se, embora de forma negativa, a 
!gura do cliente. Quando um designer faz um trabalho sem um cliente de!nido, por 
exemplo, este é classi!cado como um trabalho “auto-iniciado” – “self-initiated” – ou 
então como um trabalho “sem proposta” – “no-brief”. Conforme já vimos, cada um 
destes termos de!ne o trabalho pessoal de um designer pela negativa, colocando-o 
dentro do discurso do design, mas de uma forma que enuncia a sua exterioridade. Ao 
fazê-lo, reforça-se também a centralidade e positividade do cliente no discurso e na 
de!nição identitária do design e do designer. Muito do discurso público, crítico, teó-
rico e pedagógico do design é dirigido assim à !gura do cliente, sendo construido em 
torno desta. O discurso do “Designer como Autor”, ao pôr em causa o cliente, vem 
portanto reequacionar a identidade do designer e do próprio design. No entanto, este 
questionamento nem sempre corresponde a uma exclusão total do cliente, apenas a 
diferentes estratégias de enunciação da ligação entre designer e cliente. Por esta razão, 
torna-se essencial procurar, dentro dos Big Books, as formas como surge enunciada 
a !gura do cliente. Em muitos casos, ele mal aparece, como no caso de Process , Ba-
reback ou de Fuel 3000, em outros, ele surge como uma voz explícita, como no caso 
de Sagmeister: Made You Look ou Life Style, onde são citados directamente clientes 
especí!cos, reproduzindo-se os seus testemunhos ou as suas opiniões.

6.10.3. A Ética

Poder-se-ia especular que, ao não trabalhar explicitamente para um cliente, um “De-
signer como Autor” é mais livre ou irresponsável que um designer que exerce a sua 
actividade em nome de um cliente. Porém, a situação não é assim tão clara: quando 
trabalha para um cliente, o designer habitualmente deposita o ónus ético do trabalho 
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neste. Conforme já tínhamos comentado, a propósito do manifesto First !ings First 
2000, isto leva a que o design acabe por assumir o valor ético dos clientes ou dos te-
mas com que trabalha, considerando-se eticamente neutro em si mesmo. O !lósofo 
Anthony Grayling argumenta isso mesmo:

Devemos começar por perceber que, por si só, o design é neutro. Deixa de ser neutro à 
luz do seu conteúdo. Moralmente, o seu valor reside no conteúdo que retrata. Tomemos 
o design Nazi como exemplo. É aceite, de modo geral, que o regime Nazi usou o design 
com efeitos tremendos. Num determinado nível, era “bom” design. Então, imagine que 
alguém aterra vindo de Marte e vê o grande edifício em Berlim encomendado por Goering 
para o ministério da Luftwa$e. É um exemplo fantástico de arquitectura fascista e é, em 
si mesmo, um objecto bonito. Contudo, a partir do momento em que nos dizem que foi 
construído pelos Nazis e para que "m, o nosso juízo de valor é in#uenciado por esse facto. 
Isto demonstra a di"culdade tremenda em separar forma e conteúdo, e enfatiza o facto do 
valor moral de uma peça de design enquanto dispositivo retórico assentar totalmente no 
facto de ter este conteúdo.159 (Roberts 2006, p. 42)

No entanto, para Vilém Flusser, pelo contrário, esta neutralidade é manifes-
tamente insu!ciente. Ele explica que, não há muito tempo, o designer se dedicava 
apenas a criar coisas úteis que tivessem bom aspecto; dá o exemplo de uma faca, que 
deve cortar qualquer coisa, mesmo a garganta de um inimigo:

O ideal do designer era pragmático – i.e. funcional. Considerações morais, mesmo políti-
cas, raramente tomavam parte dele. As normas morais eram decididas pelo público – quer 
sob a forma de uma autoridade suprahumana, quer por meio de um consenso, quer por 
ambos. E os designers, juntamente com aqueles que usavam produtos, estavam sujeitos às 
mesmas normas sob ameaça de castigo – nesta vida ou na próxima.160 (1999, p.66)

159  No original: “[W]e should start by understanding that in itself, design is neutral. It ceases to be neutral in the “[W]e should start by understanding that in itself, design is neutral. It ceases to be neutral in the 
light of its content. Its value morally is in the content it portrays. Take Nazi design as an example. It is generally 
agreed that the Nazi regime used design to tremendous e$ect. On one level it was ‘good’ design. So, imagine that 
someone lands from Mars and sees the great building in Berlin commisioned by Goering for the Luftwa$e ministry. 
It’s a fantastic bit of fascistic architecture and in itself it’s a rather beautiful object. However, once you are told it 
was put up by the Nazis and for what purpose, your value judgement is in#uenced by that fact. "is demonstrates 
the tremendous di%culty in separating form and content, and emphasises the fact that the moral value of a piece of 
design working as a rhetorical device wholly rests in the fact that it has this content.”
160  No original: “"e designer’s ideal was pragmatic – i.e. functional. Moral, indeed political, considerations 
hardly came into it. Moral norms were decided by the public – either in the form of a superhuman authority, or by 
means of consensus, or both. And designers, along with those who used products, were subject to the same norms 
under threat of punishment – in this life or the next.”
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Esta é uma descrição muito próxima da neutralidade proposta por Grayling. A 
moralidade e a política eram valores tidos como exteriores ao design; o designer só 
era responsável enquanto ser humano e não enquanto designer. No entanto, Flusser 
acredita que esta situação já não é sustentável: “A questão [...] da responsabilidade 
moral e política do designer assumiu, contudo, uma nova pertinência (na verdade, 
uma urgência) na situação actual.”161 (1999, p. 66) Flusser adianta três razões para 
isso. Em primeiro lugar, já não há um público a ditar as normas; ainda há autori-
dades, mas já não têm a credibilidade que tinham dantes. Uma das razões para essa 
descredibilização é a di!culdade em ditar regras no contexto cada vez mais complexo 
da produção industrial. A ciência poderia ser uma solução, mas, tendo em conta que 
assume uma postura neutral, só pode ditar normas técnicas e não morais. Em segun-
do lugar, a complexidade crescente dos processos industriais leva a que, para tomar 
decisões, seja necessário lidar com quantidades cada vez maiores de informação. Isto 
leva a que estas decisões comecem a ser tomadas por equipas que podem combinar 
humanos e máquinas. Como consequência, já não é possível atribuir a responsabi-
lidade de um objecto produzido industrialmente a um só autor. Em terceiro lugar, 
enquanto no passado a responsabilidade moral sobre um produto recaía sobre os 
seus utilizadores, actualmente a responsabilidade do uso de um objecto encontra-se 
dispersa. Flusser pergunta, hipoteticamente, quem seria o responsável pela morte de 
alguém que foi apunhalado por um robot: “A pessoa que construiu o robot, a que 
fez a faca ou a que o programou? Não seria também possível atribuir a responsabili-
dade moral a um erro de construção, programação ou produção? E que tal atribuir 
a responsabilidade moral ao ramo da indústria que produziu o robot? Ou talvez ao 
complexo industrial no seu todo, estendendo-se a todo o sistema a que esse complexo 
pertence?”162 (p.67-68)

Flusser não adianta respostas, mas põe, sem dúvida, em causa a ética tradicional 
do design e mesmo da produção industrial em geral, parecendo considerar que a 
complexidade de uma produção industrializada e informatizada compromete a pos-
sibilidade de uma ética, entendida como um conjunto de regras de conduta simples 
que permitem atribuir a responsabilidade de uma determinada acção ou objecto a 
uma pessoa ou grupo de pessoas. Porém, Peter Singer contrapõe que:

161  No original: “"e question […] of the moral and political responsibility of the designer, has, however, taken 
on a new signi!cance (indeed an urgency) in the contemporary situation.”
162  No original: “"e person who constructed the robot, the one who made the knife or the one who set up the 
computer program? Would it not equally be possible to attribute moral responsibility to an error in construction, 
programming or production? And what about attributing moral responsibility to the branch of industry that pro-
duced the robot? Or perhaps the whole industrial complex, extending to the whole system to which this complex 
belongs?”
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 o fracasso de uma ética baseada em regras simples [não] passa do fracasso de uma pers-
pectiva da ética – e nem sequer é irremediável. Os deontologistas – aquelas pessoas que 
pensam que a ética é um sistema de regras – podem salvar a sua posição elaborando regras 
mais complicadas e mais especí"cas que não se contradigam, ou organizando essas regras 
numa qualquer estrutura hierárquica que resolva os con#itos entre elas. Além disso, há 
uma velha abordagem da ética que pouco sofre com as complexidades que tornam as regras 
simples de difícil aplicação: a perspectiva consequencialista. Os consequencialistas não 
partem de regras morais, mas de objectivos. (1993, p. 19)

Com efeito, vistas por este enquadramento pode-se perceber que a ética tradi-
cional do design é, efectivamente, uma ética deontológica, que compartimenta as 
decisões e as responsabilidades morais através de um conjunto de regras e de divisões 
que incluem a oposição entre forma e conteúdo ou designer e cliente. Poder-se-ia 
argumentar que a aparição de esquemas alternativos de compartimentação como o 
“Designer como Autor”, o “designer como produtor” ou o “designer como empreen-
dedor” são esquemas que vêm procurar resolver este problema, recentrando numa só 
pessoa responsabilidades que estariam divididas por longas cadeias de divisão laboral. 
Esta hipótese parece encontrar uma con!rmação no facto de muita da produção da-
queles que defendem uma forma ou outra de design de autor se centrar em questões 
éticas e políticas. Nos Big Books de Mau, mas também de Sagmeister ou de Lupton 
e Miller, surgem com proeminência trabalhos ou re#exões sobre temas éticos e polí-
ticos. O próprio título do livro Life Style, no caso particular de Mau, usa a expressão 
“estilo de vida” como signi!cando “a escolha da forma como vivemos” (Mau 2000, 
p.2) e não como algo estritamente associado á moda ou ao consumo.

No entanto, a ideia do “Designer como Autor” ser apenas uma resposta a uma 
falência, tida como recente, de uma ética aplicada à produção industrial pode ser 
enganadora. Se recuarmos até às origens do design enquanto disciplina, encontramos 
John Ruskin a exprimir em 1853 uma descon!ança muito semelhante sobre os pro-
cessos industriais e em particular sobre a divisão de trabalho: “Nós temos estudado 
e aperfeiçoado muito, ultimamente, a grande e civilizada invenção da divisão do 
trabalho; só que lhe damos um falso nome. Não é, falando a verdade, o trabalho que 
é dividido, mas os homens; – Divididos em meros segmentos de homens – partidos 
em pequenos fragmentos e migalhas de vida [.]”163 (Ruskin 1853, p. 261)

163  No original: “We have much studied and much perfected, of late, the great civilized invention of the division “We have much studied and much perfected, of late, the great civilized invention of the division 
of labour; only we give it a false name. It is not, truly speaking, the labour that is divided, but the men; – Divided 
into mere segments of men – broken into small fragments and crumbs of life [.]”
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Esta fragmentação é muito próxima ao conceito de alienação, de!nido algum 
tempo antes – 1844 – por Karl Marx, como sendo o estranhamento do trabalhador 
em relação ao seu trabalho e aos produtos desse trabalho: “Nesta de!nição – que o 
trabalhador se relaciona com o produto do seu trabalho como sendo um objecto 
estranho e alienígena, assentam todas estas consequências. Porque a partir desta hi-
pótese, torna-se claro o seguinte: quanto mais o trabalhador trabalha, mais poderoso 
se torna o alienado mundo de objectos que ele constrói sobre si próprio, mais pobre 
ele se torna, isto é, o seu mundo interior, à medida que ele possui cada vez menos.”164 
(Marx 1844)

Em oposição a esta fragmentação da alma humana ou alienação do trabalhador, 
o design surge disciplinarmente como uma crítica ou pelo menos como uma cor-
recção. A !loso!a do movimento Arts & Crafts, fortemente inspirada em Ruskin e 
declaradamente socialista procurava reunir os processos de trabalho fragmentados 
pela revolução industrial, regressando a processos de trabalhos próximos dos da Ida-
de Média, e centrando as decisões estéticas, também elas estilhaçadas pela divisão 
laboral, na pessoa de um só designer. De certa forma, o design surge assim desde o 
primeiro momento como uma alternativa crítica à alienação decorrente da divisão 
industrial do trabalho. Portanto, não se pode a!rmar com toda a certeza que a crise 
ética descrita por Flusser seja um desenvolvimento recente ou o resultado de um 
acumular lento de problemas que teria chegado !nalmente a um limite, podendo ser, 
por exemplo, uma crise estrutural do design, embutida !rmemente no seu discurso 
disciplinar.

A ideia de resituar o processo de design na !gura do designer, reclamando res-
ponsabilidades éticas e políticas habitualmente assentes na !gura de um cliente, faz 
também parte do discurso associado ao “Designer como Autor”, estando representa-
do em objectos como os Big Books, através da exposição das ideias éticas, políticas e 
sociais dos designers em trabalhos, manifestos ou ensaios.

6.10.4. A Cultura

No entanto, também é possível atribuir, tanto este aumento de preocupações éticas 
como o questionamento da !gura do cliente, a factores económicos em larga medida 
externos ao design como disciplina. Existem efectivamente trabalhos onde as conota-

164  No original: “In this de!nition – that the laborer is related to the product of his labor as a strange, foreign object, 
lies all these consequences. For from this hypothesis the following becomes clear: the more the laborer labors, as well 
as the more powerful the alien, object world which he builds over himself becomes, the poorer he himself becomes, 
that is, his inner world, as he owns less.”
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ções comerciais da palavra cliente não são bem recebidas. Um bom exemplo é a esfera 
cultural, um mercado especialmente apetecível, porque mesmo que pareça não ser 
!nanceiramente tão rentável como a esfera empresarial, garante um grau de visibili-
dade e de legitimação pro!ssional aos designers que trabalham nesse contexto, que 
di!cilmente conseguiriam com clientes empresariais. Além disso, um cliente cultural 
de pequena escala pode garantir mais liberdade criativa a um designer do que um 
cliente empresarial de larga escala. Existem, como é evidente, excepções a esta regra; 
no entanto, é fácil demonstrar o oposto. Em praticamente todos os Big Books que 
funcionam como catálogos, os trabalhos mostrados pertencem quase exclusivamente 
à esfera cultural, pública ou privada, sendo relativamente raros os trabalhos feitos 
para clientes empresariais. Não quer dizer que só trabalhem para clientes culturais, 
mas que é esse género de trabalhos que estes designers ou os seus editores decidem 
mostrar. Não se trata apenas de uma tendência exclusiva dos Big Books, sendo bem 
visível em exposições, antologias ou livros de história do design grá!co. Esta tendên-
cia não se limita ao contexto internacional, mas existe também em Portugal, onde no 
catálogo da exposição (P) Portugal 1990-2005 (Vários Autores 2005), comissariada 
por Henrique Cayatte, e sem o objectivo explícito de mostrar trabalho culural, dos 
oitenta e seis trabalhos de design de comunicação presentes, representando cinquenta 
designers portugueses, 82.1 % são realizados para contextos culturais e académicos, 
8.3% para empresas do estado, 4.8% para empresas privadas e 4.8% são trabalhos 
cujo cliente não é identi!cado (Moura 2007a).

Este género de tendência tende a ser encarado como uma distorção, na medida 
em que produz uma imagem errada da variedade de clientes e de trabalho típicos 
supostamente associados ao design – indústrias, comércio, serviços –, enfatizando 
em vez disso clientes e trabalhos culturais. Verónique Vienne, por exemplo, comenta 
este desequilíbrio a propósito dos catálogos do Festival de Chaumont em França, 
dedicado ao poster:

Perscrutando as reproduções com uma lupa, encontrei as mesmas palavras uma e ou-
tra vez: teatro, teater, teatru, teatr… quase tantas vezes como muzej, museo, musen, or 
muzeum. Somando todas as entradas relativas a teatros, concertos, museus, conferências e 
festivais, calculei que mais de três quartos dos posters seleccionados tinham sido concebidos 
para instituições culturais. O número de posters dedicado a interesses públicos ou apoi-
ando uma causa social variavam de ano para ano. O trabalho de agências publicitárias 
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estava dolorosamente ausente, revelando o preconceito dos organizadores do festival.165 
(2008, p. 26)

Vienne acrescenta que mesmo dentro das entradas com temas culturais, havia 
um claro domínio dos posters de teatro, uma inclinação que veri!cou aplicar-se 
também a outros festivais, nomeadamente à Bienal do Poster de Varsóvia, onde era 
evidente, desde 1966,  a preponderância de posters de teatro. Vincent Perrottet, um 
dos organizadores do festival de Chaumont tinha uma justi!cação para isso:“É ex-
tremamente difícil fazer o design de um bom poster, sendo uma das razões para isso 
que é raro ter um bom cliente. Os melhores clientes são pequenos teatros – é por isso 
que os designers grá!cos franceses fazem o seu melhor trabalho para instituições do 
teatro.”166 (p. 26)

Tudo isto demonstra que o trabalho realizado para a esfera cultural traz uma le-
gitimação aos designers que o produzem que outros géneros de trabalho não trazem. 
Do mesmo modo, é possível concluir que a visibilidade de um designer depende 
muito dos clientes que tem e que a reputação de muitos dos “designers como autores” 
depende também da sua especialização em produzir trabalhos para clientes culturais 
ou para funcionarem, no caso de não haver clientes explícitos, como produtores cul-
turais por si sós – escritores, editores ou comissários. É possível portanto a!rmar que 
esta especialização numa esfera cultural acarreta, em alguns casos, uma modi!cação 
fundamental das estruturas discursivas do design, levando consequentemente a for-
mas alternativas de identidade dentro do design. Aqui importa lembrar a acusação 
de Michael Rock, que o “Designer como Autor” se encontra num terreno pantanoso 
entre a arte e a academia. Já se tinha argumentado que esta descrição podia não se 
aplicar apenas a arte feita por designers ou a trabalhos feitos num âmbito escolar, 
mas também a designers que se especializam pro!ssionalmente na arte e na academia, 
nomeadamente a designers que trabalham para clientes culturais e designers que tra-
balham como docentes. Porém, sempre houve designers a trabalhar nestas situações, 
e isso não levou à criação de discursos e de identidades alternativas dentro do discurso 
disciplinar do design. É portanto possível que a criação destas identidades tenha a ver 

165  No original: “Scrutinizing the reproductions with a magnifying glass, I spotted the same words over and “Scrutinizing the reproductions with a magnifying glass, I spotted the same words over and 
over: teatro, teater, teatru, teatr… about as often as muzej, museo, musen, or muzeum. Adding up all the entries 
for theatres, concerts, museums, conferences and festivals, I calculated that more than three quarters of the posters 
selected had been made for cultural institutions. "e number of posters addressing a public interest or supporting a 
social cause would vary form year to year. Work by advertising agencies was sorely missing, revealing the bias of the 
festival organizers.”
166  No original: “It is extremely di%  cult to design a good poster, one of the reasons being that it’s rare to have a “It is extremely di%cult to design a good poster, one of the reasons being that it’s rare to have a 
great client. "e best clients are small theaters – that’s why French graphic designers do their best work for theatrical 
institutions.”
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com alterações no modo como o design se relaciona com a esfera cultural enquanto 
sua cliente, mas também com alterações internas dessa mesma esfera cultural.

Durante os anos noventa, o período onde o “Designer como Autor” encontra 
a sua expressão máxima, sucederam também mudanças dramáticas na organização e 
identidade da esfera cultural. Tal como já tínhamos comentado, no capítulo dedi-
cado à cultura como cliente, estas mudanças tiveram que ver sobretudo com a sua 
tendencial privatização, que levaria a mudanças de estratégia no que diz respeito ao 
seu design grá!co. Já tínhamos referido que essa tinha sido uma das condições que 
tinham levado à aparição do “Designer como Autor”, enquanto identidade dentro do 
campo discursivo do design e de como essa nova con!guração não é aceite nem pací-
!camente, nem univocamente dentro desse campo, sendo alvo de inúmeras disputas. 
Estes con#itos encontram, naturalmente, a sua enunciação dentro do discurso grá!co 
do design. Ou seja, se existem designers que utilizam uma estratégia de autoria como 
uma forma de especialização quando lidam com clientes e situações da esfera cultural, 
há outros designers que, pelo contrário, defendem uma abordagem que retira quase 
totalmente a ênfase das questões de autoria, assumindo uma postura declaradamente 
neutra, onde o design é promovido enquanto um serviço que se limita a resolver as 
necessidades do cliente sem chamar a atenção para si mesmo.

Um bom objecto para examinar estas tensões e a maneira como são enunciadas 
através do design grá!co é C/Id – visual identity and branding for the arts (King 2006), 
um livro sobre design realizado para instituições culturais e destinando-se, segundo o 
texto da contracapa, a designers que trabalham para clientes culturais e a esses clien-
tes, pessoas que lidam com branding e gestão das artes. A forma como os designers 
são representados em C/Id é particularmente signi!cativa: no índice, só aparecem 
clientes e não designers; nos textos que acompanham cada um dos projectos, o de-
signer só é referido quase no !nal, depois de se ter falado do cliente, da sua história e 
dos motivos porque se decidiu iniciar o projecto apresentado. Os designers só voltam 
a ser identi!cados na !cha técnica, na última págima, numa lista de agradecimen-
tos ordenada alfabeticamente, não por designer, mas por cliente. Esta estratégia de 
retirar a ênfase aos designers é uma maneira subtil de defender o design feito para 
clientes culturais como um serviço discreto, anónimo e neutro. A própria organiza-
ção do livro reforça esta enunciação: está divido em partes estanques: uma primeira 
parte impressa a preto e branco sobre papel uncoated destinada às introduções dos 
editores e a entrevistas; uma segunda parte onde são apresentados trinta projectos 
de identidade grá!ca realizada para clientes e instituições culturais, organizados por 
ordem alfabética e cada um deles obedecendo ao mesmo esquema de paginação: uma 
fotogra!a de página inteira do projecto num contexto de utilização, seguida de uma 

No livro C/Id, a modularidade
da apresentação, igual para
cada um dos projectos,
enfatiza o carácter anónimo
e neutro do design enquanto
actividade.
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página com o logótipo da instituição à esquerda e ao cimo, e um texto de apresen-
tação à direita, que obedece, ele também, a um esquema rígido de desenvolvimen-
to (cliente, história do cliente, designer); nas páginas restantes mostram-se posters, 
catálogos e sinaléticas. Esta apresentação modular, alfabeticamente ordenada, trata 
cada um dos exemplos como !chas num catálogo que, uma vez mais, sublinham a 
ideia de um design compartimentado, neutro e anónimo, onde cada parte cumpre 
diligentemente a sua função, sem ambiguidades ou #oreados – ao contrário de um 
Big Book, onde há uma ingerência do discurso e da !gura do design em cada uma 
das partes do livro. As razões para esta estratégia são apresentadas de modo muito evi-
dente nas introduções de C/Id, escritas por Angus Hyland e Emily King – esta última 
intitulada signi!cativamente What’s this business about culture? –, expõem uma curta 
história da privatização da cultura que ocorre com cada vez mais intensidade desde 
os anos 80. Através de benefícios !scais, encorajou-se o investimento privado nesta 
área, cortando-lhe, ao mesmo tempo, os apoios públicos. Dentro deste esquema, as 
instituições culturais precisam de se esforçar cada vez mais, competindo entre elas 
para conseguirem cativar mecenas, demonstrando capacidade para captar audiências, 
produzindo eventos mediáticos com regularidade – não apenas exposições e aconte-
cimentos, mas também encomendando edí!cios e expansões a arquitectos de renome 
ou contratando designers conhecidos para elaborarem a sua imagem de marca. No 
entanto, este esquema não é de todo pací!co, Angus Hyland reconhece na sua intro-
dução que o branding aplicado às artes é frequentemente visto como algo acessório 
que vem, inclusivamente, corromper as próprias instituições que tenta promover. 
A presença de designers e de publicitários na esfera cultural é polémica, entendida 
como um sinal de que a cultura, previamente entendida como um bem público, se 
tem de vender para sobreviver. A estratégia proposta por C/Id para minimizar essa 
percepção é enunciar o design como um serviço anónimo, neutro e e!caz, que pode 
ser contratado por qualquer género de instituição cultural sem que esta esteja a detur-
par a sua missão ou identidade. A estratégia proposta pelos “designers como autores” 
é muito distinta: enunciar a identidade do designer como alguém que não trabalha 
necessariamente para clientes, que tem peocupações éticas e políticas, demonstrando 
uma autonomia em relação a interesses comerciais e privados, reclamando assim uma 
posição próxima à das artes. Naturalmente, e como já vimos através da crítica de Hal 
Foster, mesmo a presença deste género de designer é entendida como um sintoma 
evidente do comercialismo crescente da esfera cultural. No entanto, a possibilida-
de de uma instituição cultural aumentar a sua visibilidade e prestígio internacional 
graças à contratação de um designer como Mau ou Sagmeister não é negligenciável. 
A contratação deste último para realizar a identidade grá!ca da Casa da Música do 

Capa de brochura, usando
a imagem que Stefan Sagmeister
produziu para a Casa da Música.
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Porto foi um evento mediatizado desde o momento em que se anunciou a decisão 
até à conferência em que se apresentaram os resultados ao público. Neste caso, um 
processo que poderia ser entendido por alguns como um serviço anónimo e neutro 
veio aumentar a presença mediática da instituição, antes mesmo do trabalho estar 
concluído.

Torna-se essencial então compreender a forma como a cultura é enunciada den-
tro dos Big Books, tanto como um potencial cliente, mas também ao nível das estra-
tégias como a sua enunciação é produzida, e de como estas estratégias dão a entender 
modos distintos de conceber a identidade do designer, tanto enquanto autor como 
enquanto serviço.

6.10.5. A Apropriação

No capítulo anterior, referimos designers que trabalhavam para a cultura, usando 
este género de cliente enquanto forma de legitimação pessoal, no entanto, estes casos 
são, como seria de esperar, excepções. Na maioria das vezes, os designers que traba-
lham para a cultura, mesmo quando são consagrados dentro da área disciplinar do 
design, acabam por não obter o mesmo tipo de reconhecimento para além dos seus 
limites. Tal como refere Emily King, a propósito das colaborações entre Jonathan 
Barnbrook e Damien Hirst, o reconhecimento não é distribuído de modo uniforme:

enquanto, por exemplo, o realizador de um "lme pode receber a parte do leão dos louvo-
res, é geralmente admitido que a produção de "lmes é um esforço de equipa. O mesmo 
não se passa com a arte. O mito do artista não é su"cientemente robusto para acomodar 
multíplos créditos em obras de arte – mesmo as sequências de crédito dos "lmes de arte são 
reduzidas ao mínimo [...] Segundo a experiência de Barnbrook, são os galeristas e os ne-
gociantes de arte que se empenham em privilegiar a arte, subvalorizando qualquer outra 
actividade que se aventure no seu território. Não deveria ser uma surpresa que o mito da 
arte seja particularmente vigiado por essa gente: o mundo comercial da arte é uma arena 
profundamente conservadora e os seus rendimentos estão dependentes da manutenção do 
mito.167 (2000, p.44)

167  No original: “"en there is the question of credit. Credit in the mass media is not evenly distributed, but 
while, for example, the director of a !lm might receive the lion’s share of the praise, it is generally recognised that 
!lm-making is a team e$ort. It is not the same with art. "e myth of the artist is not robust enough to accommodate 
multiple credits on art works – even the credit sequences on art !lms are kept to a minimum [...] In Barnbook’s 
experience, it is the gallerists and dealers who strive to privilege art by undervaluing any other activity that might 
teeter on its territory. It should come as no surprise that the art myth is policed most vigilantly by these people; the 
commercial art world is a deeply conservative arena and incomes within it are dependent on myth maintenance.”
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Esta impressão con!rma-se em muitas das críticas feitas à colaboração mais co-
nhecida entre Barnbrook e Hirst – pelo menos dentro do mundo do design – o livro I 
Want to Spend the Rest of Life Everywhere, with Everyone, One to One, Always, Forever, 
Now. Julian Stallabrass, por exemplo, critica o livro como se o designer nem sequer 
existisse:

Também há o livro de Hirst [...], uma produção extravagante e extravagantemente ba-
nal, dedicada unicamente à imagem de Hirst, a fusão da personagem do cromo atrevido e 
"lósofo de taberna com a sua produção visual. Como Robert Garnett escreveu a propósito 
desta conscientemente excessiva produção: “… Não acredito que tenha alguma vez visto 
um livro que se esforce tanto para impressionar como este.” Está cheio das suas imagens 
inconsequentes e igualmente inconsequentes frases, colocadas sobre a página de uma ma-
neira portentosa.”168 (1999, p.30)

Assim, pode-se argumentar que a legitimidade de Barnbrook enquanto autor 
do design do livro de Hirst funciona de maneira diferente em contextos distintos – 
enquanto Barnbrook é considerado um autor desse livro dentro da área disciplinar 
do design, na área disciplinar da crítica de arte o contributo de Barnbrook é tido 
como irrelevante. O mesmo objecto pode, deste modo, enunciar autores muito dis-
tintos em contextos disciplinares diferentes. A noção de autoria está necessariamente 
ligada a noções de apropriação e de in#uência, e a construção da autoria no design 
é sempre um processo de apropriação de um trabalho feito em outros contextos (o 
que demonstra também a existência de diferentes modalidades de autoria dentro 
do design). Estas apropriações de trabalhos feitos em outros âmbitos tanto podem 
incluir a apropriação de trabalho feito por outros designers – num estúdio, o design 
pode ser atribuído apenas ao dono, mesmo que a sua participação seja mínima, por 
vezes apenas uma formalidade –, como podem, e esta é a parte mais pertinente no 
âmbito deste estudo, referir-se a um processo em que o designer se apropria do seu 
próprio trabalho, retirando-o de situações colaborativas – com o cliente, com o pú-
blico, com outros designers –, de modo a que possa constituir-se como o seu único 
autor. Neste processo, como é de imediato evidente, as monogra!as – incluindo os 

168  No original: “" ere is also Hirst’s book, I Want to Spend the Rest of Life Everywhere, with Everyone, One to “"ere is also Hirst’s book, I Want to Spend the Rest of Life Everywhere, with Everyone, One to 
One, Always, Forever, Now, an extravagant and extravagantly banal production, devoted solely to the Hirst image, 
the mergence of the character of the cheeky chappie and bar-room philosopher and his visual production. As Robert 
Garnett wrote of this self-consciously over-the-top production, ‘… I do not think I have ever seen a book that tries 
so hard to impress as this one.’ It is full of his dead-end images and equally dead-end sentences, placed on the page 
in a portentous manner.”
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Big Books – desempenham um papel particularmente importante, ao apresentarem 
de forma antológica o trabalho de designers. Ao mostrarem estes trabalhos num con-
texto distinto do qual foram produzidos, acompanhados apenas da versão dos factos 
segundo o designer, a própria existência destes livros enuncia o designer como um 
autor completo.

Esta não é uma contradição que passe desapercebida à crítica e teoria do design. 
Uma das objecções mais comuns à possibilidade de autoria no design é o facto deste 
se tratar de um processo colaborativo. Um bom exemplo é o texto I Hear You Got 
Script Trouble: !e Designer as Auteur (2007), onde Michael Bierut compara o traba-
lho do argumentista de cinema com o do designer, sublinhando as di!culdades que 
isso implica:

A escrita para o ecrã, tal como o design grá"co, é uma arte colaborativa. Isso coloca as pes-
soas que escrevem sobre ela numa posição difícil. É sempre mais fácil avaliar uma criação 
em relação ao seu criador. Assim, o que acontece à ideia de autoria quando muitas mãos 
estão envolvidas em dar vida a algo?169 (p. 106)

No entanto, Bierut admite – curiosamente – que é mais fácil escrever sobre um 
criador isolado do que sobre o trabalho de uma equipa, reconhecendo que ele próprio 
já bene!ciou com isso, acabando por postular que existem apenas dois tipos comuns 
de história do design: “ou como o produto de uma sucessão de criadores visionários 
[...], ou, de modo mais ambicioso, como o produto de forças históricas maciças mas 
essencialmente anónimas.”170 (p. 106-107), queixando-se que só muito raramente é 
contada a história caótica que se passa entre estes dois extremos. No entanto, é ten-
tador pensar que esta história só é caótica por não haver ferramentas de investigação 
que consigam lidar adequadamente com ela. Ou seja, não há muito incentivo a que 
se produzam teorias que dêem conta de como se processam, dentro do design os 
mecanismos da apropriação e da in#uência. O uso destas duas expressões pretende 
dar conta da forma como se podem estabelecer ligações entre dois indivíduos ou 
duas obras. Foucault considerava a ideia de in#uência como demasiado vaga para ser 
verdadeiramente útil. No contexto desta investigação, entendemos a in#uência e a 
apropriação como enunciados que deverão estar presentes nos próprios objectos en-
quanto uma forma positiva e não uma força impalpável que age à distância sobre eles. 

169  No original: “Screenwritting, like graphic design, is a collaborative art. "at puts the people who write about it 
in a tough position. It’s always easier to evaluate a creation in terms of its relationship to its creator. So what happens 
to the idea of authorship when many hands are involved in bringing something to life?”
170  No original: “either as the product of a succession of visionary creators [...], or, more ambitiously, perhaps, as 
the product of massive but essentialy anonymous historical forces.”
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Ou seja, interessa-nos a maneira como a apropriação e a in#uência são representadas 
dentro dos próprios objectos, sendo parte integrante da maneira como se organizam 
e são produzidos.

Estas expressões pretendem também representar dois géneros de relações distin-
tas – ou pelo menos de intenções distintas. Na apropriação, estamos perante uma 
forma mais agressiva de um criador se relacionar com um objecto, tomando posse 
dele, se possível engolindo-o. Na in#uência, falamos de uma modalidade em que um 
objecto afecta declaradamente outro, de forma aparentemente mais passiva. Esta in-
#uência pode ser vista como uma forma de poder por parte de um autor maior sobre 
autores menores. No entanto, dentro do esquema de poder proposto por Foucault, 
tanto dominantes como dominados tomam parte activa do mecanismo do processo. 
A in#uência é algo que só se torna palpável mediante a enunciação de um conjunto 
de indícios formais através dos quais se torna possível perceber a presença de um 
objecto dentro de outro. Dito de outro modo, a in#uência precisa de ser de algum 
modo declarada. Tal pode acontecer através da repetição formal, mais ou menos !el, 
como é o caso da capa de disco que Peter Saville produziu para os New Order usando 
o esquema de um cartaz do Futurista Fortunato Depero, ou através de um acto de 
nomeação, como quando Herbert Spencer evoca Pioneers of Modern Design (1949), 
de Pevsner , no título do seu próprio livro, Pioneers of Modern Typography (Spencer 
2004)– mais tarde apareceria ainda Pioneers of Modern Graphic Design, de Jeremy 
Ainsley (Ainsley 2001). Também se pode traduzir na apropriação de um conteúdo 
ou tema, como a evocação que Chris Ware faz do design grá!co do começo do século 
XX.

Nos Big Books, a apropriação e a in#uência fazem-se também sentir. Tal como 
já se referiu o designer toma aqui posse da sua própria obra, contando, gra!camente 
ou não, a sua versão dos acontecimentos (já falámos da maneiro como Bruce Mau 
valorizava versões de trabalhos não aprovados pelos clientes). Por vezes, reclama tam-
bém a sua pertença a uma tradição evocando de um modo mais ou menos grá!co a 
sua !liação em relação a !guras e movimentos (os ensaios grá!cos de Lupton e de 
Miller citando através do seu design Derrida, a Bauhaus ou Foucault). Em alguns 
casos, procura mesmo estabelecer o modo como a sua obra deverá ser apropriada 
por outros, traçando as regras ou os critérios a sua in#uência se fará sentir (um dos 
objectivos declarados de !e Graphic Language of Neville Brody (Wozencroft 1988) é 
demonstrar as qualidades e as motivações dos seus trabalho, de modo a que não seja 
copiado super!cialmente).

Dois livros ligados pelo
nome: Pioneers of Modern 
Design, de Pevsner, e Pioneers
of Modern Typography,
de Spencer.
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7. O livro de design 

7.1. Introdução
Neste capítulo aplicar-se-á a análise discursiva aos Big Books, descrevendo a forma 
como pode ser usada criticamente em relação a estes objectos. Com esse !m, elencar-
se-á uma variedade de enunciados presentes nestes objectos, sob a forma de estra-
tégias grá!cas, mas também de modos de organização editorial, e a maneira como 
contribuem para formar um discurso de autoria dentro da área disciplinar do design. 
O objectivo é, deste modo, desenvolver um método crítico que consiga lidar com os 
Big Books como um objecto positivo do discurso do design grá!co – um documento 
–, e não como uma excentricidade passageira a ser resolvida a todo o custo.

7.2. A forma do livro enquanto enunciado
Apresentar-se-á um conjunto de características formais que permitem representar 
através dos Big Book a autoria dentro do design, permitindo por sua vez que esta 
represente a identidade do designer, incluindo para tal um conjunto de prescrições 
explícitas ou implícitas. Não se trata tanto de tipologias de!nidas estritamente, mas 
de características que costumam estar presentes nos Big Books e monogra!as de de-
sign. Uma destas características é a interacção complexa entre elementos ou partes do 
livro, que levam a que zonas, normalmente consideradas utilitárias e não-criativas, 
sejam usadas para efeitos narrativos. Assim, surgem histórias ou textos dentro da 
!cha técnica do livro, na lombada ou na borda exterior das páginas. Por extensão 
desta característica, há por vezes também uma inde!nição entre texto e imagem – 
enquanto num livro clássico há uma divisão clara entre ilustrações e texto, num Big 
Book ela esbate-se. Existe também um uso narrativo do virar das páginas, encenando 
sequências onde a página na sua totalidade passa a ser a unidade narrativa. Ao longo 
do livro pode surgir também um conjunto de vozes, encenadas gra!camente de for-
ma distinta mas que, no entanto, se subordinam à voz grá!ca do designer, podendo 
ser nuances da sua voz, ou representações de outras vozes – do cliente, de outros 
designers ou de críticos. Todas estas características apontam e representam um con-
trole total do livro, quer enquanto objecto, quer enquanto conteúdo, levando a que 



202

O Big Book

mesmo esta divisão se esbata. Tratam-se, en!m, de objectos que procuram encenar 
uma apropriação de um corpo de trabalho, relocalizando a sua autoria na !gura do 
designer e enunciando esta apropriação no plano grá!co.

7.2.1. A autoria como enunciado tipográ"co

Em primeiro lugar, importa recordar o modo como a invenção da imprensa não só 
veio dar origem à noção moderna de autor, como também possibilitou a concepção 
de um conjunto de con!gurações grá!cas e de regras tipográ!cas que vêm por sua 
vez sustentar e enunciar estas novas formas de autoria. Neste aspecto, a evolução 
paralela do livro impresso e da tipogra!a enquanto discurso disciplinar apoiou-se no 
desenvolvimento progressivo de um conjunto de estratégias para lidar com a maneira 
como um texto é reproduzido industrialmente no formato de um livro. Não se tratou 
apenas do desenvolvimento de maneiras de adequar um conteúdo pré-existente – por 
exemplo uma obra de !cção – à sua reprodução num livro através uma série de tec-
nologias especí!cas, mas de adaptar esses conteúdos de modo a passarem e!cazmente 
por um sistema editorial baseado numa divisão crescente de tarefas (escrita, edição, 
revisão, paginação, impressão, cada uma delas podendo estar por sua vez subdividi-
da). Estas adaptações afectam igualmente o modo como o próprio texto é redigido, 
acabando por se formalizar nas regras da gramática e da ortogra!a, que são, também, 
a codi!cação de um conjunto de procedimentos que permitem adaptar facilmente 
um texto à sua reprodução mecânica.

A própria forma como as regras de tipogra!a lidam com um texto dá a entender 
a preservação de uma certa unidade textual – ou seja, que não é apenas pelo facto 
de um texto estar dentro de um livro que ele assume uma determinada unidade. Te-
mos a tendência a ver o texto de um livro de !cção, por exemplo, como uma banda 
continua, interrompida apenas por parágrafos, secções ou capítulos – as interrupções 
que o seu autor decidiu lá colocar. No entanto, há interrupções mais subtis e mais 
frequentes cuja neutralização é uma das principais tarefas da composição tipográ!ca: 
a inevitável divisão do texto em páginas e, dentro destas, em linhas. São interrupções 
pequenas, mas que em geral não afectam a leitura do texto, principalmente porque 
são tratadas, em termos de composição tipográ!ca, de modo a que o leitor não se 
aperceba da sua existência. Um bom exemplo, é o tratamento daquilo que é desig-
nado por “viúvas” e por “órfãos”. Este é o nome dado em composição tipográ!ca às 
linhas do !m ou do início de um parágrafo que !cam isoladas no topo ou no !m 
de uma página, respectivamente – o nome vem das viúvas terem um longo passado 
mas pouco futuro e dos órfãos terem pouco passado e muito futuro. O problema 



203

O Livro de Design como Discurso

das viúvas e dos órfãos é uma questão de continuidade: se, ao viramos uma página, 
descobrimos que o parágrafo que estávamos a ler terminou abruptamente, o efeito é 
semelhante ao de um intervalo mal feito num programa de televisão. Se um intervalo 
não coincide com uma mudança de plano, !cando dois pedaços de cada lado, o efeito 
é desagradável, perturbando a montagem. O tratamento de viúvas e órfãos consiste 
efectivamente na montagem de um texto de modo a minimizar a mudança de página. 
Este tipo de processo é também aplicado à mudança de linha e afecta as regras de 
hifenização que ditam a maneira como uma palavra é partida de modo a suavizar o 
mais possível a quebra. Deste modo, é possível constatar que o livro, longe de ser uma 
continuidade dada à partida, surge como o resultado de um conjunto de operações 
que se destinam a enunciar gra!camente a sua unidade. Esta unidade colabora tam-
bém ela para !xar a voz de um autor isolando-a do suporte material de um livro. Por 
oposição, num manuscrito medieval cada nova cópia era alterada signi!cativamente, 
e mesmo o texto podia ser alterado ao nível do seu conteúdo para se adaptar às neces-
sidades da paginação. Quando se lê a obra de um determinado a autor, a presença da 
sua voz única é portanto construída através da unidade percebida da obra impressa 
que, por sua vez, é construída a partir de um conjunto de estratégias tipográ!cas, que 
permitem que se considerem as palavras de um autor como uma unidade completa e 
fechada sobre si mesma.

Esta ideia de uma continuidade autoral suportada à custa de um conjunto de 
estratégias formais, está também presente dentro dos Big Books. No livro Life Style, 
de Bruce Mau, tal como em Process, dos Tomato, por exemplo, é estabelecida uma 
unidade através de longas sequências de páginas que funcionam como narrativas vi-
suais. Neste caso, ao contrário de um livro onde o virar das páginas é neutralizado em 
função de uma leitura contínua, o virar das páginas é acentuado, transformando cada 
dupla página na unidade narrativa de uma sequência. Trata-se de uma inversão de 
prioridades no uso do livro enquanto objecto, que tem como efeito chamar a atenção 
para o controle grá!co do designer sobre ele. Este domínio manifesta-se também 
através do estabelecimento de uma unidade entre as partes do livro habitualmente 
reservadas aos conteúdos e partes do livro habitualmente neutras. Vemos assim a 
voz do designer a surgir nas guardas, na !cha técnica, na goteira entre as páginas, na 
borda exterior das páginas, formando palavras e imagens quando o livro está fecha-
do. A continuidade grá!ca acentuada entre elementos habitualmente independentes, 
destinados a representar de um modo quase ritual uma divisão de trabalho – as vozes 
do editor, do revisor, dos críticos – representa no Big Book a continuidade da voz 
do designer. Assim, mesmo que o seu trabalho seja habitualmente feito para um sem 
número de clientes, temas ou contextos distintos, quando é recolhido no Big Book 
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encaixa-se numa unidade grá!ca que enuncia a apropriação por parte do designer do 
seu próprio trabalho – a sua autoria, portanto.

7.2.2. A Imagem e o Texto

A enunciação de continuidade e controle surge também na relação entre as imagens 
e o texto. Tal como já tínhamos visto, Foucault acreditava que esta relação produzia 
enunciados su!cientemente poderosos para afectar o valor lógico do texto envolvido 
nestas relações. Os exemplos que dava, recordemos, eram os da relação entre uma 
imagem e a sua legenda, mas também a ligação entre imagens e texto com a sua 
organização sobre a página, um assunto que é debatido extensamente em Isto Não 
é Um Cachimbo, mas que surge também em As Palavras e as Coisas e em A Arqueo-
logia do Saber. Rancière, por sua vez, propunha que as diferentes maneiras como as 
imagens se relacionam com textos correspondem a diferentes formas de partilha do 
sensível. Um dos exemplos que dá é precisamente o modo como a página impressa, e 
em particular a relação entre imagens decorativas e texto vem formar um enunciado 
político no design tipográ!co de William Morris. Esta relação é, conforme já vimos, 
uma expressão do binómio forma/função mas também uma divisão de tarefas, com o 
designer limitando-se a assegurar a apresentação de imagens e texto, bem como a sua 
interacção mútua, enquanto se mantém afastado da produção dos conteúdos.

Os Big Books são acusados frequentemente de não apresentarem as suas imagens 
de uma forma neutra – ou seja: rodeadas por uma margem branca, sem sofrerem cor-
tes ou manipulações cromáticas. Mesmo a escala relativa das imagens entre si pode 
ser alvo de críticas171, se não procurar representar de alguma maneira a escala relativa 
dos objectos representados, uma preocupação que torna a paginação num exercício 
de infogra!a complexa, que é inegavelmente útil no caso da reprodução de obras de 
artes, mas que torna também o livro na representação neutra, grá!ca, de um contex-
to que lhe é exterior. Nos Big Books, esta neutralidade é habitualmente descartada: 
quando o designer reproduz o seu próprio trabalho demonstra a sua posse sobre 
ele, reenquadrando as imagens, alterando dramaticamente a sua escala, fundindo 
imagens de trabalhos distintos, preferindo valorizar esboços ou versões provisórias 
em relação ao trabalho produzido !nalmente. Conforme já vimos, estas opções são 
duramente criticadas, sendo apresentadas como prova da sua falta de rigor cientí!co 
e do seu estatuto como objectos de vaidade.

171  Edward Tufte defende a necessidade de reproduzir objectos de arte à escala no seu tratado de infogra!a “Visual 
Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative” (1997).
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Estas críticas estendem-se à distinção entre imagem e texto, também ela vista 
como um sinal de cienti!cidade – os casos onde não há uma separação clara são 
duramente reprovados. Um exemplo clássico é a primeira edição do livro Pioneers 
of Modern Typography (1969), uma história ilustrada da tipogra!a das vanguardas 
da autoria de Herbert Spencer, onde o design do próprio Spencer não apresentava 
limites evidentes para as ilustrações que, deste modo, se colocavam no mesmo plano 
hierárquico que o texto ou as legendas de cada página. Este não é um caso isolado na 
obra de Spencer que usava frequentemente esta estratégia nas suas publicações, sendo 
talvez o caso mais notável a antologia !e Liberated Page (1987), que recolhe textos 
da revista Typographica, também editada por ele. Neste livro, de outro modo discre-
to, é preciso alguma atenção para distinguir entre os ensaios e os trabalhos que os 
ilustram. Pode-se ver esta estratégia como a representação grá!ca de um passado his-
tórico vivo, que não pode ser isolado como um documento inerte, mas que se funde 
com os seus usos presentes, com as suas apropriações actuais. Porém, alguns críticos 
vêem-na como uma falta de respeito: numa recensão de 1970, publicada na revista 
Studio International, Pioneers of Modern Typography foi muito criticado por Anthony 
Froshaug, sentenciando “que não só não estavam indicadas as margens originais dos 
exemplos, mas que o editor tinha tido a evidente insolência de invadir com os seus 
comentários”172 o espaço branco das imagens, que Froshaug descreve de uma forma 
lírica, bastante difícil de traduzir adequadamente: “the clear area of the white dream-
space of the visuals” (Froshaug 1970). Note-se que, poucas linhas antes, Froshaug 

172  No original: “is that not only are the original margins of the examples not indicated, but that the editor has the “is that not only are the original margins of the examples not indicated, but that the editor has the 
clear insolence to intrude his comments within the clear area of the white dream-space of the visuals.”

"e Liberated Page 
(à esq.) e Pioneers of Modern 
Typography (acima), eliminam
as divisões evidentes entre
imagem e texto, ilustração e
legenda.
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atacava a própria tipogra!a moderna, dizendo que “não é verdade que a colocação 
arbitrária de letras, sem estarem dispostas em linhas, tenha a ver com o correcto exer-
cício da composição tipográ!ca, que consiste no arranjo de caracteres de corpo cons-
tante [...] em palavras, expressões e frases, divididas de acordo com o modo do seu 
tempo – usando a pontuação e a sintaxe então aceites.”173 No !m do texto, Froshaug 
reserva ainda assim umas palavras de elogio para o último dos tipógrafos modernistas 
apresentados no livro, Jan Tschichold: “Um homem que respeita o texto, a forma 
das letras, as margens, o conteúdo e a palavra: um mestre” (Froshaug 1970). Nes-(Froshaug 1970). Nes- Nes-
ta descrição surge assim, signi!cativamente, a !gura do designer como alguém que 
respeita os limites, as margens, a diferença entre forma e conteúdo, um conjunto de 
critérios que, de acordo com Froshaug, não tem nada a ver com a tipogra!a moderna, 
reduzida aqui ao arranjo arbitrário de letras sobre a página. Tal como as composições 
de Magritte, as paginações de Spencer repartem “a escrita num espaço que não tem 
mais a indiferença, a abertura e a alvura inertes do papel” (Foucault 1973, p.22). 
A ideia do designer como o zelador de uma ordem que não deve ser perturbada 
torna-se também bastante evidente – qualquer perturbação desta ordem é vista como 
uma modi!cação tão radical da identidade do designer, que efectivamente a destrói, 
passando a ser outra coisa qualquer. 

No entanto, o prefácio de Rick Poynor à reedição de 2004 de Pioneers of Modern 
Typography levanta um série de questões curiosas, ao referir que, aquando da edição 
revista de 1982: 

[o]s historiadores de Design já estavam mais seguros dos standards de apresentação que 
deveriam ser aplicados à reprodução de artefactos grá"cos e o livro foi criticado [...] como 
sendo o produto de uma “abordagem inocente” à ilustração da história do design. Hoje, 
o procedimento aceitável seria fotografar de novo cada objecto a partir de um original e, 
idealmente, mostrar até os originais de composições lineares como fotogra"as para trans-
mitir de modo mais rigoroso a sensação das suas qualidades como objectos.174 (Spencer 
2004, p.5) 

173  No original: “What is not true, is to suggest that the random placement of letter-forms, not arranged in lines, “What is not true, is to suggest that the random placement of letter-forms, not arranged in lines, 
has anything to do with the proper business of typesetting, which is the arrangement of characters of constant body 
[...] in words and sentences and phrases, divided according to the mode of their time – using the punctuation and 
syntax then accepted.”
174  No original: “Design historians were more certain […] of the standards of presentation that should apply to “Design historians were more certain […] of the standards of presentation that should apply to 
the reproduction of graphic artefacts and the book was taken to task […] as the product of an ‘innocent approach’ 
to the illustration of design history. "e accepted procedure today would be to photograph each item afresh from a 
surviving original and, ideally, to show even line originals as photographs to convey the most accurate sense of their 
qualities as objects.”



207

O Livro de Design como Discurso

Em primeiro lugar, ele dá a entender que os critérios através dos quais é reprodu-
zido um original de design se tornam cada vez mais seguros e que quem os determina 
são os historiadores de design – mas poder-se-ia contra-argumentar que Spencer, 
enquanto designer, teria alguma coisa a dizer sobre a forma como a imagem de um 
objecto de design é reproduzida num livro de design. A oposição entre estas duas 
atitudes ilustra de novo a maneira como o discurso que toma o design grá!co como 
objecto pode ser disputado por mais do que uma instituição e, neste caso, temos a 
instituição da história do design a reclamar não apenas o design como um objecto, 
mas também a determinar o tipo de design que pode ser praticado no âmbito da 
história do design. Em segundo lugar, Poynor dá a entender que a reprodução de 
imagens num livro de design, bem como a relação entre imagens e textos é histo-
ricamente determinada – ou seja, varia de época para época. Atribui a causa desta 
variação à evolução da disciplina da história do design, mas poder-se-ia igualmente 
atribui-la ao desenvolvimento de técnicas de reprodução mais rigorosas. No entanto, 
nada determina que esta evolução esteja dependente apenas destes factores. Poynor 
refere que este livro, precisamente pelas mesmas causas que o tornavam reprovável 
pelos historiadores de arte, se tornaria uma referência para os jovens designers da 
década de 70. Por comparação com os livros de história do design em circulação 
na altura, tinha muito mais “cor e sentido de entusiasmo.”175 (Spencer 2004, p. 4) 
Não se tratava apenas da apresentação de trabalhos pouco conhecidos da história do 
design que o tornava tão estimulante, mas também o facto de esses trabalhos serem 
reproduzidos de uma maneira mais livre e interventiva, menos sujeita às regras da 
história do design. Este livro demonstrava que a história do design não era neces-
sariamente sagrada e inerte; podia ser apropriada. É particularmente signi!cativo 
que Peter Saville, um dos designers mais in#uentes da década de oitenta, considere 
que o desenvolvimento do seu próprio estilo enquanto designer se !cou a dever a 
uma cópia de Pioneers of Modern Typography, roubada na biblioteca da escola pelo 
seu colega Malcolm Garrett. Tanto Saville como Garrett empregavam o livro como 
um catálogo de tendências prontas a serem copiadas, usando-o inclusivamente como 
uma espécie de portfolio para mostrar a potenciais clientes (King 2003, p. 11-12). 
Assim, a con!guração grá!ca de Pioneers of Modern Typography não era apenas uma 
reencenação de estratégias das vanguardas modernistas, mas também constituía, no 
contexto do discurso pós-moderno do design grá!co, um enunciado muito forte de 
apropriação. Por tudo isto, se pode perceber que a con!guração de um livro é clara-

175  No original: “colour or sense of excitement.”“colour or sense of excitement.”
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mente uma forma de enunciado que se presta à disputa e interpretação por parte de 
um conjunto de discursos distintos.

Examinando do mesmo modo outros livros de design, é possível encontrar, nas 
estratégias como a relação entre imagens e texto é encenada, enunciados muito distin-
tos. No livro !e New Typography (1928), de Jan Tschichold, editado originalmente 
em 1928, as imagens são, segundo o próprio autor, apenas exemplos. A sua intenção 
não é apresentar modelos prontos para serem copiados, mas “estimular o impressor, 
tornando-o consciente de si mesmo e da verdadeira natureza do seu trabalho”176; tal 
como com outras publicações de Tschichold, “folhear apressadamente as suas pági-
nas levará apenas a incompreensões e novos erros.”177 (Tschichold 1928, p.7) Este 
livro não pretende ser apenas um receituário formal, mas está também ligado a uma 
!loso!a, uma ideologia, a Nova Tipogra!a. Portanto, apesar do seu design inovador 
para a época, que funciona ele mesmo como um exemplo prático dos princípios que 
defende, as imagens aparecem subordinadas ao texto, funcionando apenas como ci-
tações em relação ao mesmo. É preciso também ter em atenção que, em muitos livros 
de design, nomeadamente em portfolios ou anuários, a inclusão de uma imagem é 
vista como um acto de legitimação por defeito – a sua mera presença é, em si mesma, 
um bom exemplo. Em !e New Typography, as imagens são usadas tanto como bons 
exemplos como maus (daí o apelo de Tschichold a que não se folheie apressada-
mente o livro, usando os seus exemplos sem prestar atenção ao contexto em que são 
invocados). Por aqui se vê, também, que as estratégias de apresentação usadas nesta 
publicação estão subordinadas a uma ideologia cuja apresentação acaba por ser mais 
textual do que grá!ca, enunciando-se deste modo a subordinação do design a um 
objectivo maior – neste caso, o progresso da sociedade.

Intenções ligeiramente distintas surgem patentes no design do livro Vision in 
Motion, de Lazlo Moholy-nagy (1947), editado quase vinte anos depois do de Ts-(1947), editado quase vinte anos depois do de Ts-, editado quase vinte anos depois do de Ts-
chichold. A sua premissa é demonstrar como a arte é um elemento integral da vida, 
propondo-se como uma extensão “biológica” dos direitos fundamentais do homem 
(p.5). Usando como base os trabalhos dos alunos e professores do Institute of De-
sign de Chicago, bem como os seus programas educativos, parte-se para uma visão 
panorâmica das artes – pintura, fotogra!a, escultura, dança e teatro, cinema e lite-
ratura – acabando com a proposta da criação de “um parlamento de design social”, 
destinado a incarnar os princípios expostos ao longo do livro (p. 359). A convicção 
numa unidade ideal entre arte e sociedade re#ecte-se na estratégia usada no design do 

176  No tradução inglesa: “It is intended to stimulate the printer and make him aware of himself and the true nature 
of his work.”
177  No tradução inglesa: “A brief lea!ng-through of its pages will lead only to misunderstandings and new errors.”

"e New Typography,
de Jan Tschichold.

Vision in Motion,
de Lazlo Moholy-Nagy.
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livro e que Moholy-Nagy explica no prefácio, numa passagem que vale a pena citar 
na integra:

Através da generosidade do editor, fui capaz de avançar em direcção a uma nova forma 
de livro sobre a qual tenho vindo a efectuar experiências desde há vinte cinco anos. Sem-
pre defendi que – para uma melhor comunicação visual – texto e ilustração se deveriam 
fundir. As ilustrações deveriam acompanhar o texto e não ser procuradas. Neste livro eu 
uso uma disposição grá"ca que parece adaptar-se melhor à actual técnica de impressão 
através de composição e impressão mecânica do que a convencional forma do livro de 
épocas anteriores. Aqui, todas as ilustrações aparecem na altura em que são mencionadas 
no texto, tanto reduzidas sobre a margem maior, ou numa escala maior dentro do corpo 
de texto, ou na página oposta. O resultado é (é esta, pelo menos, a intenção) uma #uidez 
funcional e uma maior legibilidade, ou seja, uma melhor comunicação. No primeiro 
capítulo, onde não são usadas imagens, as ilustrações tornam-se verbais, sob a forma de 
citações ou comentários. Estes são compostos em itálico para os diferenciar das legendas e 
do texto [...] Este livro é integrado no seu texto e ilustrações, mas também leva em consi-
deração o leitor impaciente que, a princípio renitente em embrenhar-se nos argumentos 
escritos, pode apreciar o material pictórico. Movido por este, ele pode então prosseguir, 
lendo as breves legendas, glossários, e notas de rodapé, e, tendo o seu apetite saciado, possa 
explorar o texto principal.178 (p.6)

Neste caso, surge de uma maneira muito explícita a ideia de que as ilustrações 
se devem ligar funcionalmente ao texto principal em nome tanto de uma melhor 
comunicação como de uma maior adequação à técnicas de impressão e composi-
ção da altura, intenções que já surgiam patentes em Tschichold. No entanto, exis-
tem também diferenças signi!cativas entre os dois: Moholy-Nagy, por exemplo, faz 
equivaler, citações e comentários a ilustrações. Enquanto Tschichold subordinava 
as imagens ao texto, Moholy-Nagy coloca-os ao mesmo nível. Por outro lado, e 

178  No original: “"rough the publisher’s generosity, I was able to make some progress toward a new book form 
on which I have been experimenting for twenty-!ve years. I have always held that—for a better visual communica-
tion—text and illustration should be welded together. Illustrations should accompany the copy and not be searched 
for. In this book I use a layout which seems better adapted to the present printing technique of machine typesetting 
and letterpress than the conventional book form of previous periods. Here, all the illustrations are placed where men-
tioned in the text, either small-sized on the large margin, or larger-sized within the main text or on the opposite page. 
"e result is (at least this was intended) a functional #uidity and greater legibility, that is, a better communication. 
In the !rst chapter, where no pictures have been used, the illustrations become verbal, in the form of quotations or 
remarks. "ese are set in italics in order to separate them from the captions and text […] "is book is integrated in its 
text and illustrations, but it also considers the impatient reader, who, at !rst unwilling to plow through the written 
arguments, may enjoy the pictorial material. Stirred by this, he may then proceed to read brief captions, glossaries, 
and footnotes until is appetite is whetted to explore the main text.”
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também ao contrário de Tschichold, permite e encoraja uma leitura que comece nas 
imagens e termine no texto principal. Aqui as imagens ilustram o texto, mas o texto 
principal também funciona como legenda das imagens, fazendo parte de um sistema 
de diferentes níveis de complexidade, tal como parece ser dado a entender quando 
Moholy-Nagy descreve o percurso de um leitor que, entusiasmado por uma imagem, 
se predispõe a ler a sua legenda, passando em seguida, através de outras informações 
como glossários e notas de rodapé, a procurar no texto principal. Isto dá a entender 
que este texto principal não serve apenas para ser lido linearmente, desde o começo 
até ao !m, mas que pode ser acedido aleatoriamente sem que com isso haja qualquer 
prejuízo ou preconceito. Assim, enquanto em Tschichold havia uma hierarquia ex-
plícita entre texto e imagens, estando estas dependentes do primeiro, em Moholy-
Nagy, tal como em Spencer, há um arranjo mais dinâmico e equitativo que permite 
vários géneros de leituras, enunciando a identidade de tipos distintos de leitores, 
cumprindo o propósito que Moholy-nagy declara logo no começo do livro de esta 
ser uma publicação tanto para o artista como para o leigo (p.5).

Esta ideia de um livro de acesso não linear, que pode ser consultado como um 
conjunto de !chas de leitura parece ecoar um comentário feito por Walter Benjamin 
no texto Revisor Tipográ"co Ajuramentado, incluído em Rua de Sentido Único (1928). 
Benjamin referia que o livro cientí!co do seu tempo era “uma mediação antiquada 
entre dois sistemas de !chagem, porque tudo o que é essencial se encontra no !cheiro 
do investigador que o organizou, e o erudito que por ele estuda assimila-o ao seu pró-
prio !cheiro.” Acrescenta ainda que “[o] catálogo de !chas signi!ca a conquista da 
escrita tridimensional, um contraponto surpreendente para a tridimensionalidade da 

As hierarquias complexas 
em Vision in Motion,
de Lazlo Moholy-Nagy:
imagem como ilustração,
imagem como legenda,
texto como ilustração,
texto como legenda
e texto como narrativa.
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escrita nas suas origens, como runa179 ou escrita de nós.” (p. 26) Esta ideia antecede 
a ideia defendida por Ong (1982), mas também por McLuhan (1962), da imprensa 
como uma forma de espacialização da escrita, e é ligada explicitamente por Benjamin 
às experiências de Mallarmé e dos Dadaístas.

Um outro pormenor que vale a pena examinar no livro de Moholy-Nagy é a 
maneira como as ilustrações são atribuídas. A ligação entre imagem e texto costuma 
ser mediada por um sistema de legendagem que enuncia uma ética especí!ca. Neste 
caso, cada legenda serve, não apenas para descrever o trabalho respectivo, a técnica 
usada ou algum pormenor que valha a pena sublinhar, como também o seu autor. 
Em muitos casos, estes trabalhos foram feitos pelo próprio Moholy-Nagy, bem como 
por alunos e professores do Institute of Design de Chicago, de que ele foi fundador. 
A razão apresentada para esta selecção é que esta escola funcionaria como um labora-
tório para as !loso!as propostas neste livro e que ele esperava poderem transcender a 
sua aplicação à formação de designers industriais para poderem ser aplicadas à socie-
dade em geral. Esta intenção de fazer do exemplo particular do Institute of Design 
um caso geral aparece explícita na maneira como os trabalhos de docentes e alunos 
desta escola surgem no meio de exemplos mais gerais vindos das artes, da ciência e 
da indústria na época. A única forma de os distinguir é a presença na legenda de um 
pequeno círculo discreto. Deste modo, este livro funciona também como um por-
tfolio colectivo da escola, tendo como ambição elevar o ensino de uma instituição à 
condição de representante exemplar de valores universais.

O mesmo processo pode ser observado em alguns dos livros de Paul Rand, em 
particular A Designer’s Art e Design, Form and Chaos, com a diferença bastante evi-
dente que, neste caso, se trata da promoção de um indivíduo, por oposição à de 
uma instituição. Nas introduções, Rand também declara que a maioria das imagens 
usadas são do seu próprio trabalho, embora o faça de uma maneira estranhamente 
modesta. Em Design, Form and Chaos, apresenta o seu próprio trabalho porque “Pa-
lavras sobre arte e design são explicadas melhor na presença do trabalho do artista. 
O leitor pode, então, compreender mais prontamente aquilo sobre o qual o escritor 
escreve, e se as opiniões expressas são baseadas em valores empíricos ou teóricos.”180 
(Rand 1993, p. xii) Neste caso, a apresentação dos trabalhos de Rand funciona como 
ilustração dos seus pontos de vista teóricos. Poder-se-ia dizer que estes trabalhos de 
design deixam de funcionar ao serviço do cliente para funcionarem ao serviço de um 

179  O termo pode remeter para um antigo alfabeto germânico, mas neste caso a acepção parece ser a de pequenas 
pedras ou pedaços de osso marcadas com símbolos deste alfabeto e usadas para práticas divinatórias..
180  No original: “Words about art and design are best explained in the presence of the artist’s work. "e reader, 
then, can more readily understand what the writer is talking about, and whether opinions expressed are based on 
empirical or theoretical values.”



212

O Big Book

outro processo, desta vez centrado nas necessidades do designer, mantendo contudo 
a natureza funcional de um serviço. Em A Designer’s Art, limita-se a dizer que a esco-
lha é apenas uma de conveniência: “A menos que indicado de outro modo, todas as 
ilustrações apresentadas neste livro foram escolhidas, por uma questão de conveniên-
cia, de entre o meu próprio trabalho.”181 (Rand 1985, p. xi), uma a!rmação curiosa, 
que dá a entender que a presença das imagens de Rand num livro sobre o seu próprio 
trabalho não seria inevitável. Efectivamente, e tal como a introdução de Design, Form 
and Chaos também indica de modo claro, a intenção não é produzir um livro apenas 
sobre si mesmo, mas um tratado mais geral sobre arte e design, do qual os seus traba-
lhos são o melhor exemplo disponível. Estas imagens, estes trabalhos, passam assim 
a fazer parte de um programa maior, do qual os textos serão o enunciado principal. 
Este programa consiste na elevação do design ao nível da arte e do designer ao nível 
do artista – na introdução de Design, Form and Chaos, argumenta-se que tanto a arte 
como o design são produzidos por artistas, esbatendo a distinção entre as duas pala-
vras; o título de A Designer’s Art, a “arte de um designer” diz a mesma coisa de modo 
inverso, a!rmando que pelo menos este designer, Rand, produz arte.

Esta atitude pode parecer, à primeira vista, semelhante à de Moholy-Nagy ou de 
Spencer, que acreditavam na uni!cação entre arte e design. Mas Spencer acreditava 
– para escândalo de Froshaug – que “as raízes da tipogra!a moderna se entrelaçavam 
com as da pintura, poesia e arquitectura”182 (2004, p.11) , demonstrando este apa-(2004, p.11) , demonstrando este apa-p.11) , demonstrando este apa-

181  No original: “Unless otherwise indicated, all illustrations shown in this book are chosen, as a matter of conve-
nience, from my own work.”
182  No original: “"e roots of modern typography are entwined with those of twentieth-century painting, poetry, 
and architecture.” 

"oughts on Design,
de Paul Rand.
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gamento de fronteiras no próprio design dos seus livros, enquanto Moholy-Nagy 
defendia a interrelação entre arte e vida, “reconhecendo as artes como uma parte 
integral da nossa existência”183 (1947, p. 5). Tanto no caso de Spencer, como mais 
evidentemente no de Moholy-Nagy, a união entre arte e design é um direito funda-
mental do homem, uma maneira de ultrapassar barreiras levantadas pela tradição ou 
pelas instituições. No entanto, para Rand a intenção é distinta. Erica Nooney argu-
menta isso mesmo, apontando as diferenças entre Rand e Walter Gropius – colega 
de Moholy-Nagy na Bauhaus – no que diz respeito ao modo como cada um defende 
a união entre arte e design:

Porém esta é uma motivação estética e pessoal para Rand, não política e ideológica como 
foi para Gropius. Enquanto Gropius desejava que fossemos todos iguais enquanto tra-
balhadores, Rand procurou que os designers elevassem o seu estatuto ao de artistas.184 
(Nooney 2006, p. 43)

Ou seja, enquanto a atitude de Spencer e de Moholy-Nagy era declaradamente 
política, a visão de Rand, ao elevar o design aos valores universais da arte, retirava-o 
da arena mais fracturante da política. A sua intenção não era, como em Moholy-
Nagy, Tschichold ou Spencer, a “potencial destruição de métodos artísticos ultrapas-
sados, mas que a arte fosse expandida de modo a incluir o design.”185 (Nooney 2006, 
p.44) Esta expansão deveria também retirar o design do domínio da politica e dos 
problemas sociais, que, embora reconhecendo serem importantes, Rand considerava 
um desvio das tarefas essenciais do design, não devendo ser ensinados nas escolas 
de design (1993, p. 217). Tratava-se no fundo de manter as coisas nos seus devidos 
lugares, tal como !ca bastante explícito na epigrafe escolhida para Design, Form and 
Chaos, uma citação de Karl Krauss:

Tudo o que Adolf Loos e eu "zemos, ele literalmente, eu linguisticamente, foi mostrar que 
existe uma diferença entre uma urna e um penico, e que é nesta diferença onde reside o 
espaço de manobra para a cultura. Mas os outros, os “positivos”, dividem-se entre os que 

183  No original: “interrelatedness of art and life.”
184 No original: “Yet this is an aesthetic and personal motivation for Rand, not a political and ideological one as 
it was for Gropius. Whereas Gropius wished us all to be equal as laborers, Rand sought for designers to elevate their 
status as artists.”
185 No original: “It is not the potential destruction of outdated artistic methods that Rand speaks for, but for art 
to be expanded to contain design.”
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usam a urna como um penico e aqueles que usam o penico como uma urna.186 (Krauss cit. 
em Rand 1993, p. vii)

Esta tirada, originalmente produzida contra a Arte Nova, é utilizada aqui como 
um ataque mais geral, funcionando como um comentário contra o design dos anos 
oitenta e inícios da década de noventa, contra aqueles que, nas universidades, prati-
cam a teoria mas não a prática, aqueles que trazem a política e as preocupações sociais 
para as aulas, aqueles que elevam a moda e o estilo acima do resto – em resumo, as 
queixas típicas que aconteceram em outras ocasiões contra a teoria de inspiração 
francesa, contra a presença nas universidades dos interesses especiais e dos “tenured 
radicals”.187

Naturalmente, as diferenças ideológicas entre Moholy-Nagy, Spencer e Rand 
re#ectem-se em estratégias muito distintas de relacionar imagens com textos. Os 
livros deste último funcionam acima de tudo como uma a!rmação do estatuto de 
Rand enquanto artista universal, usando a estratégia de posicionar os seus próprios 
trabalhos como exemplos da universalidade dos valores do design que defende nos 
seus textos. No entanto, ao nível do seu design, a organização do livro parece fun-
cionar de forma oposta às intenções expressas: não se trata de usar as imagens como 
ilustrações convenientes para os textos, mas de ritmar esses textos em função das ima-
gens, que são apresentadas uma por página, sendo-lhes dada bastante independência 
em relação ao texto. Os livros de Rand funcionam essencialmente como um catálogo, 
cuja prioridade é apresentar um conjunto de trabalhos de uma maneira que possa 
ser consultada livremente, mas que também os apresenta, embora secundariamente, 
encaixados numa narrativa. A continuidade da obra de Rand é sublinhada pela con-
tinuidade do texto que a acompanha, no entanto não há grandes interacções grá!cas 
entre os dois – texto, imagem e legendas ocupam lugares completamente de!nidos e 
bem separados, quer em termos de posição na página, quer em termos cromáticos (ao 
contrário de Spencer que não usava cores diferentes para legendas e ilustrações). Em-
bora os trabalhos sejam mostrados na sua grande maioria sem uma margem explícita, 
tal como acontecia em Spencer, há espaço su!ciente a separar cada um dos elementos 
para que não haja ambiguidades. A união entre arte e design não implica aqui um 

186 Na tradução em Inglês: “All that Adolf Loos and I did, he literally, I linguistically, was to show that there is a di-
$erence between an urn and a chamberpot, and that in this di$erence there is leeway for culture. But the others, the 
‘positive ones,’ are divided into those who use the urn as a chamberpot and those who use the chamberpot as an urn.”
187  Uma expressão depreciativa que descreve professores universitários cujas opiniões politicas radicais estariam 
protegidas pela sua associação contractual de!nitiva a uma instituição académica.



215

O Livro de Design como Discurso

esbatimento de fronteiras ou de responsabilidades mas, precisamente, a elevação da 
manutenção destas distinções ao nível da arte, instituindo-as como valores universais 
dos quais o próprio trabalho individual de Rand seria o melhor exemplo.

Todos estes livros apresentam um ponto de vista pessoal sobre um corpo de 
trabalho individual ou colectivo, usando-o para ilustrar um ponto de vista mais ge-
ral. Neste sentido, só parcialmente funcionam como catálogos, publicações onde 
um conjunto de trabalhos é apresentado sem estar subordinado a outro programa 
ou narrativa que não seja uma hierarquia formal, cronológica ou geográ!ca. Mas, 
mesmo no caso dos catálogos de design propriamente ditos, existem também estra-
tégias de relação entre imagens e texto que é necessário notar, porque também elas 
enunciam discursos distintos sobre o design, que por sua vez sustentam identidades 
distintas. Um bom lugar para procurar este género de estratégias são os anuários da 
revista Graphis, fundada na Suíça em 1944 por Walter Herdeg, publicada a partir 
de 1986 em Nova Iorque e descontinuada a partir do número 355 (Vários Autores 
2009). Desde os anos 1950, a Graphis editou um conjunto de anuários de design, 
divididos em diversas categorias. É possível observar neles um conjunto complexo de 
estratégias de apresentação. Neste caso, não se trata, como nos exemplos anteriores, 
de apresentar trabalhos relacionando-os com um texto, mas de apresentar um con-
junto de imagens, acompanhadas de informações básicas, como o nome do designer, 
do cliente e uma breve descrição do trabalho. No entanto, mesmo nesta con!guração 
simples é possível observar modos muito de!nidos de enunciar formas de autoria. 

No anuário Graphis 67/68,
a numeração de cada imagem
remete para três grupos
de legendas, identi!cando
o trabalho e o cliente;  
o art director; o artista.
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No anuário de 67/68, por exemplo, a forma como os trabalhos são apresentados e le-
gendados é muito característica da !loso!a do estilo suíço. Neste anuário – tal como 
é enumerado numa das badanas –, aparecem 1037 exemplos, escolhidos de entre 
18700 candidatos oriundos de 38 países, ordenados por seis secções, compreendendo 
19 subdivisões: poster, brochura, publicidade, embalagens, capas de revista, anúncios 
televisivos e marcas comerciais, tudo apoiado por legendas em três línguas – inglês, 
alemão e francês – bem como por índices detalhados, com a lista dos designers, 
artistas, directores de arte, agências, estúdios e publicitários, representados no livro 
(Herdeg 1967). A lógica é uma de excesso; o valor deste livro reside explicitamente 
na abundância e diversidade de exemplos, e não na capacidade de síntese teórica ou 
histórica, tal como Walter Herdeg dá a entender no texto da badana:

Um enorme potencial habita numa ideia brilhante. Uma centelha de génio grá"co, apli-
cada no ponto certo, pode transformar as tabelas de vendas em espectáculos de fogo-de-
artifício e fazer com que nações inteiras virem as cabeças para olhar. Mas como pode 
um designer grá"co capturar esta centelha? Não há receita. O mais próximo que se pode 
chegar de uma está disposto nas páginas deste livro – uma antologia de centelhas grá"cas 
recolhidas dos incendiários grá"cos mais talentosos de todas as partes do mundo, e portan-
to, num certo sentido, um pequeno espectáculo de fogo-de-artifício, por direito próprio. 
188(Herdeg 1967)

Ou seja, não existe receita para compreender o design grá!co, excepto apresentar 
os trabalhos dos seus praticantes. Esta ideia surge também na introdução, escrita pelo 
director de arte americano Jerome Snyder, onde o autor expressa dúvidas quanto à 
história e aos seus métodos, mas em última análise conclui que:

Um debate fervilha dentro de um certo grupo de historiadores sobre a validade da his-
tória. A questão é se os eventos discretos que tiveram lugar em outros séculos não foram 
mais do que um grande “acontecimento” e se a história é apenas um conceito tardio dos 
historiógrafos. Sem abordar essa difícil questão, podemos a"rmar com segurança que se 
o homem tivesse um catálogo da sua voz popular como parte da sua cultura preservada, 
a visão do nosso actual Olimpo seria muito menos nublada. Com certeza, muitas das 
características de uma era poderiam ser extraídas do que os artistas grá"cos e designers 

188  No original: “An enormous potential dwells in a bright idea. A spark of graphic genius, applied at the right 
point, can turn sales charts into !reworks displays and make whole nations turn their heads to look. But how does 
a graphic designer capture this spark? "ere is no recipe. "e nearest we can get to a recipe is set forth in the pages 
of this book – an anthology of graphic sparks collected from the most gifted graphic incendiaries in all parts of the 
world, and therefore, in a sense, a small !reworks display in its own right.”
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produziram. Neste sentido, uma antologia grá"ca anual pode servir como uma espécie de 
ponto de referência histórico.189 (Herdeg 1967, p.8) 

Aqui também, perante a indecisão metodológica da história, é apresentado este 
anuário como uma solução de recurso. Não se produz um método teórico de sínte-
se, mas apenas uma recolha extensa que possa servir, eventualmente, a essa recolha 
futura. Tenta-se assim conciliar uma vontade imediata de promoção com intenções 
bastante pragmáticas – estes anuários funcionam como um directório onde poten-
ciais clientes podem encontrar designers e agências, ou através do qual designers 
podem ser recrutados por outros designers ou agências – com a ambição de !car para 
a história: ser incluído num anuário da Graphis seria o primeiro passo nessa direcção.

No entanto, outra função pragmática não é a troca comercial, mas a in#uência. 
Estes catálogos eram usados sobretudo como fonte de inspiração ou até de imagens 
para recortar.190 O seu propósito era in#uenciar, não apenas no sentido de cativar 
potenciais clientes ou patrões, mas também, como Herdeg e Snyder a!rmam, colocar 
estes nomes à disposição da história. Um modo e!caz de o fazer é torná-los canónicos, 
no sentido em que se tornam na fonte de uma tradição, dando origem a uma en!ada 
de imitadores. A sua organização grá!ca parece con!rmar esta hipótese, isolando os 
trabalhos em relação aos seus autores, e repartindo esta autoria por um conjunto dis-
perso de agentes. Esta distribuição é feita através do sistema de legendagem que isola 
as imagens no centro da páginas, identi!cando-os por um número. Por sua vez, esse 
número remete para três grupos de legendas distintas identi!cando, respectivamente, 
o designer, o director de arte e dando, na terceira, uma breve descrição do trabalho. 
Esta dispersão da autoria contribui por um lado para, dentro da lógica do estilo suíço, 
dar a ideia do design como um serviço ou mesmo como uma indústria, cuja autoria 
nunca pode ser atribuída a uma só pessoa e, por outro, isola estes trabalhos de uma 
posse explícita, disponibilizando-os para todo o tipo de apropriações.

Nenhum destes livros corresponde ao esquema usado nos Big Books, no entanto 
é possível ver claramente como a relação entre imagens e textos enuncia também 
aqui formas distintas de identidade e de autoria, individual e colectiva, comercial ou 

189  No original: “A debate simmers among a certain section of historians about the validity of history. "e ques-
tion is whether the discrete events that have taken place in other centuries were nothing more than a big ‘happening’ 
and whether history is only a historiographers’ latter-day concept. Without grappling with that sticky question, we 
are perhaps safe to say that if man had had a reasoned catalogue of his popular voice as part of the preserved culture, 
the view from our current Olympus would be considerably less clouded. Certainly many of the lineaments of an era 
can be gleaned from what graphic artists and designers have produced. In this sense, an annual graphic anthology 
can serve some sort of historical benchmark.”
190  Muitos dos anuários Graphis consultados no âmbito desta dissertação exibiam inúmeras imagens rasgadas ou 
recortadas.
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institucional, demonstrando uma vez mais que as questões de autoria, longe de se-
rem exteriores ao discurso do design, o permeiam a cada momento. No caso dos Big 
Books, a relação entre imagem e texto é programaticamente complexi!cada, obede-
cendo a uma estratégia mais próxima da de Spencer do que da de Rand. Em Life Style 
de Bruce Mau, por exemplo, os exemplos mostrados, em geral capas de livro, são 
frequentemente ampliados até ocuparem a totalidade da página, aparecendo muitas 
vezes truncados. A tipogra!a das capas, ampliada deste modo, surge quase como um 
arranjo abstracto, sobre o qual pairam de uma maneira ambígua as legendas. Embo-
ra, como refere Rick Poynor, a aparência de Life Style seja quase suíça, a diferença 
reside nestas liberdades de escala e de corte para com as imagens (2002, p. 247). Para 
o veri!car, bastaria comparar Life Style com os livros de Rand, A Designer’s Art ou 
Design, Form and Chaos, onde imagens e texto mantêm a sua distância, funcionando 
em contraponto. Da mesma maneira, em Experience (1995), dos North, apesar da 
estrutura aparentemente clássica, o texto tanto pode funcionar como uma legenda 
situada abaixo das imagens quer como um comentário que se sobrepõe a elas. Em 
Design Writing Research, de Ellen Lupton e Abbott Miller, por outro lado, a relação 
entre imagens e texto é elevada a um novo grau de complexidade. Esta é uma anto-
logia, não de trabalhos, mas de textos. No entanto, a própria forma dos textos ou as 
fontes usadas ilustra em várias ocasiões os assuntos tratados: uma história da pontua-
ção grá!ca é ilustrada usando em cada parte do texto o estilo de paginação e de pon-
tuação da época tratada; num artigo sobre pictogramas algumas palavras do texto são 
substituídas por !guras pictográ!cas. Em outras ocasiões, um texto pode ser usado 
como ilustração de outro: num artigo sobre Foucault, como já vimos, um texto sobre 

O texto apresentado como
imagem e o texto apresentado
como legenda confundem-se
em Life Style de Bruce Mau.
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medicina é alterado de modo a demonstrar que o que Foucault diz a propósito da 
medicina, também é válido em relação ao design. Ao longo de Design Writing Resear-
ch surge repetidas vezes a ideia de livro dentro do livro. Num dos artigos, dedicado à 
aplicação ao design grá!co do conceito de deconstrução, o texto principal é apresen-
tado dentro do contorno de um livro aberto. À volta desta imagem surgem outras, 
de livros mais pequenos, ilustrando o artigo. Algumas dessas ilustrações, mostram 
livros que também usam o esquema grá!co do livro dentro do livro – livros dentro 
de livros dentro de livros. A intenção de Lupton e Miller é deconstruir a oposição 
entre imagem e texto e esta desconstrução serve de ilustração perfeita ao texto. No 
livro de Stefan Sagmeister, Made You Look, aparecem em torno das imagens vários 
níveis de legendas identi!cando diversas vozes, todas subordinadas à voz dominante 
do designer: a de um narrador que conta a vida do designer, a de clientes que dão 
a sua opinião sobre os trabalhos, as de outros designers que respondem a pequenos 
inquéritos e a voz do próprio Sagmeister que surge como um comentário escrito à 
mão sobrepondo-se visualmente às outras como uma rasura. 

7.2.3. Relações intertextuais: citações, notas de rodapé e índices

O livro de Sagmeister é um bom exemplo de como, nos Big Book, embora prevaleça 
a voz única de um autor, ainda assim esta é sustentada por uma dispersão de discursos 
secundários. Em muitos casos, trata-se apenas do estratagema de convocar, através 
de citações e de referências, a autoridade de outros criadores, sejam eles designers, 
artistas, escritores, !lósofos ou cientistas. Não se trata apenas de citações textuais, 
mas também de colocar o trabalho do designer num contexto que permita compará-
lo por justaposição à produção de artistas, cineastas ou outros designers. Nos livros 
de Paul Rand, por exemplo, já era usada uma estratégia semelhante, colocando tan-
to os seus trabalhos como os seus textos no meio dos trabalhos e textos de outros 
autores, tais como Eric Gill, George Grosz, John Dewey ou A. N. Whitehead. O 
mesmo sucede em Life Style, onde, no meio dos trabalhos do próprio Mau, não só 
surgem imagens recolhidas dos media, mas também histórias contadas por Mau dos 
encontros que teve com criadores como John Cage e Chris Marker, entre outros. Em 
Experience, o trabalho do atelier North surge no meio de instalações, obras de arte, 
!lmes, citações de Aldous Huxley, George Steiner ou Buckminster Fuller. Mesmo 
em Process dos Tomato, que não segue o modelo do catálogo, não mostrando expli-
citamente trabalhos do atelier que o produziu, surgem também citações de Ludwig 
Witgenstein, Gilles Deleuze ou Rick Poynor.
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A voz do “Designer como Autor” raramente é enunciada de um modo isolado, 
mas assenta sobre um conjunto de outras vozes. Além das vozes legitimadoras de 
outros autores, existem também vozes que exercem habitualmente funções conside-
radas utilitárias ou secundárias, mas que, ainda assim, podem sustentar, por si sós, 
formas muito complexas de autoria. Um exemplo clássico são as notas de rodapé, 
que podem assumir o carácter de correcções, esclarecimentos ou de acrescentos a 
um texto por parte do próprio autor, mas também por parte de editores, tradutores 
ou comentadores. Neste último caso, e em particular quando se trata de uma edição 
anotada, as notas de rodapé permitem a leitura em paralelo de duas obras, um livro 
de !cção por exemplo, e um texto de comentário crítico a este. Trata-se, no limite, 
de uma apropriação de um texto por parte de um outro autor, tal como é habilmente 
satirizado no romance de Vladimir Nabokov, Pale Fire (1962), que toma a forma de 
um longo poema anotado. Lendo as notas, cuja interpretação se torna a cada passo 
mais delirante, !camos a saber que foram escritas por um doente mental que assas-
sinou o autor original do poema. Já tínhamos também assinalado previamente que 
a crítica pode funcionar como um processo de apropriação autoral de outras obras, 
usando como exemplo o livro S/Z, onde Roland Barthes se apoderava efectivamente 
do conto Sarrazine, de Balzac. No caso do design, não há instâncias de apropriações 
tão evidentes191, mas pode-se argumentar que quando um designer edita um livro so-
bre o seu trabalho está também a efectuar um acto de apropriação. Em alguns casos, 
esta apropriação pretende através de um comentário por parte do designer contar a 
verdadeira história de um trabalho, por oposição à do cliente, apresentando como 
exemplos versões rejeitadas ou modi!cadas e não realmente produzidas – como já 
referimos mais atrás, é possível ver este processo a funcionar em Life Style, onde em 
certas ocasiões se destaca a nível de escala uma proposta não produzida, reduzindo a 
versão !nal ao ponto da ilegibilidade (Mau 2000, p.206).

Outra maneira de fazer coincidir num só livro e num só texto duas ou mais for-
mas de autoria distintas é através do uso de índices remissivos. Um índice permite 
que um livro possa ser usado não apenas como um longo texto lido continuamente, 
mas como um espaço de coordenadas que pode ser consultado descontinuamente. 
Em vez de ler o texto todo à procura de uma determinada informação ou nome, é 
possível procurar a sua localização exacta através do índice. Os índices só começaram 
a ser usados sistematicamente depois da invenção da imprensa e, segundo Walter 
Ong, seriam um sinal evidente da passagem do livro como suporte de uma cultura 

191 No campo dos livros de artista pode-se referir o trabalho que Tom Philips produziu a partir da apropriação 
e alteração sistemática dos exemplares de uma novela victoriana, “A Human Document”, transformando-os numa 
novra obra chamada “Humument”.
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oral, onde o texto era visto como o registo da fala, para o uso da palavra impressa 
como um meio prioritariamente espacial e visual. Para Ong, os índices demonstra-
riam a maneira como as palavras se desligavam do discurso oral para se integrarem 
no que ele chama o espaço tipográ!co (1982, p.122). Dentro da cultura manuscrita 
o uso de índices era raro porque, mesmo em dois manuscritos da mesma obra, era 
muito difícil texto e página coincidirem exactamente, precisando de dois índices dis-
tintos. Habitualmente, con!ava-se mais na memória e no uso de marcas visuais para 
assinalar determinadas passagens. Por vezes um índice retirado de um manuscrito era 
anexado a outro, mesmo que a numeração de páginas dos dois livros não correspon-
desse. Inicialmente, os índices não eram organizados alfabeticamente, mas por ordem 
da importância das referências – num índice de 1518, o deus Apolo aparecia antes 
de todas as outras entradas da letra “A” por causa do seu estatuto divino (p.122). Só 
com a aparição da imprensa se tornaria possível situar com rigor o local onde uma 
determinada palavra ou passagem ocorre dentro de uma determinada cópia do livro, 
permitindo a produção de índices rigorosos. No limite, o índice retiraria o próprio 
livro da necessidade de se organizar em torno de um discurso oral, transformando-o 
num espaço de coordenadas, e levando mesmo à aparição de livros como dicionários 
ou enciclopédias, na verdade índices do tamanho de um livro, onde as palavras e 
conceitos são desligados de!nitivamente de um discurso ou de uma narrativa, obede-
cendo unicamente à ordem alfabética – ou seja, libertos de outra ordem que não seja 
a das próprias palavras. Esta neutralidade do índice permite que, dentro de um mes-
mo livro, uma obra de !cção por exemplo, possa coexistir uma voz linear, continua, 
que conta a história, apresenta os personagens e desenvolve o enredo, sugerindo pela 
sua unidade a individualidade de um autor, e uma voz tida como neutra, invisível, 
que, através de um índice apresenta essa mesma obra como material de referência, 
no fundo transformando uma obra de !cção num conjunto de !chas que podem ser 
consultadas autonomamente. O livro passa a ser visto como contendo informação, e 
não como o registo de um discurso prévio ou imaginado (p.124).

A presença destas duas vozes, que correspondem efectivamente a duas modalida-
des diferentes de autoria – aquilo que Foucault designaria como duas funções-autor 
distintas – pode ser usada expressivamente. No livro Lisboa, Cidade, Triste e Alegre, 
um photobook ou ensaio fotográ!co da autoria de Vítor Palla e Costa Martins (1959), 
o índice é usado como um local onde os autores falam longamente sobre as fotogra-
!as apresentadas ao longo do livro. Neste caso o índice surge como uma declaração 
de humildade, na medida em que os autores não falam directamente com o público 
na parte principal do livro, onde são usadas unicamente fotogra!as e citações de 
outros autores, mas escolhem uma parte tradicionalmente neutra do livro – na ver-
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dade uma área de serviço – para apresentarem o seu discurso. No entanto, a sua voz, 
embora humilde, não é a voz neutra habitual de um índice ou de uma !cha técnica. 
Embora o objectivo declarado seja apenas dar os dados técnicos de cada fotogra!a, a 
máquina usada, a lente e a abertura, são raras as entradas no índice que se limitam a 
isso, por oposição a entradas onde se conta uma história relacionada com uma foto-
gra!a em particular, com entradas onde se argumenta uma posição dos autores sobre 
história da fotogra!a, ou onde se debate a ligação entre a fotogra!a e o espaço urba-
no, a literatura ou o cinema. É portanto no índice, e contra aquilo que é habitual, 
que surgem as vozes dos autores. W.J.T Mitchell avança uma explicação interessante 
para esta modéstia, que ele acredita basear-se na especi!cidade do ensaio fotográ!co 
enquanto género. Neste formato, imagens fotográ!cas e textos são combinados para 
tratar narrativamente um determinado tema ou local. Para Mitchell, a escolha da pa-
lavra “ensaio” para nomear este género não é acidental, evocando uma analogia com 
o ensaio literário que, segundo ele, funciona como tentativa incompleta de extrair 
toda a verdade de um assunto dentro de um espaço necessariamente limitado. De 
modo similar, uma fotogra!a também parece necessariamente incompleta devido ao 
facto de impor um enquadramento que nunca corresponderá a tudo o que poderia 
ser registado. Assim, dentro de um ensaio fotográ!co, texto e imagem apoiam-se um 
ao outro, mas este nunca é um apoio completo, porque: “O texto do ensaio fotográ-
!co revela tipicamente uma certa reserva ou modéstia na sua pretensão de ‘falar por’ 
ou interpretar as imagens; como a fotogra!a, admite a sua inabilidade para apropriar 
tudo o que estava lá para ser tirado e tenta deixar as fotogra!a falar por elas mesmas 
ou ‘devolverem o olhar’ do espectador.”192 (Mitchell 1994, p.289) Em alguns livros 
de fotogra!a, isto traduz-se, como refere Mitchell, numa separação do texto e das 
imagens em partes distintas do livro – como já vimos por exemplo em Lisboa, Cidade 
Triste e Alegre. Mitchell estabelece esta relação por causa da especi!cidade da fotogra-
!a enquanto meio; porém, pode-se dizer que a mesma coisa sucede em relação aos 
livros de design e em particular aos catálogos de design. Também aqui existe a ideia 
frequente de que o texto e a própria paginação devem deixar os trabalhos falar por 
si mesmos – já vimos Rick Poynor, por exemplo, defender esse princípio. Nos Big 
Books surge também esta ideia de enunciar a voz humilde do designer em partes do 
livro habitualmente neutras, como o índice ou a !cha técnica. O adjectivo “neutro” 
não é aqui usado de forma arbitrária – sugere uma dimensão ética às partes do livro 
e à forma como se organizam discursivamente. Ao reservar o seu discurso pessoal a 

192  No original: “"e text of the photo-essay typically discloses a certain reserve or modesty in its claims to ‘speak 
for’ or interpret the images; like the photograph, it admits its inability to appropriate everything that was there to be 
taken and tries to let the photographs speak for themselves or’look back’ at the viewer.”
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estas áreas, mesmo nos livros sobre os quais tem um controle editorial completo, o 
designer está a enunciar uma forma especí!ca de identidade. Deste modo é possível 
apreciar que o livro de design e sobretudo o Big Book, longe de serem objectos unidi-
mensionais, são efectivamente um campo de contenda onde inúmeras vozes e actores 
distintos colaboram para construir uma identidade, seja esta a do “Designer como 
Autor”, seja esta a do designer tradicional, bem como identidades que também dis-
putam a posse do livro de design enquanto objecto discursivo – tais como o crítico, 
o editor ou o historiador.

7.2.4. Organização e narrativa: o portfolio e a monogra"a

Dentro do discurso do design, o Big Book é apenas uma das maneiras através das 
quais um designer pode representar a sua obra enquanto uma unidade biográ!ca. 
Um dos modos mais comuns de o fazer é através do portfolio, um formato relativa-
mente livre, usado principalmente como veículo para demonstrar as capacidades de 
um designer a potenciais clientes através de exemplos do seu trabalho prévio. Os por-
tfolios podem assumir uma diversidade bastante grande de formatos – desde o supor-
te impresso ao suporte electrónico; desde a apresentação de originais à apresentação 
de maquetes e esboços; desde um conjunto solto de trabalhos numa pasta até livros 
impressos pro!ssionalmente em tiragens relativamente grandes. Em alguns cursos 
de design, como o Portfolio Center em Atlanta, a preocupação principal, à volta da 
qual a estrutura curricular é construída, é o treino dos alunos na elaboração do seu 
próprio portfolio, entendido assim como uma parte essencial da sua formação básica 
com vista à inserção no mercado de trabalho. Mesmo em cursos onde o portfolio não 
assume um papel tão importante, os trabalhos de !m de curso assumem muitas vezes 
a forma de um portfolio.

A centralidade deste formato dentro das práticas discursivas do design, tanto na 
maneira como os designers são treinados para encarar potenciais clientes e emprega-
dores, como na forma como o próprio ensino se estrutura frequentemente à volta de 
apresentações de portfolios por parte de pro!ssionais experimentados, torna-o num 
modelo discursivo muito forte, através do qual os designers enunciam a sua própria 
identidade. Adrian Shaughnessy, por exemplo, descreve a maneira como muitos de-
signers se relacionam emocionalmente com os seus portfolios:

Os portfolios são coisas emotivas. Os designers nunca "cam satisfeitos com eles. Já conheci 
muitos designers competentes e talentosos que nunca mostram um portfolio sem um pedido 
de desculpas: “Estou quase a refazê-lo”, dizem: ou, “Peço desculpa, está um pouco desactu-
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alizado.” Parece que um dos pontos fracos dos designers é o facto do portfolio “nunca estar 
acabado”, e nunca ser “representativo do trabalho actual”. Porém, longe de ser um sinal 
de fraqueza, isto é um bom sinal: indica uma vontade inquieta e necessária de aperfeiço-
amento e desenvolvimento. Quando alguém diz que o seu portfolio é muito bom, a única 
resposta adequada é sair da sala.193 (2005, p. 49)

Esta insegurança é portanto vista como uma manifestação de auto-crítica ou 
pelo menos de auto-exame constante, recomendável em qualquer bom pro!ssional e, 
claramente como uma manifestação da identidade do próprio designer. Mesmo nos 
casos em que não se trata do portfolio de um único designer, mas de uma empresa 
de design, por exemplo, o portfolio pode também ser um suporte para a construção 
de uma identidade colectiva destinada a ser apresentada perante clientes e público – 
no fundo, um acto de promoção –, mas também como uma maneira de de!nir essa 
identidade internamente, de modo a que o estúdio se comporte como uma entidade 
coesa. Seguindo esta linha de raciocinio, John O’Reilly defende que tanto os portfo-
lios como o trabalho auto-promocional podem ser vistos como uma forma de auto-
terapia colectiva, chegando a defender que o trabalho auto-promocional se dirige 
preferencialmente à própria agência:

Muitas agências de design sabem que, ao contrário do preconceito popular, o seu trabalho 
auto-promocional não se dirige nem a clientes, nem a potenciais clientes. A melhor auto-
promoção nem sequer é um expediente de marketing. O receptor ideal dum trabalho 
auto-promocional é a própria agência. É uma carta de amor enviada a ela mesma. De 
facto, a auto-promoção é uma oportunidade de auto-de"nição.194 (2002, p.48)

Esta a!rmação é interessante na medida em que demonstra como a necessidade 
de identidade e de autoria dentro do design pode ser usada como uma estratégia de 
gestão. A construção e manutenção da identidade de um estúdio de design torna-se 
assim numa ferramenta para construir um sentido colectivo de missão que O’Reilly 

193  No original: “Portfolios are emotive things. Designers are never happy with them. I’ve known many competent “Portfolios are emotive things. Designers are never happy with them. I’ve known many competent 
and talented designers who’ve begun porfolio sessions with an apology: ‘I’m just about to redo it’, they say: or, ‘Sorry, 
it’s a bit out of date.’ It seems to be a designer foible that the portfolio is ‘never !nished’, and never ‘representative 
of current work.’ Yet far from being a sign of weakness, this is a good sign: it indicates a restless and necessary desire 
to improve and develop. When someone tells you their portfolio is great, the only suitable response is to leave the 
room.”
194  No original: “Many design agencies understand that contrary to popular assumption, their self-promotion 
work is not directed at clients or even potential clients. "e best self-promotion isn’t even a marketing tool. "e ideal 
recipient of a piece of self-promotion is the agency itself. It’s a love letter sent to themselves. Self-promotion is in fact 
an opportunity for self-de!nition.”
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considera essencial em qualquer empresa, acrescentando que é esta também a razão 
pela qual muitas delas investem em torneios de paintball, festas de escritório ou até na 
criação de canções, encomendadas especialmente para o estúdio (p. 48).

O portfolio e a auto-promoção surgem assim, de modo muito claro, como meca-
nismos disciplinares, cumprindo a dupla função de apresentar uma identidade coesa 
perante potenciais clientes, mas também como uma forma de instituir essa identi-
dade entre os trabalhadores do estúdio. Por aqui se pode perceber que o portfolio, 
tal como o trabalho auto-promocional, bem como os Big Book – que funcionam 
frequentemente como uma forma de portfolio auto-promocional – podem constituir 
lugares disputados por uma série de actores e de interesses dentro das instituições e 
empresas que os produzem. Deste modo, surgem dentro de um conjunto de práticas 
discursivas habitualmente tidas como subalternas dentro do design, mas que na ver-
dade ocupam um lugar bastante central dentro das práticas disciplinares do design 
– o trabalho auto-promocional, o trabalho auto-iniciado, o design de autor.

Contudo, é importante recordar que o modelo do portfolio não é de todo con-
sensual dentro da área disciplinar do design grá!co, sendo muitas das críticas que 
lhe são dirigidas muito semelhantes às que são feitas aos Big Books, que de resto 
funcionam muitas vezes como portfolios dos seus autores de uma forma mais ou 
menos ostensiva. John D. Berry, por exemplo, numa recensão à revista Dot Dot Dot, 
comenta a declaração dos editores de manterem a sua publicação “portfolio-free”, 
referindo que, neste contexto, isto signi!ca que:

não apresentariam o tipo de artigos que são o sustento da maioria das revistas de design: 
artigos laudatórios sobre o maravilhoso trabalho de um ou outro designer, expondo o 
trabalho desse designer através de fotogra"as reluzentes acompanhadas de um texto expli-
cativo.195 (Berry 2001)

O portfolio é portanto um formato que é simultaneamente visto como crítico e 
acrítico, representando a identidade problemática do designer ou falseando-a, uma 
contradição extremamente signi!cativa em termos discursivos, tendo em conta que 
revela uma fractura dentro do campo discursivo do design. De um lado estão os 
designers que defendem o portfolio enquanto modelo discursivo, do outro estão os 
designers que defendem modos alternativos de modelo discursivo, quer em termos 
formais como críticos e teóricos. O primeiro grupo reclama simultaneamente e num 

195  No original: “they won’t present any of the sort of articles that are the bread and butter of most design ma-
gazines: laudatory articles about the wonderful work of some designer or other, showcasing that designer’s work in 
glossy photographs with explanatory text.”
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só objecto – o portfolio – a posse sobre dois géneros de discurso, teórico e promo-
cional, fazendo-os efectivamente coincidir como se fossem sinónimos. É esta a razão 
pela qual muitos dos formatos através dos quais o design é apresentado – conferên-
cias, aulas, livros – seguem o modelo do portfolio. Trata-se efectivamente de um 
modelo que a!rma discursivamente o ascendente de um certo modelo de prática pro-
!ssional – o design de estúdio – sobre outras práticas pro!ssionais – outros géneros 
de organização laboral, mas também sobre outras instituições ligadas ao design, como 
por exemplo escolas, mas também sobre publicações como revistas, livros e eventos 
como exposições e conferências. Neste aspecto, o facto de muitos dos Big Books 
obedecerem de uma maneira ou de outra ao formato do portfolio signi!ca apenas 
que se situam dentro da área discursiva do design, onde este modelo é dominante. 
Mas, precisamente por ser dominante, é também alvo de bastantes disputas. Ao asse-
gurarem que o domínio do discurso crítico e pedagógico sobre o design é conduzido 
através de um modelo inspirado na prática comercial e portanto preferencialmente 
por designers praticantes, colocam numa posição subalterna outros discursos sobre o 
design, como o produzido por críticos ou professores pro!ssionais que podem nem 
exercer pro!ssionalmente design. Com a quantidade crescente deste género de pro!s-
sionais é natural que o modelo do portfolio comece a ser contestado, sendo propostos 
modelos alternativos de discurso sobre o design grá!co. Em parte, as críticas feitas aos 
Big Book fazem parte desta disputa.

Contudo, os Big Books também disputam activamente e de várias maneiras o 
modelo aceite do portfolio. A mais evidente é a forma como incluem trabalhos que 
não são explicitamente feitos para clientes. Em alguns casos, o próprio Big Book 
pura e simplesmente nem sequer funciona como um portfolio, mas é ele mesmo um 
trabalho que funciona completamente fora da lógica do design como um serviço feito 
para um cliente. Os livros dos Tomato e dos Fuel, por exemplo, funcionam enquanto 
narrativas grá!cas ou como livros de artista, mas não como portfolios. Outros Big 
Books, tais como Design Writing Research, funcionam como antologias de textos dos 
seus autores. Poder-se-ia argumentar que, ainda assim, desempenham o papel de de-
monstrações promocionais do trabalho desses designers. No entanto, por mais pro-
mocionais que sejam, não se pode dizer que sejam portfolios ou mesmo catálogos, na 
medida em que não se dirigem explicitamente a potenciais clientes ou empregadores.

Mais subtilmente, a disputa do modelo dominante do portfolio é também feita 
através da mudança para um paradigma próximo da monogra!a cientí!ca. Aqui, a 
intenção não é tanto promover o trabalho de um designer perante potenciais clientes, 
mas a de o enunciar enquanto um corpo de obra coeso, pertencente a um autor. Estes 
dois modos de enunciação são diametralmente opostos: no primeiro caso, promove-se 
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a habilidade do designer em lidar com clientes; no segundo, trata-se, pelo contrário, 
de subtrair um conjunto de trabalhos à in#uência do cliente, tornando-os parte do 
corpo de obra do designer. Neste aspecto, as estratégias de apresentação são bastante 
distintas. Enquanto num portfolio é enfatizado o lado imediatamente útil, numa 
monogra!a tenta-se unir os trabalhos do design a valores mais universais. Os livros 
de Paul Rand, mas também as monogra!as !e Graphic Language of Neville Brody ou 
Visceral Pleasures são exemplos evidentes de monogra!a, enquanto publicações como 
Rian Hughes: Device (2002) ou Display Copy only (Shaughnessy 2002), pertencem ao 
portfolio. Nos portfolios, os trabalhos são apresentados quase sem textos de apoio, 
que se reduzem muitas vezes a legendas; uma breve introdução no começo do livro 
dá algumas indicações curtas sobre o designer e o seu trabalho. Nas monogra!as, os 
trabalhos são incluídos dentro de uma narrativa explícita que os organiza. Esta narra-
tiva pode ser uma história geral do design tratada de forma a incluir os trabalhos do 
designer enquanto exemplo privilegiado; pode ordenar os trabalhos de modo a que 
sejam ilustrações da biogra!a do autor; podem ser organizados em grandes temas de 
carácter universalista – política, arte, texto.

A monogra!a sobre design é um formato que se aproxima ao da monogra!a 
cientí!ca, embora não seja inteiramente coincidente com este, um trabalho cientí!co 
que limita a sua abordagem a um único assunto ou problema:

em sentido estrito identi"ca-se com a tese: tratamento escrito de um tema especí"co que 
resulte de pesquisa cientí"ca com o escopo de apresentar uma contribuição relevante ou 
original e pessoal à ciência [...] Em sentido lato é todo o trabalho cientí"co de primeira 
mão, que resulte de pesquisa. Consideram-se nesta categoria: as dissertações cientí"cas, as 
dissertações de mestrado, as antigas exercitações e tesinas, as memórias cientí"cas, os colle-
ge papers das universidades americanas, os informes cientí"cos ou técnicos e obviamente a 
própria monogra"a no sentido acadêmico[sic], ou seja, o tratamento escrito aprofundado 
de um só assunto, de maneira descritiva e analítica, em que a re#exão é a tônica[sic] (está 
entre o ensaio e a tese e nem sempre se origina de outro tipo de pesquisa que não seja a 
bibliográ"ca e a de documentação). (Salomon 2004, p. 255-256) 

Muitas das publicações de design a que é aplicado este termo não obedecem de 
forma explícita a uma metodologia cientí!ca, limitando-se a apresentar cronologica-
mente ou tematicamente os trabalhos de um determinado designer de um modo que 
não chega a ser nem descritivo ou analítico; não são, portanto, monogra!as senão 
num sentido bastante vago. A generalização do uso deste termo em relação às publi-
cações de design acaba por ser apenas uma forma de emprestar uma conotação cientí-
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!ca a obras de cariz claramente auto-promocional. No fundo, trata-se de apresentar, 
de uma maneira mais ou menos rigorosa, um determinado designer como sendo um 
assunto de interesse cientí!co, obtendo com isso legitimidade acrescida. Com esse 
!m, a monogra!a é habitualmente redigida por um investigador, editor ou escritor, 
mesmo que este seja contratado pelo designer sobre quem escreve, envolvendo assim 
uma separação de tarefas, mesmo que apenas simbólica, entre designer e escritor. Por 
esta razão, obedece a um esquema de paginação próximo do catálogo de arte: separa-
ção evidente e programática entre texto e imagem, hierarquias de legendas muito de-
!nidas, compartimentação explícita das diferentes partes do livro e das suas funções. 

Muitas das críticas aos Big Books são feitas ao facto de não encaixarem no mo-
delo da monogra!a. Em comum com estas, têm por vezes a estratégia enunciativa 
de encaixarem os trabalhos prévios do autor em estruturas narrativas que os retiram 
do contexto em que foram produzidos, relacionando-os com temas políticos, com 
a história do design, com a biogra!a do designer ou o percurso do seu estúdio. No 
entanto, aquilo que os distingue, é sobretudo o controle programático que demons-
tram sobre o livro enquanto objecto e sobre as suas hierarquias. A diferença entre os 
dois é resumida de modo conciso num conselho do editor e designer Lars Müller a 
Kenya Hara, a propósito da concepção de um livro sobre o trabalho deste último: “As 
monogra"as pertencem à última década. Você não deve ser um assunto, mas um autor.”196 
(Hara 2007, p. 443) 

Temos portanto, pelo menos três modos típicos de enunciação – portfolio, mo-
nogra!a e Big Book – que correspondem a diferentes modos de autoria por parte dos 
designers, mas também à enunciação de públicos e de modos de utilização distintos 
para cada um deles. O portfolio enuncia-se como algo dirigido a uma audiência 
genérica, que pode incluir outros designers, clientes, estudantes, mas que se pode 
dirigir também a historiadores, teóricos, críticos ou docentes. Pode ser um catálogo 
de tendências, onde um designer vai buscar inspiração de uma forma mais ou menos 
directa; pode ser usado como um exemplo numa aula por um professor ou consul-
tado numa biblioteca enquanto documento histórico. Trata-se efectivamente de um 
livro que se destina menos a clientes do que aos próprios designers, apresentando-lhes 
soluções prontas a usar para os seus próprios problemas. À primeira vista, tanto a 
monogra!a como o Big Book resistem a esta disponibilidade, limitando de um modo 
evidente a variedade de usos para os quais se disponibilizam. No entanto, é bastante 
comum funcionarem também como catálogos de tendências. De certo modo, pode-
se observar que existe uma complementaridade entre o formato do portfolio e o for-

196  No original: “Monographs belong to the last decade. You must not be a subject, but an author.”
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mato da monogra!a, que se manifesta através de uma separação de tarefas: enquanto 
no portfolio o organizador do processo e do discurso é o designer, na monogra!a 
quem domina o discurso é o escritor ou o editor, mesmo quando o designer acumula 
estas funções – as monogra!as de Paul Rand são um bom exemplo. Assim, enquanto 
o portfolio se oferece à interpretação e utilização livre, a monogra!a procura estabele-
cer um certo controle discursivo sobre o designer e o seu trabalho, que dentro de um 
esquema epistemológico são colocados no lugar do objecto oferecido à apreciação de 
uma série de sujeitos ou públicos possíveis, através de um conjunto de estratégias que 
envolvem a mediação de escritores, críticos, historiadores e outros teóricos. Nos Big 
Book, pelo contrário, é o próprio designer que oferece o seu trabalho directamente à 
apreciação destes públicos, não o disponibilizando a uma apropriação, como sucede 
no portfolio, mas demonstrando a cada momento a sua posse, a sua autoria sobre ele.

7.2.5. O livro enquanto unidade

Todas estas estratégias de ligação, continuidade e complexi!cação entre imagem e 
texto dão a entender uma unidade grá!ca que se estende entre forma e conteúdo, 
imagem e texto e que ultrapassa as divisões habituais de trabalho entre designer e 
cliente. Trata-se efectivamente de uma tentativa de apropriação do formato do livro 
de um modo total. Esta enunciação do controle total do designer sobre o livro acaba 
por ser aquilo que marca a diferença entre os Big Books e as monogra!as de design 
clássicas. Não que, em relação a estas, houvesse menos controle por parte dos desig-
ners; tal como Poynor refere, a realidade do controle sobre forma e conteúdos con-
tinua lá. A diferença reside antes no facto de nas monogra!as de design a distinção 
entre forma e conteúdos, designer e cliente continuar a ser enunciada, mesmo numa 
situação em que ele efectivamente não existe. Trata-se da necessidade de enunciar o 
design como uma actividade que é exercida ao serviço de um cliente, e nunca em pro-
veito próprio, mesmo numa situação em que o designer produz um livro sobre o seu 
próprio trabalho. Esta contradição é bastante visível nos livros de Rand que, como já 
vimos, mantêm uma separação entre texto e imagem, como um modo de enunciação 
da divisão entre forma e conteúdo. Da mesma maneira, nestes livros o serviço feito 
em função de um cliente assume um segundo plano em relação à ideia de um serviço 
feito em prole da pedagogia, da história, da política ou da cultura. Se o designer toma 
posse do trabalho que fez para diversos clientes e o torna na sua própria obra não é 
por vontade de promoção, mas como um serviço que faz perante !ns maiores – daí a 
constante referência a valores universais.
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Por oposição, a crítica feita aos Big Books é que são livros que não são feitos ao 
serviço de clientes ou de um bem maior, mas da promoção dos próprios designers. 
No entanto, esta oposição não é assim tão fácil de sustentar quando confrontada com 
os próprios objectos. Surge também aqui, a mesma retórica de valores universais, so-
ciais e políticos, servindo de narrativa de base para a apresentação de obras feitas para 
clientes. Em alguns casos, como Design Writing research, Process ou Maeda@Media, 
não se trata sequer de uma recolha de trabalhos comerciais, mas de textos – Design 
Writing Research –, de trabalhos produzidos propositadamente para o livro – Process 
–, ou trabalhos produzidos experimentalmente para um contexto expositivo ou pe-
dagógico – Maeda @Media.

Não é, portanto, possível estabelecer uma divisão clara e absoluta, usando como 
critério os conteúdos, entre livros que enunciam uma oposição entre forma e conte-
údo e os que não o fazem. Esta diferença surge sobretudo ao nível da enunciação ou 
seja na maneira como a relação entre forma e conteúdo é enunciada. Esta enunciação 
aparece sobretudo como a manifestação de um controle total sobre a relação entre 
imagens e textos, mas também sobre a forma do livro e a maneira como as diferen-
tes partes deste se articulam. Em alguns casos isto leva a que as funções tradicionais 
destas partes sejam subvertidos de modos inesperados: pode aparecer texto na borda 
das páginas ou mesmo nas bordas da lombada; uma !cha técnica pode ser usada 
como um espaço de con!ssão; um índice pode construir uma narrativa alternativa; as 
guardas podem ser usadas como introdução. A estratégia de enunciação usada aqui é 
a extensão da voz e da intervenção do designer a zonas onde esta teria de obedecer a 
códigos muito especí!cos e muito estritos.

Obviamente, esta não é uma estratégia nova, nem se limita sequer ao design. 
Como já referimos mais atrás, quando traçámos a história da ideia de autor, escri-
tores como Laurence Sterne já tinham, em pleno século XVIII, usado dispositivos 
semelhantes para a!rmar o seu controle completo sobre a narrativa, dispositivos esses 
que chegavam a jogar com a própria estrutura física do livro, como por exemplo 
quando o narrador declara que um determinado capítulo é demasiado aborrecido e 
a numeração das páginas salta, como se o capítulo tivesse sido efectivamente cortado 
do livro (Sterne 1759). Na obra de Sterne já surgia também de modo muito evidente 
a subversão da oposição entre texto e imagem, como quando um desenho é usado 
para descrever a opinião de um dos personagens que, segundo o autor, as palavras 
não conseguiriam descrever adequadamente ou quando o enredo do livro era descrito 
através de grá!cos lineares ou o estado de espírito dos personagens era descrito através 
de páginas impressas com padrões ou a preto. Trata-se efectivamente de uma maneira 
de incluir re#exões sobre a forma do livro na própria narrativa do livro, tornando-o 
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num dispositivo auto-re#exivo. Este carácter auto-re#exivo está também presente de 
um modo muito claro nos livros de artista, ao ponto de, quando se tenta de!nir este 
género de publicação, existir habitualmente um cuidado em distingui-las de publi-
cações onde essa auto-re#exividade não se faz sentir. Johanna Drucker, por exem-
plo, a!rma-o claramente quando diferencia os livros de artista em relação aos Livres 
d’Artiste, um género de publicação editado na transição do século XIX para o XX e 
que se caracterizava pelo seu grande formato e valores de produção cuidados. Apesar 
da participação de artistas de renome como Bonnard, Matisse, Picasso ou Ernst não 
chegavam a ser livros de artista:

Eles param no limiar do espaço conceptual em que os livros de artista operam. Primeiro 
que tudo, é raro encontrar um livre d’artiste que questione a forma conceptual ou mate-
rial do livro como parte da sua intenção, interesses temáticos ou actividades de produção. 
Este é talvez um dos mais importantes critérios de diferenciação entre as duas formas, 
tendo em conta que os livros de artistas são quase sempre auto-conscientes em relação à 
estrutura e signi"cado do livro enquanto forma. Por exemplo, a distinção convencional 
entre imagem e texto, geralmente em páginas opostas, é mantida na maioria dos livres 
d’artiste. [...] As imagens e os textos enfrentam-se com frequência através da goteira do 
livro, como se tivessem acabado de conhecer. [...] Artista e escritor com frequência nem 
se encontravam, ou encontravam-se através da ligação arranjada do projecto, como num 
casamento de conveniência mecânico e desapaixonado.197(Drucker 2004, p. 3-4)

Esta oposição convencional entre imagem e texto tratava-se, segundo Drucker, 
de uma consequência dos livres d’artiste serem idealizados por um editor, o que levava 
a compartimentalização quase industrial dos livros, que tendia a separar as diferentes 
tarefas. Por mais conhecidos que fossem os artistas ou escritores envolvidos, acaba-
vam por ser reduzidos a elementos discretos de uma cadeia de produção sem grande 
in#uência no produto !nal como um todo. Por oposição, os livros de artista eram 
objectos em que estas relações de produção eram explícita ou implicitamente postas 
em causa, re#ectindo-se isso na própria forma do livro e na maneira como a oposição 

197  No original: “"ey stop at the threshold of the conceptual space in which artist’s books operate. First of all, it 
is rare to !nd a livre d’artiste which interrogates the conceptual or material form of the book as part of its intention, 
thematic interests, or production activities. "is is perhaps one of the most important distinguishing criteria of the 
two forms, since artist’s books are almost always self-conscious about the structure and meaning of the book as a 
form. For instance, the standard distinction between image and text, generally on facing pages, is maintained in most 
livres d’artiste. […] "e images and text often face each other like new acquaintances across the gutter, wondering 
how they came to be bound together for all eternity in the hushed, mute, interior of the ponderous tome. […] Artist 
and writer often didn’t meet, or met through the arranged connection of the project, as in some loveless mechanical 
nuptial of convenience.”
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clássica entre imagem e texto era aí encenada. Do mesmo modo, é possível estabele-
cer também uma oposição entre a monogra!a clássica de design tal como é defendida 
por Poynor, Rand ou Froshaug, onde também existe uma separação programática 
entre imagem e texto e o Big Book onde esta relação é subvertida. No entanto, não 
se trata de um paralelismo estrito, tendo em conta que, se livro de artista e Big Book 
põe em causa a relação entre imagens e textos, o fazem dentro de enquadramentos 
discursivos e disciplinares muito distintos. Enquanto dentro do livro de artista existe 
muito mais abertura à experimentação, dentro do Big Book está sempre presente 
uma relação com o campo discursivo do design grá!co e com a necessidade de enun-
ciar a identidade de um designer e da sua obra – trata-se, na grande maioria dos casos 
de um catálogo ou de uma antologia, Existe aí também um posicionamento em 
relação a uma série de conceitos tais como forma e função ou designer e cliente, que 
obviamente não fariam sentido num livro de artista. Por mais experimental que seja, 
por mais preocupações estéticas, sociais ou políticas que exprima, o Big Book nunca 
chega a estar verdadeiramente alheio aos enquadramentos discursivos do design.
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8.1. Introdução
Neste capítulo, fazer-se-á um apanhado de algumas das maneiras como a forma de 
um livro pode ser usada para enunciar modalidades distintas de identidade autoral. 
Em primeiro lugar, procurar-se-ão exemplos de con!gurações grá!cas que consti-
tuem enunciações em vários géneros de discursos de autoria. Tendo em conta a natu-
reza rara do enunciado, tal como foi de!nida por Foucault, será impossível isolar de 
modo exaustivo a totalidade de con!gurações distintas que um livro pode assumir, 
mas pode-se, ainda assim, usar um conjunto relativamente limitado de case studies 
para, a partir deles, isolar um conjunto de discursos de autoria distintos, que não 
pretendem, nem podem ser um levantamento exaustivo da totalidade dos discursos 
de autoria presentes dentro do discurso disciplinar do design. Aquilo que se procura 
demonstrar é que, longe do discurso de autoria ser um conceito pontual e excepcio-
nal dentro do design, ele tem sido uma preocupação permanente do discurso dos 
designers. Procurar-se-á demonstrar também que o exercício do design, entendido 
como uma prática discursiva, inclui um leque alargado de métodos para representar 
a autoria em geral, e a dos designers em particular.

Para isso, procurou-se fazer uma análise baseada num conjunto de critérios for-
mais que podem servir de indicação à maneira como se representa a identidade de 
um autor: quais as características do texto e da imagem; se há interacção entre os 
dois e de que género; como se relacionam estas opções formais com os conteúdos 
apresentados; como é apresentado o designer? Fala por si mesmo ou é apresentado 
por uma ou mais pessoas? E o cliente, é apresentado como um personagem ausente e 
passivo ou fala por si mesmo? É um cliente genérico ou um cliente temático? Como 
se relacionam o designer e o próprio livro com os conteúdos apresentados? Como se 
relacionam ambos com a história do design ou com outros discursos disciplinares? 
Apresentam ligações, apropriações, in#uências? 

Estas perguntas não pretendem constituir uma grelha rígida de inquérito, mas 
tópicos que servem de critério à elaboração de ensaios críticos sobre cada um dos Big 
Books escolhidos. Embora enquadrados dentro da corrente investigação, servindo-
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lhes até certo ponto de corolário, estes ensaios foram elaborados como textos que po-
dem ser lidos de modo relativamente autónomo. Com eles, não se pretende esgotar 
o assunto dos Big Books, nem se pretende fazer uma análise exaustiva do género: tal 
não seria possível de qualquer modo, dada a quantidade sempre crescente de livros 
deste género disponíveis. 

Limitaram-se estes case studies a livros cujo design, dentro da medida do possível, 
foi produzido pelos próprios designers que lhes serviram de tema. Escolheram-se 
também, preferencialmente, livros onde os conceitos de autoria e de identidade são 
problematizados através do design ou de uma re#exão textual sobre o design. Houve 
escolhas difíceis. Entre Bruce Mau: Life Style e Tibor Kalman: Perverse Optimist, dois 
livros muito próximos no tempo mas sobretudo nas suas opções grá!cas, que tratam 
directamente de questões de autoria, acabou por se deixar de fora o segundo, por ser 
um livro em certa medida póstumo, cujo design foi feito por Michael Bierut e não 
por Kalman. Deixou-se de fora Maeda@Media, um Big Book de pleno direito, com 
todas as características do género, por se centrar na apresentação de trabalhos interac-
tivos feitos em meios digitais e não apenas de trabalhos de design grá!co impresso. 
Dentro dos livros que antecederam o período vulgarmente dedicado ao “Designer 
como Autor” e que corresponde à segunda metade da década de 1990 e aos primeiros 
anos do século XXI, havia a possibilidade de incluir !e End of Print, sobre David 
Carson, que antecipa muitas características dos Big Books. Porém, preferiu-se !e 
Graphic Language of Neville Brody, que é um objecto um pouco mais distante no 
tempo, onde a a!rmação da autoria em termos grá!cos assume um carácter próximo, 
embora su!cientemente distinto, da enunciada nos Big Books. Em larga medida, 
foi incluído por que faz uma leitura de Brody enquanto autor, embora seja relativa-
mente comedido na sua enunciação no plano grá!co, o que permite estabelecer um 
contraste com as estratégias mais ou menos vistosas usadas nos Big Books. Decidiu-se 
incluir também Experience, um objecto de transição, em larga medida negligencia-
do pela crítica, onde muitas das características e ideias do Big Book e do “Designer 
como Autor” estão presentes embora de um modo relativamente pouco sistemático 
e declarado. Dentro do género e da época em questão, escolheram-se, para além de 
Life Style, os livros Sagmeister: Made You Look, Design Writing Research e Process, um 
conjunto bastante diverso, tanto em termos de conteúdos como do seu tratamento 
grá!co, como do género de autoria enunciada. Em Process e Design Writing Research, 
temos uma autoria colectiva que recusa a identi!cação individual, mas que se traduz 
formalmente em objectos muito distintos: no primeiro caso, num longo ensaio visu-
al, apoiado por um conjunto disperso e evocativo de textos; no segundo, um conjun-
to de ensaios críticos e teóricos, tornados visuais através de estratégias de paginação e 
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de manipulação tipográ!ca. Em Sagmeister: Made You Look, encontramos uma pre-
sença quase omnisciente do designer em todas as partes do livro, onde aparece como 
personagem, como tema, como narrador ou como intruso. Esta presença não exclui 
outras, convocadas para prestarem o seu testemunho – clientes, colegas ou amigos – 
todas elas enunciadas no plano grá!co de uma forma rica e complexa. Finalmente, 
acrescentaram-se dois exemplos de !cção mais ou menos autobiográ!ca escrita por 
designers, e onde a autoria é também enunciada através de uma manipulação das hie-
rarquias grá!cas tradicionais do livro impresso: A Heartbreaking Work of Staggering 
Genius, de Dave Eggers, e !e Cheese Monkeys, de Chip Kidd. Com estes dois últimos 
exemplos, procurou-se mostrar objectos que, não sendo Big Books, apresentavam 
modos de autoria grá!ca com bastantes pontos em comum com eles.
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Capa, uma das duplas páginas
de abertura e o frontispício
de Life Style, de Bruce Mau.
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8.2. Life Style: Bruce Mau

Dentro de uma de"nição conservadora do design, esperar-se-ia que eu pusesse a máscara 
do meu cliente e dissesse o que ele ou ela me dizem para dizer. Essencialmente, eu viveria 
como um boneco de ventriloquista. Não consigo imaginar-me a aceitar isso algum dia 
como um modo de vida.198 (Mau 2000, p. 221)

Bruce Mau, Life Style

Tradicionalmente, o designer começa a trabalhar apenas depois do conteúdo estar de"ni-
do. O designer determina como algo é dito, mas não tem in#uência sobre o que está a ser 
dito. Nós estamos interessados em expandir e prolongar o papel do designer até incluir a 
substância da própria mensagem. O conteúdo – o que está a ser dito – é o catalisador da 
forma. O nosso objectivo é produzir um ambiente para o desenvolvimento e integração de 
forma e conteúdo.199 (p. 319-321)

Bruce Mau, Life Style

Life Style é o Big Book dos anos noventa por excelência: a sua corpulência evidente, 
pouco mais de seiscentas páginas, reforçada pela encadernação vistosa e pelo formato 
quase quadrado fazem dele – literalmente – um grande livro, uma publicação cuja 
presença se impõe sobre as estantes. Não foi o primeiro Big Book a aparecer, nem o 
primeiro a ser produzido por Bruce Mau – esse seria S,M,L,XL – mas é, sem dúvida, 
aquele onde Mau assume claramente a identidade do “Designer como Autor”, aquele 
onde as características discursivas – tanto grá!cas como textuais – deste conceito es-
tão mais marcadas. A isso ajuda o facto do próprio Mau – ou mais exactamente o seu 
estúdio – ser o assunto principal. Em S,M,L,XL, já aparecia identi!cado como autor, 
mas esta distinção era partilhada com Rem Koolhaas. Se designer e arquitecto eram 
anunciados na capa como os autores, em termos práticos a sua colaboração limitava-
se a reproduzir de um modo mais vistoso que o costume – com uma intervenção 
mais conspícua por parte do designer – a relação habitual entre designer e cliente: o 

198  No original: “Within a conservative de!nition of design, I would be expected to put on the mask of my client 
and say what he or she told me to say. In essence, I would live as a ventriloquist’s dummy. I cannot imagine ever 
accepting that as a way of life.”
199  No original: “Traditionally, the designer begins work only after content has been shaped. "e designer deter-
mines how something is said, but has no in#uence over what is being said. We are interested in expanding and exten-
ding the role of the designer to include the substance of the message itself. "e content – what is being said – is the 
trigger of form. Our goal is to produce an environment for the development and integration of content and form.”
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livro funcionava como uma recolha do trabalho e pensamento teórico do arquitecto, 
que Mau enunciava gra!camente. Life Style, pelo contrário, vinha aplicar os mesmos 
métodos ao próprio Mau. Neste caso, o designer fornecia os conteúdos – a sua pró-
pria obra – e controlava completamente o modo como esta era apresentada. O livro 
funcionava então como a colectânea do trabalho de um designer onde este tomava 
posse da sua obra passada, produzida originalmente em contextos e para clientes 
muito distintos. A apresentação destes trabalhos era acompanhada por comentários 
do próprio Mau, esclarecendo as opções tomadas em cada deles, contando a história 
do estúdio, relatando os encontros de Mau com personalidades e artistas tais como 
John Cage ou Chris Marker. Ia-se descrevendo também a !loso!a de trabalho do 
estúdio que, como iremos ver, não pretende ser apenas uma metodologia de trabalho, 
mas uma verdadeira !loso!a de vida. 

Assim, a grande diferença entre estas duas publicações é a enunciação da própria 
identidade do designer tanto no design do livro como nos seus conteúdos, através da 
apresentação dos seus trabalhos, de testemunhos dos seus clientes, da organização do 
seu estúdio, do modo como cada trabalho individual é argumentado, do modo como 
estes elementos interagem sobre as páginas ou como estas interagem entre si. Ou seja, 
tal como em outros Big Books, a enunciação do “Designer como Autor” manifesta-
se através da demonstração de um controle o mais completo possível por parte do 
designer sobre o livro enquanto objecto. 

De modo aparentemente contraditório, este controle é constantemente pontu-
ado por enunciações de humildade que poderiam ser entendidas apenas como mera 
falsa modéstia. Contudo, a sua função é também salvaguardar uma relação com a 
identidade tradicional do designer, acautelando uma ligação, mesmo que excêntrica, 
com a identidade laboral associada ao design, a uma ética de trabalho onde o cliente 
é uma !gura central, em nome da qual o designer exerce a sua actividade e sem a qual 
deixa de fazer sentido. 

Esta tensão entre a identidade tradicional do design, entendida como um ser-
viço feito em prol de um cliente e uma identidade assente no conceito de autoria, 
onde o designer assume uma postura central, reclamando para si mesmo quase todo 
o protagonismo, surge de uma maneira muito clara na introdução do livro, escrita 
por Sanford Kwinter, onde é descrito o modo como o atelier resistiu ao projecto que 
daria origem a Life Style. De acordo com Kwinter, a intenção era tornar o design em 
algo próximo à criação de um estilo de vida, numa acepção semelhante à que Niet-
zche propõe no livro A Gaia Ciência. Tratava-se de substituir o que Kwinter chamava 
o “projecto de design” por um “projecto de vida”, uma mudança que começou por 
ser vista como uma traição aos princípios do design (colectivamente pelo estúdio 
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ou apenas por Mau? – o texto é pouco claro neste ponto). Porém, esta troca trouxe 
posteriormente uma alteração fundamental na maneira como as relações entre design 
e cliente se processavam, levando a uma con!guração distinta, que se aproximava 
muito da ideia do “Designer como Autor”, na medida em que o designer trabalhava 
mais colaborativamente, ocupando partes do projecto de design que originalmente 
seriam da responsabilidade exclusiva do cliente:

Foram precisos anos para que o estúdio BMD [Bruce Mau Design] assentasse confortavel-
mente neste projecto. Cada passo em direcção à vida foi experienciado primeiro como uma 
traição, como um abandono do design (lembro-me certa vez de um motim para banir as 
minhas próprias provocações do Escritório). Com o tempo, o próprio projecto do “design” 
começou a ser visto como cada vez mais suspeito e de"ciente, uma intolerável submissão à 
imaginada necessidade do cliente de se conformar a um mercado (Mau 2000, pág. 36).200 

Gra!camente, esta tensão entre um design discreto, ao serviço de um cliente, e 
um design que chama a atenção para si mesmo, é visível em Life Style logo desde a 
capa, onde se combina a ostentação dos materiais, do tecido, da tinta, com um certo 
minimalismo no tratamento e apresentação da tipogra!a (a sua edição cartonada 
foi editada com várias capas alternativas, forradas com tecido aveludado em cores 
berrantes, enquanto a sua edição em paperback tem uma capa holográ!ca – no caso 
desta recensão, usou-se uma versão encadernada com capa dura, revestida a tecido 
rosa-choque). A informação sobre a capa, para além do logótipo da editora Phaidon, 
apresenta apenas o nome do livro e o de Bruce Mau, num peso equivalente, numa 
letra não serifada, os dois nomes justapostos, como se fossem uma única expressão, 
diferenciados apenas pelo tom, metalizado para o nome do livro, negro para o do 
designer. Assim, apesar do minimalismo, a capa apresenta o nome do designer no 
maior tamanho relativo possível, com mais destaque até que o próprio título, tendo 
em conta que a impressão a negro tem melhor leitura que a prateado. Ao colocar 
título e autor no mesmo tamanho, e usando apenas uma diferenciação subtil para 
os distinguir, o nome de Mau torna-se parte do título, enunciado ao mesmo tempo 
como autor e como assunto – pelo contrário, a identi!cação dos editores do livro, 
Kyo Maclear e Bart Testa, é remetida para o !nal do texto da contracapa.

200  No original: “It took years for the BMD [Bruce Mau Design] studio to settle comfortably into this Project. 
Each step toward life was experienced !rst as treason, as an abandonment of design (I remember an uprising once to 
have my own provocations banned from the O%ce). In time, the “design” project itself came to be seen as increasin-
gly suspicious and de!cient, an intolerable submission to a client imagined need to conform to a market.” 
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Esta ambivalência entre minimalismo e a!rmação autoral é recorrente no tra-
balho de Mau. A propósito da sua participação em S,M,L,XL, ele usa a palavra “res-
traint” – que poderíamos traduzir neste contexto por “moderação” – para quali!car 
o trabalho que realizou para Koolhaas, admitindo contudo que:

“Restraint” pode parecer uma palavra pouco provável para descrever o meu envolvimento 
num projecto de tão megalómana escala. Mas, de facto, eu simultaneamente expandi o 
papel do designer e tornei-o invisível, a"rmando e contendo a voz do designer. O designer 
torna-se “Autor” mas, ao mesmo tempo, recua para o que pode parecer um estatuto anó-
nimo. Uma “assinatura” pode não ser aparente porque o design não se destina a ser visto, 
mas a ser lido. Não rouba o protagonismo, mas impele-o (Mau 2000, p. 340).201 

Ao nível da paginação no interior, mais uma vez as estratégias de Mau são am-
bivalentes: à primeira vista a composição das páginas é simples, obedecendo a um 
esquema que poderia facilmente ser suíço. No entanto, uma série de pormenores 
contradizem esta neutralidade aparente. Em primeiro lugar, o uso das imagens não 
obedece a um esquema semelhante ao que aconteceria num catálogo de pintura, por 
exemplo, onde seriam reproduzidas na sua totalidade, sem cortes ou reenquadra-
mentos, com uma margem branca que as isola sobre a página. Este esquema separa 
as imagens do resto dos elementos da página, tornando-as ostensivamente num con-
teúdo e fazendo do próprio livro apenas um contentor que as mostra neutramente 
ao leitor202. Ou seja: a maioria dos catálogos de arte não pretendem que a experiência 
de consultar uma série de obras num livro se sobreponha à experiência de as ver ao 
vivo. Assume-se o livro como um objecto secundário – documentação de apoio, 
apenas. Em Life Style, a estratégia é bastante distinta: no caso da apresentação de 
capas de livros, é bastante comum levar as reproduções até às margens, ampliando-as 
e reenquadrando-as dramaticamente. Muitas destas capas resumem-se a uma textura 
de fundo em cores saturadas sobre a qual é colocada a tipogra!a. Ao serem ampliadas 
e reenquadradas acabam por funcionar, nas páginas de Life Style, como um fundo 
semi-abstracto. A única indicação visual de que estamos a ver a capa de um livro é a 
presença ampliada do título e do nome dos seus autores ou editores. Curiosamente, 

201  No original: “’Restraint’ may seem an unlikely word with which to describe my involvement in a project of 
such megalomaniacal scale. But, in fact, I have simultaneously expanded the role of the designer and made it invi-
sible, asserted and withheld the designer’s voice. "e designer becomes ‘author’ but, at the same time, steps back to 
what may seem an anonymous status. A ‘signature’ may not be apparent because the design is not to be viewed, but 
to be read. It does not steal the show, but propels it.”
202  A propósito do catálogo que produziu para Dan Flavin, Mau critica explicitamente o catálogo tradicional de 
arte com as imagens isoladas sobre páginas brancas (Mau 2000, p.488).
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Os numerosos membros 
do estúdio de Mau são 
apresentados como um
mosaico anónimo.

Referências cinematográ!cas:
acima, a adaptação de  
La Jetée, de Chris Marker,
para o formato livro;
abaixo, as metamorfoses
do logo da Zone Books
sugerindo os frames 
de uma animação.
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Acima e ao lado:
Nas páginas de Life Style,
os exemplos mostrados
confundem-se com as suas
legendas.

A imagem de um acidente
é usada como ponto de
partida para uma re#exão
sobre a cultura.
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estas palavras (ou melhor: imagens de palavras) só se distinguem do próprio texto 
através de um exercício de interpretação activo por parte do leitor. Cada página 
torna-se assim numa composição tipográ!ca sobre a qual a relação entre legendas 
e imagens se torna ambivalente – o texto de uma capa surgindo lado a lado e sem 
separações com a sua legenda –, levando a uma continuidade entre imagem e texto, 
entre forma e conteúdo, que enuncia, mais uma vez, o controle do designer sobre a 
totalidade do livro como objecto, bem como sobre a sua própria obra.

Mesmo a organização dos capítulos de Life Style ilustra esta ideia de controle 
total sobre os conteúdos, exercido pelo designer através de actos de apropriação que 
se estendem a partes do livro habitualmente consideradas subalternas, utilitárias, e 
que surgem desde o primeiro momento: a narrativa começa nas guardas do livro, 
com uma dupla página que inicia uma sequência de duplas páginas que antecede o 
frontispício e o índice, funcionando como o pré-genérico de um !lme. O esquema 
é simples mas e!caz: um ou mais aforismos por página confrontados com uma ima-
gem dramática, de cores saturadas, ampliada até chegar às margens – uma estratégia 
que Mau repete em muitas das suas publicações. Este efeito estabelece um ritmo de 
páginas duplas, muito visual, interrompido por uma introdução/prefácio. Na pá-
gina seguinte, que funciona como frontispício, volta-se de novo a uma sequência 
de páginas duplas. Esta abertura é explicitamente cinematográ!ca, fazendo lembrar 
bastante a de outros projectos de paginação mais visuais, como Lisboa, Cidade triste 
e Alegre (1959), de Vítor Palla e Costa Martins, que empregava um esquema muito 
semelhante. Ao estabelecer desde o começo do livro a sequência de duplas páginas 
como a unidade narrativa, transcendendo tanto as páginas individuais como os seus 
conteúdos, o próprio livro enquanto objecto é enunciado como a unidade narrativa 
primária. 

Esta estratégia de abertura é bastante comum dentro das publicações desenhadas 
por Mau. Surge também em A !ousand Years of Non-Linear History (2000), de 
Manuel De Landa, por exemplo. No começo deste livro e de acordo com o próprio 
Mau, o texto engorda para encontrar o leitor, pretendendo prolongar a capa – que 
Mau considera uma das melhores que o estúdio já produziu – feita a partir de cama-
das horizontais de imagens, que compara a amostras de ADN, e é também, segundo 
ele, completamente inclusiva, ao ponto de incorporar o código de barras do livro 
(Mau 2000)(p. 210). O tema da inclusão, da tentativa de fazer do livro uma unidade 
sem transições abruptas, é particularmente importante no que diz respeito à enuncia-
ção do “Designer como Autor”, na medida em que é também a manifestação de um 
controle total por parte do designer. Mau estabelece estas aberturas, não apenas como 
um início do interior do livro, mas como extensões da sua capa, como transições en-
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tre a capa e o interior, que são entendidas por ele como membranas, uma noção que 
surge de modo explícito no comentário que faz a Incorporations (Crary & Kwinter 
1992), outra publicação da Zone Books: “Nós concebemos a capa como uma mem-, outra publicação da Zone Books: “Nós concebemos a capa como uma mem-
brana com uma espessura que penetra no livro e se dobra sobre si mesma. A capa 
corre durante dezasseis páginas no início do livro e seis no !m, e é épica. Lembra o 
genérico inicial e !nal de um !lme.”203  (Mau 2000, pág. 178)

O tratamento cinematográ!co da paginação é uma ideia central no design de 
Mau, que ele liga muito directamente à noção de autoria no design. Surge de modo 
recorrente em várias das suas publicações, onde se torna o esquema estruturante, 
como La Jetée: Cine-Roman, uma adaptação do !lme com o mesmo nome de Chris 
Marker, editada pela Zone Books (Marker & Mau 2008). O !lme, constituído por 
uma montagem de fotogra!as estáticas, é transformado num livro através do modo 
como a colocação dessas imagens sobre as página procura simular a narrativa e o rit-
mo do !lme. Na apresentação que Mau faz do projecto em Life Style, é explicado o 
modo como se procedeu à adaptação, sublinhando as diferenças entre o que chama 
tempo cinemático e o tempo do livro. Para as ultrapassar foi necessário aplicar a “ti-
pogra!a para produzir a cadência do cinema e o virar da página para criar um ritmo 
de base.”204 (Mau 2000)(pág. 132) Esta cadência podia ser usada como um modo de 
“determinar a velocidade de leitura e de acesso à informação. Mudando as fontes, a 
posição do texto e a cor, e, especialmente ao mudar a sua relação uns com os outros, 
o designer modela o tempo que leva a ler um texto.”205 (p. 218) Para Mau, a tarefa do 
designer, o seu design, é esta modelação do tempo, esta representação do tempo sob 
a forma de um livro, usando para isso métodos como o que ele chama a “envolvência 
cinemática”, a ideia que o livro pode ser tratado como uma sucessão de imagens que 
se revelam progressivamente ao seu leitor (p. 218). O tema da unidade representada 
cinematogra!camente não se limita, no entanto, aos livros e surge recorrentemente 
em outros formatos e projectos: no morphing do logo da Zone, na publicação In-
corporations, cuja fonte se vai modi!cando lentamente ao longo das suas páginas (p. 
200) ou na forma como Mau descreve o design de um livro como uma coisa viva e 
em movimento: “O que signi!cava que tínhamos que mantê-la viva e enérgica até ao 
último instante, quando fazemos uma iteração !nal e congelamos ‘temporariamente’ 

203  No original: “We conceived the cover as a membrane with a thickness that would penetrate the book and fold 
in on itself. "e cover runs for sixteen pages at the front of the book, and six at the back, and it is epic. It recalls the 
opening and closing credits of a !lm.”
204  No original: “Typography was used to produce the cadence of cinema, and the page turn to create a base 
rhythm.”
205  No original: “Attention to temporal sequence helps determine the speed of reading and access to information. 
By changing the fonts, the position of the text, and the color, and especially by changing their relation to one ano-
ther, the designer shapes the time it takes to read the text.”
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o processo. O movimento e a inércia do livro podem recomeçar de novo nas mão dos 
leitores.”206 ( pág. 176)

Alguns dos clientes de Mau procuram-no especi!camente pelo seu estilo cine-
matográ!co, como é o caso do artista Douglas Gordon, cujo trabalho também se re-
laciona com a temporalidade e com a imagem cinematográ!ca (Mau 2000)(p. 469). 
O catálogo que Mau produziu para Gordon é particularmente interessante, porque 
utiliza uma sequência de imagens apresentada como uma sequência cinematográ!ca 
– o livro, também aqui, se torna como num !lme. Este tratamento cinematográ!co 
não pode ser alcançado sem um envolvimento maior do designer no processo de 
edição e produção do livro, uma questão que é levantada ao longo de Life Style e 
que se percebe ser central na !loso!a de trabalho de Mau e do seu estúdio e, natu-
ralmente, na sua interpretação do que deve ser o “Designer como Autor”. Este en-
volvimento traduz-se numa relação bastante distinta com os seus clientes: no caso da 
Zone Books, por exemplo, a Bruce Mau Design, além do design propriamente dito, 
também tem responsabilidades editoriais e de planeamento (pág. 110). Estas relações 
próximas entre designer e cliente dependem também, de acordo com Mau, de toda 
uma infra-estrutura de comunicações que permite manter, mesmo à distância, um 
controle sobre o desenvolvimento de um trabalho complexo. No exemplo da Zone 
Books, graças ao computador, ao Fedex e ao Fax, a produção podia centrar-se inteira-
mente em Toronto, embora permitindo o trabalho colaborativo com outras cidades 
e países: “Hoje, nós tomamos estes desenvolvimentos como um dado adquirido, mas 
eles ocorreram enquanto trabalhávamos. Um novo género de infra-estrutura desliza-
va por baixo de nós, tornando possível montar um projecto nova-iorquino a partir de 
Toronto e trabalhar com pessoas em Paris.”207 (p. 212)

Antes destas tecnologias, quando se tratava de grandes projectos, os editores iam 
viver para Toronto durante cinco ou seis meses: “Eu realmente passava cada dia e 
cada noite com eles. Durante os primeiros anos, vivi uma imersão total. Não !z nada 
que não fosse a Zone.”208 (p. 212) Mais recentemente, o uso do computador e de 
telecomunicações permitia realizar o mesmo trabalho com a mesma energia, mas sem 
a imposição das deslocações geográ!cas. Podia dar-se uma unidade coesa a trabalhos 
realizados a muita distância uns dos outros, transformando com isso o campo do 

206  No original: “Our ambition was to make a book that behaved like a living thing. "is meant that we had to 
keep it alive and crackling until the very last instant, when we would perform a !nal iteration and temporarily ‘freeze’ 
the process. "e book’s motion and momentum could resume again in the readers’ hands.”
207  No original: “Today we take these developments for granted, but they occurred just as we were trying to 
accomplish something. A new kind of infrastucture was sliding underneath us, making it possible to mount a New 
York project from Toronto and to work with people in Paris”.
208  No original: “I really spent every day with the editors, and every night with them, too. For the !rst few years, 
I experienced total immersion. I did nothing else but Zone.”
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design, “disseminando a especialização e concentrando capacidades verticalmente” 
(p.212). No entanto, a fusão de vida pessoal e trabalho tinha consequências sobre a 
vida do designer, e em particular sobre a sua namorada:

Parecia que durante o curso de cada grande projecto o argumento da minha vida era 
reescrito e o personagem dela era sempre implacavelmente apagado. Quando eu reconheci 
este padrão, eu entendi subitamente a diferença entre informação, que é passiva e externa, 
e transformação, que é activa e integral – um evento. É a diferença entre ter um livro e 
ler um livro. Ter um livro é fácil. Exige um compromisso apenas ao nível mais básico. Ler 
um livro signi"ca integrar um livro na nossa vida (p. 143).209 

A passagem é particularmente signi!cativa pela forma como Mau compara esta 
integração entre trabalho e vida pessoal com a relação do leitor com um livro. Ao 
fazer a comparação, sublinha mais uma vez a maneira como o livro enuncia uma 
integração e um controle do autor sobre a sua obra que os torna inseparáveis, sinóni-
mos. Este uso do livro como um símbolo de uma unidade tanto autoral como laboral 
surge recorrentemente ao longo de Life Style, situando historicamente a !loso!a de 
trabalho de Mau num contexto pós-fordista:

Se o computador se torna o equivalente para as imagens de uma máquina de escrever para 
o texto, os “autores” num computador podem usar vocabulários grá"cos do mesmo modo 
que outrora usavam textos. Como o software e a tecnologia de produção de imagens se 
vão tornando mais inteligentes e baratos, nós podemos alcançar uma capacidade para a 
invenção que, até agora, só foi do domínio da literatura. Ao invés de assinalar o "m do 
livro, o computador despoleta a sua reinvenção como um meio visual radicalizador. Nós 
vemos estas mudanças como uma oportunidade para nos distanciarmos das políticas For-
distas da forma que acompanharam a prática do design quando a produção de imagens 
ocupava recursos que só interesses maiores, mais burocráticos podiam reunir. Em resposta 
à divisão imposta entre o trabalho da forma e a criação do conteúdo, propomos uma há 
muito necessária reuni"cação (p. 323). 210

209  No original: “It semed that during the course of each big project the script of my life was rewritten and her 
character was always ruthlessly written out. When I recognized this pattern, I suddenly understood the di$erence 
between information, which is passive and external, and transformation, which is active and integral – an event. It’s 
the di$erence between owning a book and reading a book. Owning a book is easy. It demands a commitment on 
only the lowest level. Reading a book means integrating a book into one’s life.”
210  No original: “If the computer becomes for images the equivalent of a typewriter for text, ‘authors’ on a compu-
ter may use graphic vocabularies the way they once used text. As software and image-production technology become 
smarter and cheaper, we may begin to approach the capacity for invention that has only ever been the province of 
literature. Instead of signaling the end of the book, the computer triggers its reinvention as a radicalizing visual me-
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Esta proposta não era vista tanto como uma inovação, mas como um retomar, 
através de novas tecnologias, de uma unidade original do design, entretanto perdida: 
“Nos primeiros dias da edição, os designers eram tanto editores como produtores. 
Produziam as suas próprias coisas, projectos em que acreditavam, comercialmente ou 
culturalmente. A ideia do design isolado da produção de conteúdos é um fenómeno 
relativamente recente. Numa visão histórica mais lata, está ligado ao Fordismo e ao 
Taylorismo e a toda a ideia de especialização e abstracção do processo de trabalho.”211 
(p. 232) A nova abordagem iria substituir: “[A] divisão de trabalho pela síntese, cli-
entes e encomendas por colaboradores e sócios, executando tarefas num terreno ne-
gociado, com o máximo de resultados e o máximo de feedback, com a forma aplicada 
ao conteúdo, os dois evoluindo e enriquecendo-se mutuamente.”212 (p. 327)

Mas há também a consciência que este projecto só é viável em circunstâncias 
muito especí!cas, que não exigem apenas um cliente muito particular, mas também 
uma relação prolongada com ele. No caso da Zone Books, o período de ligação entre 
estúdio e cliente, mais de quinze anos, permite, de acordo com Mau, o desenvolvi-
mento da imagem e da identidade da editora ao longo do tempo e a exploração de 
terrenos que não estariam acessíveis dentro do que chama as: “bizantinas hierarquias 
de produção da edição convencional”213 (p.212). Para Mau, estas relações tornam o 
design semelhante à investigação, permitindo viajar ao longo de um trajecto, toleran-
do erros que posteriormente podem ser corrigidos. Mau contrasta este método com 
o de fazer apenas trabalhos isolados para clientes distintos. Neste caso, são inevitáveis 
duas tácticas: “ou nos agarramos aos métodos provados e o design é sempre o mesmo; 
ou começamos de novo a cada vez e nunca avançamos para além do medíocre.”214 
(p. 216)

No entanto, as relações entre designer e cliente não são assim tão simples e isso 
transparece em Life Style. Na conclusão da parte dedicada à publicação Incorpora-

dium. We view this changes as a chance to depart from the Fordist politics of form-giving that accompanied design 
practice when the production of images required resources that only larger, bureaucratic interests could muster. In 
response to the imposed division of labor between form-giving and content-making, we propose a long-overdue 
reuni!cation.”
211  No original: “In the early days of publishing, designers were both publishers and producers. "ey would 
produce their own things, projects that they believed in either comercially or culturally. "e idea of design detached 
from the production of content is a relatively recent phenomenom. In the big historical sweep, it is tied to Fordism 
and Taylorism and the whole idea of specialization and the abstraction of the work process.”
212  No original: “"e new approach replaces division of labor with synthesis, clients and comissions with collabo-
rators and partners, executing tasks with negotiating terrain, maximum output with maximum feedback, and form 
applied to content with form and content evolving and enriching each other simultaneously.”
213  No original: “higgledy-piggledy production hierarchies of conventional publishing.”
214  No original: “either you stick to foolproof methods and the designs are always the same; or you start over each 
time and never go beyond the medíocre.”
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tions, Mau reproduz em grande formato a capa do livro War in the Age of Intelli-
gent Machines, de Manuel De Landa. À primeira vista, nada a distingue dos outros 
trabalhos apresentados. Porém, trata-se apenas de uma versão que não foi aprovada 
pelo cliente, e nunca chegou a ser realmente produzida. A capa de!nitiva, escolhida 
contra a vontade de Mau, é reproduzida com cerca de um centímetro de altura, es-
sencialmente ilegível, mesmo com uma lupa. A capa não aprovada, pelo contrário, é 
reproduzida com todo o pormenor, tendo-lhe sido acrescentada uma sombra, o que 
lhe empresta a solidez de um objecto concreto, físico e não apenas de um esboço. Ao 
valorizar uma versão não aprovada em detrimento do objecto !nal, Mau poderia es-
tar a cumprir a ideia, expressa em outras partes do livro, de mostrar o processo e não 
o produto !nal, evitando o tom celebratório e arrogante de muitas publicações sobre 
designers. No entanto, ao apresentar com destaque uma versão rejeitada que não che-
gou a ser produzida, está a contrariar uma decisão !nal tomada entre ele e o seu clien-
te, reescrevendo essencialmente a história a seu favor. Neste caso em particular, Mau 
considera a capa !nal do livro como uma das piores feitas pelo seu estúdio e portanto 
quase não a mostra (esta posição contrasta com a de Sagmeister que apresenta o que 
considera serem os seus trabalhos piores com igual destaque) (p. 206). Mau mostra 
pelo menos mais um trabalho falhado, a apresentação de um estudo de identidade 
para os estúdios de cinema Universal, dando a entender que o projecto só foi recusa-
do por incompetência dos directores do estúdio que viriam a ser despedidos pouco 
tempo depois (presumivelmente por outras razões) (p. 265) Num outro projecto, o 
da criação de uma galeria de exposições para a companhia alemã Elektrizitätswerk 
Minden-Ravensberg (EMR), o estúdio de Mau falhou, apesar do cliente lhe ter dado 
carta branca, por ter oferecido uma solução mais complexa do que as intenções ori-

À direita, uma proposta
rejeitada para uma capa;
à esquerda em baixo,
o pequeno rectângulo
mostra a capa realmente
produzida.
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ginais do cliente. Em vez de uma exposição permanente, optou-se pela criação de 
quatro exposições distintas ao longo de um período de três anos. Para Mau, o pro-
jecto fracassou porque o estúdio tratou um problema de investigação e criação de 
conteúdos como se fosse um problema de design. Não conseguiu produzir conteúdos 
com su!ciente rapidez e a gestão do projecto descontrolou-se, acabando o cliente por 
cancelá-lo, o que levou a uma crise no estúdio, que Mau classi!ca como a pior da sua 
história, tendo como consequência o despedimento de metade dos funcionários. No 
entanto, também aqui Mau se esquiva a uma responsabilidade completa, lembrando 
que, na altura do projecto, a Alemanha estava em plena reuni!cação, num período 
economicamente instável, o que podia ser mais outra razão para o projecto ter sido 
cancelado (p.346). Qualquer um destes exemplos de inclusão de trabalhos falhados 
enuncia um controle retroactivo do designer sobre a sua obra. Não se trata apenas de 
mudar a ênfase do cliente para o designer no processo essencialmente colaborativo do 
design, mas de praticamente só apresentar – em termos grá!cos – a versão da história 
contada pelo designer. Só lendo o texto nos apercebemos desta reviravolta – o que é 
um pormenor signi!cativo num livro de design que será muito provavelmente usado 
como uma referência visual, sendo mais folheado do que lido.

Torna-se bastante claro que a autoria de Mau nem sempre é apoiada pelo cliente, 
desenvolvendo-se – muitas vezes subtilmente – à revelia deste e dos seus interesses, 
o que !ca bem patente quando se queixa dos clientes nunca reservarem tempo para 
um trabalho de design mais aprofundado e que, portanto, os designers deveriam ser 
ladrões de tempo (p. 317). Dá assim a entender que o trabalho de autoria por parte 
do designer é algo que se acrescenta à relação habitual entre designer e cliente e não 
uma situação em que o designer controle totalmente o seu trabalho. Mesmo assim, a 
participação do estúdio de Mau é, sem dúvida, mais interventiva que o normal, pro-
curando tomar conta de tarefas ligadas à criação de conteúdos ou edição: “O nosso 
estúdio procura um papel cada vez mais activo nos projectos que desenvolvemos, não 
apenas para servir as exigências do cliente, mas para assegurar colaborativamente na 
realização uni!cada de um produto cultural alternativo.” 215 (p. 325)

A ideia do design como uma parte importante da criação de produtos culturais 
é portanto fundamental na metodologia de trabalho do de Mau, que reconhece que 
a experiência do seu estúdio é feita sobretudo para editores e organizações ligadas às 
artes (p. 266). Neste contexto, não se trata apenas de trabalhar com clientes abertos 
a um design mais experimental, mas de:

215  No original: “Our studio seeks an increasingly active role in the projects we undertake, not merely to service 
the demands of the client, but rather to collaborate in ensuring the seamless realization of an innovative cultural 
product.”
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Antecipar um grupo de leitores inteligente. Nós fazemos o design assumindo que a pessoa 
que pega no livro pode navegar mesmo as con"gurações mais exigentes. Signi"ca, por 
exemplo, que se pode elaborar metáforas e fazer alusões so"sticadas. A generosidade da 
Zone, tanto para o leitor como para o escritor, deriva da premissa que um autor tem qual-
quer coisa importante e complexa para dizer e que o leitor está preparado para atravessar 
um livro intrincado e complexo para a compreender ( p. 216-218).216

Um dos objectivos do estúdio é então compreender a sua própria reacção à cul-
tura contemporânea, vendo o design como mais do que um conjunto de soluções for-
mais, e posicionando o designer entre o mundo dos negócios e o mundo da cultura217  
(p. 319). Portanto, a criação de formas já não é a tarefa principal, mas antes a criação 
de “novos artefactos culturais”218 (p. 325). Trata-se no fundo de encarar o design 
como uma “postura crítica”219 (p. 325): “Já não imaginamos a produção de formas 
como o resultado !nal do design. Nós procuramos algo mais difícil e ténue: trabalhar 
tão directamente quanto possível com o ambiente onde o design ocorre.”220 (p. 319)

A oposição forma/conteúdo continua a ser a base do design de Mau, mas já 
constitui um enunciado bastante distinto daquele que é aplicado no caso do design 
como serviço, onde funciona como um modo de separar as tarefas entre quem cria 
as formas e quem produz os conteúdos. No estúdio de Mau, pelo contrário: “Nós 
tentamos escavar um espaço de liberdade da corrosividade da forma, enquanto con-
tinuamos a aceitar que o nosso produto é a forma. É uma contradição que aceitamos 
e com a qual trabalhamos.”221 (p. 327)

216  No original: “Zone has, from the start, antecipated an intelligent readership. We design with the assumption 
that the person who picks up the book can navigate even the most demanding con!gurations. It means, for example, 
that you can elaborate metaphors and make sophisticated allusions. Zone’s generosity toward both the reader and the 
writer springs from the assumption that an author has something important and complex to say and that the reader 
is prepared to traverse an intricate and complex book to comprehend it.”
217  No oirginal: “What we wish to do here is to take stock of some of the ways in which our studio reacts to con-
temporary culture. Our goal is to approach design as more than a set of formal solutions. We have tried to develop 
a new stance for the designer, one that confronts demands both from the world of business and from the world of 
culture.”
218  No original: “We believe that the most e$ective and ambitious practice involves the creation of new cultural 
artifacts.”
219  No original: “"e objective is not to develop form per se, but culture: to engage design as a critical stance.”
220  No original: “We do not imagine the production of form to be the endpoint of design. We look for something 
more di%cult and tenuous: to engage as directly as possible the environment within which design occurs.”
221  No original: “We attempt to excavate a space of freedom from the corrosiveness of form, all the while accepting 
that our product itself is form. It is a contradiction that we accept and work with.”
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8.3. Sagmeister: Made You Look
Neste caso, o livro – e aquilo que o torna num Big Book – começa antes do próprio 
livro: vem envolto numa caixa de plástico vermelho translúcido; fazendo-o deslizar 
para fora, vê-se de imediato que esta funciona como um !ltro que esconde imagens 
e frases impressas a vermelho: sobre a capa, um cão tranquilo revela um cão a ladrar 
furiosamente; na contracapa, uma fotogra!a de Sagmeister com uma expressão séria 
revela outra com uma careta infeliz ou talvez zangada; no texto da contracapa, uma 
lista de citações elogiosas esconde uma lista de citações negativas (a carta de um leitor 
enviada à revista Graphis protestando a inclusão de Sagmeister e o excerto de um ar-
tigo no jornal South China Post, a!rmando – depreende-se – que Sagmeister ou o seu 
trabalho é nojento – “Disgusting”). O efeito de retirar o livro da caixa é vagamente 
cinético, uma forma arcaica de animação, mas também uma maneira de enunciar o 
domínio do designer sobre a publicação, subvertendo-a logo desde o começo, esta-
belecendo a identidade de Sagmeister como a de alguém que consegue reinventar a 
funcionalidade e o signi!cado dos objectos mais comuns – neste caso, a capa de um 
livro. 

Do mesmo modo, ao mostrar uma visão positiva escondendo uma visão negati-
va, enuncia-se também esta identidade como socialmente irreverente, não se impor-
tando de apresentar aquilo que se diz de pior sobre si, incorporando os maus resulta-
dos e as más críticas no seu discurso, o que contribui, por um lado, para as desarmar, 
por outro, para estabelecer uma identidade polémica e, !nalmente, para enunciar 
esta publicação como um exame honesto – ou pelo menos mais do que o costume 
– sobre a obra de um designer. Esta enunciação dá também a entender a identidade 
de alguém que assume um controle total sobre a sua obra e a sua apresentação, in-
corporando no seu discurso, embora de um modo menos dominante, subalterno até, 
outros discursos, subordinando-os ao seu – uma estratégia que está presente ao longo 

O livro de Sagmeister
dentro e fora da sua caixa  
de plástico.
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de todo o livro sob diversas formas e que o posiciona muito claramente dentro do 
discurso do “Designer como Autor”.

Uma vez fora da caixa, segurando na lombada e torcendo o livro ao comprimen-
to, revelam-se, nas bordas das páginas, dependendo da direcção em que se torce, a 
imagem de três ossos ou a expressão “Made You Look”, o subtítulo da publicação. 
Este efeito é conseguido imprimindo na extremidade de cada página pequenas frac-
ções das imagens ou do texto que se pretende mostrar – na face ímpar estão porções 
de uma das imagens; nas faces pares, da outra. Como se trata apenas de uma pequena 
fatia da imagem, a sua presença é discreta sobre a página, apenas um estreito padrão 
abstracto, quase invisível. Só quando se dobra o livro, mostrando uma parte maior 
das bordas das páginas, é que as imagens escondidas se revelam. Graças a este dispo-
sitivo, o livro funciona como se tivesse duas lombadas, uma normal, onde aparece 
o nome “Sagmeister” e o logo da editora, e uma segunda, escondida na borda das 
páginas, com os ossos e o subtítulo. Deste modo, aparece também aqui uma apro-
priação radical do espaço do livro, de zonas consideradas apenas utilitárias ou pelo 
menos neutras em outras publicações – as bordas das folhas, neste caso –, uma das 
características mais típicas do Big Book. 

A sequência de abertura de Sagmeister: Made You Look – outra particularidade 
habitual num Big Book – ocupa oito páginas. Representa, através de uma linha con-
tínua que se prolonga de página para página, toda a história do universo, começando 
no Big Bang e terminando na história do design grá!co; a criação da Terra aparece na 
sexta página; a evolução da vida aparece na parte de baixo das sétima e oitava páginas 
que funcionam como uma página dupla. No extremo !nal da linha, no canto inferior 
direito da última página, aparece um pequeno círculo com a legenda “Toda a história 
do design grá!co”,222 pouco depois de outro que assinala o aparecimento do Homem 
de Neandertal. Um asterisco esclarece que “o pequeno círculo representando toda 
a história do design grá!co é demasiado grande: na vida real a escala seria cerca de 
1/10 000 de polegada, que é um círculo muito, muito pequeno. Agora, a minha vida 
inteira de trabalho: demasiado insigni!cante para pensar sobre ela. Aquele trabalho 
para os Aerosmith que durou eternidades? Ena pá.”223 

Esta nota de rodapé assinala a primeira vez que Sagmeister fala na primeira pes-
soa dentro do livro. O efeito é duplo: por um lado, tanto o teor da a!rmação como 
o próprio grá!co parecem declarar e sublinhar a humildade do seu autor, por ou-

222  No original: “"e entire history of graphic design”
223  No original: “" e Little Circle representing the entire history of graphic design is of course shown much large "e Little Circle representing the entire history of graphic design is of course shown much large 
here: In real life and scale it is about 1/10 000 of an inch, which is a very, very small circle. Now, my whole working 
life: Too bitsy to think about. "at Aerosmith job that went on forever? Oh boy.”
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Imagens escondidas
no interior das badanas.

Contracapa de  
Sagmeister: Made You Look.

A página de dedicatória
funciona como uma legenda
para as diferentes vozes
usadas ao longo do livro.
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Cronologia do universo usada 
nas páginas de abertura para 
relativizar a importância do 
trabalho de Sagmeister.

Dois dos trabalhos  
onde Sagmeister  
aparece como modelo.

À esquerda, trabalho rejeitado;
à direita, em pequeno,  
a versão !nal produzida 
por outro designer.     

Segundo a avaliação  
de Sagmeister, este é  
um dos piores trabalhos  
produzidos pelo  
seu estúdio.     
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tro, ocupa-se com esta declaração de humildade oito páginas de um livro dedicado 
apenas ao trabalho de Sagmeister e que é descrito no frontispício da página seguin-
te como “Outra monogra!a de design auto-indulgente (praticamente todo o nosso 
design incluindo coisas más).”224. Esta modéstia ambivalente acaba por ser uma das 
características do discurso de Sagmeister, funcionando como uma forma de humor 
auto-depreciativo, tendo, no entanto, sempre presente a possibilidade de se tratar de 
ironia – a!nal, trata-se de um livro “auto-indulgente” polvilhado por declarações de 
modéstia, como se esta característica de personalidade fosse apenas mais outro tra-
balho a apresentar no meio dos cartazes, brochuras e capas de CD. Finalmente, !ca 
a suspeita que o tom humilde é usado principalmente para desarmar os possíveis e 
prováveis críticos.

A humildade é conotada também numa pequena lista de razões pelas quais fo-
ram incluídos trabalhos que Sagmeister considera maus: poque podem ser úteis aos 
estudantes de design; porque admitir que um trabalho é mau pode ser bom; porque 
cabe ao leitor (que Sagmeister trata na segunda pessoa) decidir o que é bom ou mau 
– note-se a admissão directa que, entre o público previsto do livro, estarão estudantes 
de design. Outra indicação de humildade, mas também uma característica frequente 
nos Big Books, é o facto da !cha técnica do livro ser usada pelo designer para fazer 
uma declaração pessoal. Neste caso, no começo da !cha técnica, usando o mesmo 
corpo de texto que esta, aparece uma nota assinada pelo próprio Sagmeister. Embora 
dentro do livro já tivesse aparecido antes a voz de Sagmeister, na nota de rodapé da 
história do universo, esta é a primeira vez que ele assina explicitamente um texto. Ao 
contrário das outras ocasiões em que o designer “fala”, esta nota não é feita caligra-
!camente, num estilo a imitar uma caneta ou marcador usado à pressa ou descuida-
damente. É uma nota onde se dirige formalmente ao leitor, explicando a natureza do 
livro (esta também é uma característica comum nas intervenções que aparecem em 
!chas técnicas em monogra!as de design):

Este é um tradicional livro de mostra-e-conta [“show-and-tell”] sobre design grá"co. 
Nada de revoluções ou grandes teorias. Mostra o nosso trabalho das últimas décadas, e 
nada foi criado especi"camente para este livro (com a excepção de “Designer Biographies,” 
páginas 138 a 147 que foi fotografado recentemente mas é baseado numa velha história, e 
a própria capa, que foi baseada num projecto antigo de embalagem de CD).

224  No original: “Another self-indulgent design monograph (practically everything we have ever designed includ-Another self-indulgent design monograph (practically everything we have ever designed includ-
ing bad stu$)”
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Contra as nossas expectativas, montar tudo isto foi uma das experiências de design mais 
agradáveis que já alguma vez tivemos.

Stefan Sagmeister.225

Como programa e justi!cação do livro esta é uma a!rmação interessante, que 
vale a pena analisar a fundo. Toda ela é um posicionamento em relação a um géne-
ro de publicação e a um género de identidade que se assumem como estabelecidas 
dentro do design. Logo à partida diz-se que este é um daqueles livros tradicionais de 
design grá!co que se limitam a apresentar o trabalho de um designer. A expressão 
usada é “Show-and-tell” que, de acordo com o Oxford American Dictionary é um 
método de ensino, usado especialmente com crianças pequenas, no qual estudantes 
são encorajados a trazer para a aula objectos que seleccionaram, descrevendo-os aos 
seus colegas.226  Note-se que a conotação da expressão é aqui ironicamente pejorativa, 
dando a entender que os livros de design, incluindo este, infantilizam o público e que 
poderiam haver maneiras melhores, mais inteligentes e complexas de mostrar este 
trabalho ou de ocupar este livro. Do mesmo modo, o livro também não apresenta 
nem teorias, nem revoluções, posicionando-se assim contra abordagens mais intelec-
tualizadas ou políticas, conotadas também com lugares comuns dentro do discurso 
do design. Há também o cuidado de sublinhar que nenhum dos trabalhos foi feito 
de propósito para o livro – mesmo a capa ou, como é revelado mais tarde, as bordas 
das páginas são ideias reaproveitadas de outros trabalhos. Ao longo do livro, vai-se 
estabelecendo um tema de reaproveitamento, onde ideias usadas pela primeira vez 
num trabalho escolar e inspiradas numa feira da ciência, por exemplo, vão aparecen-
do recorrentemente em trabalhos comerciais. Esta genealogia mais ou menos rigorosa 
reforça a humildade de Sagmeister: as suas ideias não são suas; não são geniais; vêm 
sempre de situações concretas e prosaicas. No entanto, também reforça uma coerên-
cia na sua obra, construindo temas que se vão repetindo e fortalecendo a identidade 

225  No original: “" is is a traditional show-and-tell graphic design book. No revolutions or big theories in here. "is is a traditional show-and-tell graphic design book. No revolutions or big theories in here. 
It does show most of our work from the last decades, and none of it has been created speci!cally for this book (with 
the exception of the ‘Designer Biographies,’ pages 138 to 147 which was photographed recently but is based on an 
old story, and the cover itself, which is based on a previous CD packaging project).

Contrary to our expectations, putting it all together was one of the most enjoyable design experiences we’ve ever had.

Stefan Sagmeister.”
226  “A teaching method, used esp. in teaching young children, in which students are encouraged to bring items “A teaching method, used esp. in teaching young children, in which students are encouraged to bring items 
they have selected to class and describe them to their classmates.”
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do seu trabalho. Esta nota anuncia-nos deste modo qual o género de livro que temos 
nas mãos, não um ensaio visual mas uma recolha de trabalhos concretos, realizados 
para clientes concretos – no fundo, o clássico livro sobre o trabalho de um designer. 
Finamente, e con!rmando esta percepção, Sagmeister a!rma que não esperava ter 
apreciado tanto a experiência de “montar aquilo tudo”. Esta declaração mais uma vez 
dá a entender modéstia, mas também a ideia que, à partida, seria um desperdício per-
der tempo de atelier fazendo uma publicação sem outro cliente que não ele próprio. 
Fica a sugestão que fazer um livro destes é uma tarefa excepcional e rara em relação 
às tarefas habituais do designer.

A subversão das partes utilitárias do livro estende-se ao índice, que apresenta os 
diferentes capítulos com um resumo à maneira de um romance biográ!co novecen-
tista, contando a vida de Sagmeister desde que nasceu até começar a trabalhar para 
celebridades como Mick Jagger, Lou Reed ou David Byrne – se esta é realmente 
a anunciada biogra!a modesta de um designer, o índice assume por contraste um 
tom irónico que sugere o percurso picaresco de alguém que apesar dos seus votos de 
humildade acaba por ser bastante bem sucedido. A tensão entre uma despretensão 
declarada e o modo exuberante como é apresentada espalha-se por toda a profusão de 
dispositivos narrativos e grá!cos usados ao longo do livro. Em todo o lado para onde 
se olhe aparecem pequenas intervenções do designer. Atrás das badanas esconde-se 
uma pequena história sobre o cão usado na capa, uma fotogra!a do letreiro de uma 
loja (incluída porque “nenhuma monogra!a de design” estaria completa sem um 
exemplo de “tipogra!a criada por um não-designer”) e a imagem de uma mulher 
não identi!cada. No !nal, na zona onde aparece também o índice remissivo e a 
!cha técnica, há um ensaio de cerca de quatro páginas, escrito na primeira pessoa, 
explicando as motivações de Sagmeister e a sua decisão de tentar produzir design que 
consiga “tocar” outra pessoa, dando exemplos de obras de arte e design que o tocaram 
pessoalmente. Sagmeister acredita que uma das razões para a incapacidade do design 
emocionar realmente as pessoas resulta da di!culdade que os designers têm em aderir 
a causas políticas, religiosas ou sociais (Hall 2001, p.276). Alguns dos exemplos de 
trabalhos que o tocaram são feitos por artistas, o que o leva a especular se uma separa-
ção menos absoluta entre design e arte não teria, neste aspecto, melhores resultados. 
Segundo Sagmeister, esta “divisão mental” é mais pequena em Inglaterra do que nos 
Estados Unidos, onde há um design mais “avant garde”. O exemplo mais concreto 
que dá desta abertura é o livro I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, with 
Everyone, One to One, Always, Forever, Now  – a que se refere como uma colaboração 
entre Damien Hirst e o designer Jonathan Barnbrook –, mas também assinala outros 
designers ingleses como os Tomato, Me Company, Peter Saville, Designers Republic 
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e Fuel, tidos como mais experimentais que os seus colegas americanos. Signi!cativa-
mente, o livro de Barnbrook e de Hirst é um objecto próximo aos Big Books, cheio 
de recortes, pop-ups, pequenas alavancas que animam os trabalhos do artista como 
num livro para crianças (a maioria dos estúdios citados têm também os seus Big 
Books sobre a sua própria obra). É razoável portanto argumentar que este experi-
mentalismo próximo à arte defendido por Sagmeister é algo semelhante ao “Designer 
como Autor”, embora esta expressão nunca chegue a ser usada.

Esta ideia de experimentalismo !ca também ligada, ao longo de todo o livro, à 
capacidade de Sagmeister para defender os seus pontos de vista perante um cliente, 
uma qualidade que tenta cultivar, mas que, por admissão própria, acaba por só al-
cançar muito raramente. São inúmeros os casos em que esquece os seus princípios 
pessoais para conseguir um cliente, ou que paga do seu próprio bolso parte de um tra-
balho de modo a manter um pormenor rejeitado pelo cliente. Muitos dos princípios 
e objectivos de vida de Sagmeister, tal como são expostos neste livro, têm a ver com 
a necessidade de controlar tanto o seu trabalho como a sua própria vida: a ideia de 
manter o estúdio pequeno, reduzindo as despesas de modo a poder recusar trabalho; 
a ideia de fazer longas sabáticas onde não produz trabalho comercial; o facto de viver 
no mesmo espaço que onde trabalha.

Embora alguns dos trabalhos expostos tenham sido feitos para serviços ou para 
a indústria, a grande maioria foi realizada para clientes culturais, sendo o trabalho 
de sonho de Sagmeister a concepção de capas de CD de música. Desde o início da 
sua carreira, quando fazia cartazes para companhias de teatro austríacas, o trabalho 
cultural é associado por Sagmeister à possibilidade de experimentar livremente, mas 
esta independência também é frequentemente relativizada ao longo do livro. A fama 
que o trabalho realizado para clientes célebres traz nunca chega a dar-lhe a liberdade 
que deseja:

Acabei de ver uma exposição sobre Alfred Hitchcock no Moma. Mostram a sua correspon-
dência com o estúdio sobre o nome de Vertigo, ele queria chamar-lhe Vertigo [...] o estúdio 
queria chamar-lhe outra coisa qualquer. Não podia acreditar que até gigantes como ele 
tinham que lutar contra tretas destas. Inacreditável. Também falei disso hoje com o Lou 
[Reed], que me disse que a treta nunca pára. Disse-me como as editoras discográ"cas mu-
davam as cores até ao Andy Warhol. O Pat Metheny diz que só nos safamos se tivermos a 
personalidade certa. Não serve de nada fugir para outra área [...] A quantidade de treta 
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será certamente a mesma (Pelo menos enquanto houver dinheiro envolvido). Em vez de 
desistir do design grá"co, eu devia tentar reinventá-lo para mim (p. 236-237).227

Esta ideia de uma reinvenção pessoal do próprio design grá!co repete mais uma 
vez o tema do controle. Não é um controle que seja demonstrado através da selecção 
do que é ou não mostrado – de uma exclusão ou censura –, mas de uma exposição 
o mais sistemática possível de tudo o que possa parecer pertinente. Ao contrário de 
outros livros sobre design dedicados à obra de um designer, há uma creditação rigo-
rosa de quem colaborou ou não num determinado trabalho e algumas dessas pessoas 
aparecem mesmo com algum protagonismo na narrativa biográ!ca de Sagmeister. Ao 
longo do livro, !camos a saber quem são os seus funcionários e estagiários, não ape-
nas como nomes numa !cha técnica, mas como pessoas com opiniões e personalida-
de. Do mesmo modo, embora o livro não seja ostensivamente uma recolha completa, 
há a preocupação, como já vimos, de incluir trabalhos que o próprio Sagmeister não 
considera bem sucedidos. A inclusão de obras de qualidade inferior, bem como o co-
mentário crítico que é feito, bastante duro por vezes, contribuem para o tom sincero 
que atravessa a publicação e que !ca patente numa lista !nal, onde cada trabalho é 
avaliado com notas de 1 a 5 – reconhecendo que esta classi!cação é in#uenciada pela 
opinião de clientes, público e amigos –, e onde o orçamento da grande maioria dos 
trabalhos é apresentado (uma opção raríssima dentro de livros do género) e uma !cha 
técnica detalhando os responsáveis por cada trabalho (quase tão raro).

A exposição dos trabalhos ao longo do livro é acompanhada por um texto da au-
toria de Peter Hall. É uma narrativa declaradamente biográ!ca, seguindo o percurso 
de Sagmeister desde os seus tempos de estudante até aos trabalhos mais recentes. O 
tom oscila entre o picaresco e o impessoal, centrando-se mais em historietas e inci-
dentes avulsos do que numa descrição ou contextualização rigorosa. São muitas as 
ocasiões em que o próprio Sagmeister aparece como modelo ou personagem grá!co 
das suas próprias histórias, uma tendência que vem desde os trabalhos de escola. 
Em muitos casos, a sua representação é de algum modo embaraçosa ou humilhante, 
aparecendo nu, coberto de cicatrizes ou em situações sociais difíceis – uma exposição 
no sentido literal do termo –, que contribui no entanto e de modo quase contraditó-

227  No original: “Just saw an Alfred Hitchcock exhibit at Moma. "ey showed his correspondence with the stu-
dio about the title of Vertigo, he wanted to call it Vertigo the studio wanted some other silly title. I just could not 
believe that even giants like him had to !ght about all that bullshit. Unbelievable. Also talked about it today with 
Lou [Reed], who said the bullshit just never stops. He told me how the record labels changed colors even on Andy 
Warhol. Pat Metheny says that you’ll only get through if you have the personality for it. It won’t help me to just 
run into a di$erent !eld [...] "e amount of bullshit will surley [sic] remain the same. (At least as long as money is 
involved). Instead of giving up on graphic design, I should try to reinvent it for myself.” 
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rio para o tom geral de humildade. Ao longo da história contada por Hall, a voz de 
Sagmeister surge sempre como a do personagem principal, coadjuvado por um con-
junto de personagens secundários ou !guras tutelares, desde celebridades como Mick 
Jagger ou Lou Reed até aos estagiários e colegas que com ele trabalharam, passando 
pelos seus amigos e namorada. Uma das características dos Big Books, também aqui 
presente, é o uso de um conjunto de vozes distintas por parte do designer, vozes essas 
que são por vezes articuladas através de dispositivos grá!cos. Neste livro, Sagmeister 
usa principalmente o texto, escrito na terceira pessoa por Peter Hall, paginado numa 
grelha de três colunas, usando uma fonte não-serifada. Esta é a voz por defeito do 
livro, o seu narrador, contando a vida de Sagmeister e descrevendo o modo como os 
seus trabalhos foram feitos. Em várias ocasiões a seriedade desta descrição é subverti-
da pela inclusão abrupta de excertos inesperados do que se adivinha serem narrativas 
pornográ!cas (p. 34), dramas (p. 125) ou diálogos cómicos (p. 244) – como se qui-
sesse veri!car que o texto está realmente a ser lido com atenção.

Anotando por vezes as páginas, surgem, numa caligra!a manual, simulando a es-
crita informal de um marcador ou de uma caneta, excertos dos diários de Sagmeister. 
Não se trata, como o próprio Sagmeister avisa, de imagens dos seus diários, mas de 
traduções do alemão. Estas notas funcionam como um contraponto grá!co e textual 
à neutralidade do texto de Hall, tratando-se portanto, de um discurso de informali-
dade que é construído a partir de uma série de elementos distintos funcionando em 
contraponto uns em relação aos outros. 

Além destas, ainda surgem mais duas vozes distintas. Dentro de uma caixa de 
texto rodeada de uma moldura, aparecem comentários e anedotas, por vezes acompa-
nhados de imagens. Na goteira do livro, quase invisíveis, aparecem as respostas de um 
conjunto de designers mais ou menos conhecidos a um curto inquérito que Sagmeis-
ter lhes enviou perguntando quais foram os exemplos de design que lhes tocaram no 
coração e porquê. A explicação destas hierarquias grá!cas é dada na página de dedica-
tória que, desta maneira, funciona como uma espécie de legenda para o livro. Todas 
estas vozes têm a sua representação grá!ca particular, uma posição muito clara dentro 
da arquitectura da página. De modo signi!cativo, o discurso neutro de Hall ocupa a 
posição central, em pé de igualdade das imagens, comentando-as e explicando-as. As 
vozes dos designers convidados aparecem na goteira do livro, entre as folhas, coloca-
das numa longa linha vertical num corpo reduzido – são a informação menos legível 
e pertinente da página, limitando-se a responder qual foi o design ou o objecto que 
mais os tocou. Por vezes estão ilustradas, mas no limite da legibilidade, com imagens 
medindo milímetros. As vozes dos clientes aparecem em pequenas caixas que as iso-



261

Análise Crítica dos Big Books

lam da página. Em geral, resumem-se a uma a!rmação solta, mas em alguns casos 
podem aparecer ao longo de várias colunas, cada uma isolada na sua caixa.

A voz de Sagmeister escapa-se a este arranjo bidimensional, sobrepondo-se a 
todas as outras, comentando-as ou corrigindo-as. Como já vimos, Foucault chama 
a atenção para, ao longo de um livro existirem diferentes representações de autoria. 
Neste caso, temos uma voz dominante, neutra, que toma o autor como um objecto, 
e que o vai construindo biogra!camente de maneira clássica, e a própria voz do autor 
que se vai sobrepondo a ela. Esta última é uma voz que é apresentada gra!camente 
como se fosse uma imagem, tornando-se deste modo dominante, num livro que será, 
sem dúvida nenhuma, mais folheado do que lido exaustivamente. Assim, a voz do 
autor assume-se como soberana, como estando num nível posterior e superior ao do 
texto e das imagens presentes no livro. Assume o carácter de anotações feitas por um 
leitor no próprio livro. Um acto de agressão, mas que também assinala a posse física 
do livro enquanto objecto. É como se o autor, além de ser o objecto do livro quisesse 
demonstrar a sua posse, substituindo essa posse à do próprio leitor, que no !nal acaba 
por ser o dono !nal da materialidade do livro. Neste livro, temos assim pelo menos 
quatro vozes, a de Peter Hall, que escreve sobre Sagmeister e é o narrador do livro, 
uma voz isenta e neutra. Temos a voz do próprio Sagmeister, que aparece quer como 
uma imagem do seu diário, quer como uma série de notas pontuais. Esta voz ocupa o 
lugar destinado às intervenções físicas de um leitor ou de um público sobre o próprio 
livro. É como se Sagmeister se quisesse colocar entre o livro e o seu próprio público. 
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8.4. Design Writing Research – Ellen Lupton e J. Abbott Miller
Este livro não se encaixa numa identi!cação fácil ou segura, mesmo dentro do uni-
verso bastante móvel e excêntrico das publicações sobre design feitas por designers. 
À primeira vista, não parece ser um catálogo ou um portfolio: está organizado como 
uma antologia de textos e não como uma colecção de imagens. Contudo, tal como 
um catálogo ou um portfolio, apresenta o corpo de trabalho dos seus autores, embora 
este não seja constituído por objectos de design grá!co feitos ao serviço de clientes, 
mas por ensaios teóricos sobre design, escritos como trabalhos académicos, como 
textos de apresentação de exposições ou como ensaios produzidos expressamente para 
este livro. Este carácter textual poderia dar a entender um objecto onde o design 
grá!co assume um segundo plano, contudo estes textos não são apresentados de uma 
forma neutra: a cada um deles é dado um tratamento grá!co que o individualiza, 
ilustrando tanto os seus próprios conteúdos como o programa geral dos seus autores, 
a sua metodologia. Este tratamento torna os ensaios apresentados em objectos de 
design, transformando o livro, por sua vez, em algo que ultrapassa a mera colecção de 
textos para se tornar, enquanto enunciado, num livro sobre design, tanto na forma 
como no conteúdo.

Através desta publicação, é construída portanto uma identidade complexa que é 
enunciada tanto no modo como se organiza, como pelos conteúdos que apresenta, 
como na forma como são apresentados gra!camente. Esta enunciação complexa é 
visível, em primeiro lugar, no próprio título do livro: “Design Writing Research”. À 
primeira vista, parece descrever uma actividade teórica, a descrição de um método: 
poderia traduzir-se por “investigação sobre escrita sobre design” – um nome genérico 
mas e!caz para um livro sobre teoria do design. No entanto, estes três nomes isola-
dos sobre a página, sem pontuação que os sujeite a uma ordem gramatical, podem 
também funcionar como uma lista de palavras chave ou como os três vértices de 
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Livros dentro de livros,
ilustrando um artigo sobre
deconstrução e design.    

Um lay-out simétrico ilustra
o processo de estampagem
usado por Andy Warhol
nas suas ilustrações.    

Artigo sobre os livros 
de Quentin Fiore.    
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um triângulo conceptual: “design-escrita-investigação” – neste caso evoca-se a neu-
tralidade cientí!ca de uma lista ou de um diagrama. Por outro lado, ao apresentar 
estas palavras num conjunto, sem pontuação, a!rma-se efectivamente que não existe 
uma hierarquia de!nida entre elas – tanto o design, como a escrita ou a investigação 
são importantes no trabalho destes dois designers. Contudo, este título corresponde 
também ao nome do estúdio de design de J. Abbott Miller e Ellen Lupton. Natural-
mente, esta interpretação não invalida as outras duas: o estúdio de design, ao assumir 
esta designação, pretende evocar a neutralidade de um método, de uma lista ou de 
um diagrama cientí!co. Mas o facto deste livro partilhar o nome com um atelier de 
design anuncia-o efectivamente como uma publicação que reúne o trabalho desse 
mesmo estúdio. Estes três enunciados no seu conjunto produzem assim um quarto, 
que dá corpo a uma ambiguidade deliberada por parte dos seus autores. No fundo, 
trata-se de uma forma de declarar uma indiferença em relação às limitações discipli-
nares do design. Ao usarem um nome com estas conotações, eles estão a declarar que 
este é um livro que se furta às hierarquias e oposições habituais do design, enuncian-
do através dele uma identidade distinta da habitual.

Pode-se observar também que< esta identidade complexa é enunciada no modo 
como Lupton e Miller se apresentam a si mesmos. Num livro tão auto-re#exivo 
como este, que anuncia a todo o momento os métodos através dos quais foi produ-
zido, poder-se-ia esperar uma presença mais forte por parte dos seus autores. Contra 
esta expectativa, os locais onde o projecto editorial e a identidade dos seus autores 
são apresentados são partes que em outros livros seriam tidas como subalternas, de 
serviço, como a bibliogra!a ou os agradecimentos, lugares que habitualmente se diri-
gem ao exterior do livro, que o enquadram.228 Servem para manifestar formalmente 
um reconhecimento perante pessoas e objectos que de alguma forma participaram 
nele para além dos seus autores, seja sob a forma de uma colaboração passiva (um 
livro usado como parte de uma investigação bibliográ!ca, por exemplo), seja sob a 
forma de uma colaboração activa (uma pessoa que colaborou de alguma forma com 
os autores do livro). Esta enunciação da identidade dos autores  num contexto onde, 
dentro do livro, se enunciam também as suas fronteiras exteriores ilustra programa-
ticamente a maneira como Lupton e Miller conceptualizam a autoria: um processo 
politicamente interventivo mas despretensioso, onde o designer, apesar de acumular 
os cargos de escritor e editor, evita o protagonismo que o termo “autor” conota, pre-
ferindo a designação mais modesta de “produtor”, no sentido que Walter Benjamin 
dá ao termo. Apesar deste livro ser bastante característico, tanto do ponto de vista 

228  Correspondem ao que Gerard Genette chama paratextos (Genette 1987).
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grá!co como do textual, perpassa por ele um carácter colectivo e impessoal, no senti-
do em que se furta a isolar uma só personalidade, um só criador por detrás dele. Neste 
aspecto, a ambiguidade neutra do título funciona sem muita ironia como uma co-
notação de um processo mais cientí!co do que estético. Contudo, esta neutralidade 
não se re#ecte num objecto seco, tanto sob o ponto de vista da qualidade dos textos 
como da forma como estes são encenados sobre a página – os efeitos usados nunca 
se tornam excessivos e, apesar da variedade de estratégias de paginação distintas, é 
mantida uma unidade bastante rigorosa ao longo de todo o livro.

O livro está dividido tematicamente em secções, distintas umas das outras no 
que diz respeito à sua consistência temática. A primeira, intitulada “Teoria”, analisa 
o design grá!co a partir de um enquadramento pós-estruturalista. Os textos contidos 
nesta parte são baseados no trabalho de Lupton e Miller enquanto alunos na Cooper 
Union School of Art, em Nova Iorque, onde eram encorajados pelos seus professores 
– que incluíam Hans Haacke, George Sadek e P. Adams Sitney – a pensar o design 
grá!co em termos de cultura e linguagem (Lupton & Miller 1999, p. vi). Esta pri-(Lupton & Miller 1999, p. vi). Esta pri-p. vi). Esta pri-
meira secção funciona não apenas como uma abordagem teórica passiva, mas como 
um programa que serve de guia para a obra de Lupton e Miller em geral, e para as 
próprias estratégias de apresentação grá!ca usadas ao longo de Design Writing Rese-
arch. A segunda secção pretende analisar a relação do design grá!co com os “Media” 
(é esse o seu título). No entanto, nenhum dos ensaios desta parte cumpre explicita-
mente essa intenção, sobretudo quando os comparamos com o grupo tematicamente 
mais coerente da secção anterior que, mesmo tendo sido produzidos em contextos 
distintos, formam um todo bastante homogéneo entre si. Esta segunda secção, pelo 
contrário, dá mais a ideia de uma antologia de textos críticos publicados em diferen-
tes ocasiões e diferentes formas sobre temas muito diversos: o trabalho de ilustração 
de Andy Warhol; os livros de Quentin Fiore; a fotogra!a de stock; raça e publicidade. 
Esta é uma variedade temática que se encaixa mal dentro da categoria ainda assim 
bastante abrangente de “Media”. A terceira e última parte, a mais pequena, chama-se 
“History” e é constituída por uma série de ensaios curtos organizados cronologica-
mente, esboçando uma história do design grá!co na América.

Curiosamente, a apresentação da forma como Design Writing Research se organi-
za é também feita na parte do livro dedicada aos “Acknowledgments”, literalmente 
“reconhecimentos” que poderia ser traduzida para português como “agradecimen-
tos”. Tendo em conta as funções que cumpre, seria talvez mais adequado chamar-lhe 
aqui “Prefácio” ou”Introdução”. Habitualmente, é em capítulos com estas designa-
ções que se costuma por vezes incluir agradecimentos, no entanto, e como já vimos, 
Lupton e Miller dão desta forma a entender que a própria organização do livro é de-
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terminada por um contexto exterior a ele. Esta declaração de exterioridade con!rma-
se quando se veri!ca que é também nos agradecimentos que se descreve brevemente 
a estrutura e a história do estúdio Design Writing Research, enumerando também uma 
lista de colaboradores que, ao longo dos anos, contribuíram para a produção do livro.

Segundo os seus autores, o estúdio foi fundado com o objectivo de poderem 
trabalhar fora de horas e fora do contexto do trabalho assalariado. Ao ser de!nida 
deste modo, a identidade do estúdio estabelece-se por oposição à identidade habitual 
do design enquanto serviço feito para um cliente a troco de uma remuneração. A 
própria natureza dos trabalhos expostos no livro con!rma esta diferença: não são 
logótipos, brochuras ou cartazes, mas textos produzidos num contexto académico, 
para exposições, conferências ou revistas da especialidade. Procurando sinais da ha-
bitual !gura do cliente, sobre a qual o discurso do design grá!co se constrói, não se 
consegue encontrar aqui um equivalente, excepto por analogia, assumindo que as 
entidades que encomendam ou publicam os textos de Lupton e Miller são os seus 
clientes. As únicas referências explícitas a clientes surgem dentro dos textos onde se 
discute a obra de outros designers, como no caso dos ensaios sobre Andy Warhol ou 
Quentin Fiore. Falar de clientes no caso deste livro não faz, portanto, muito sentido: 
no que diz respeito ao design apresentado – o próprio livro –, Lupton e Miller são 
efectivamente os seus próprios clientes. Esta con#uência da identidade do designer e 
do cliente na !gura do designer dá a entender a presença de uma forma de “Designer 
como Autor” – uma autoria que não é enunciada da mesma forma que em Bruce 
Mau ou Sagmeister, através da produção de uma narrativa sobre trabalhos realizados 
para outros clientes, por via da qual é reclamada a posse de uma obra e o estatuto de 
autor. Lupton e Miller, de um modo distinto, constroem a sua identidade através 
de uma tomada de posse que se processa sobretudo no plano da enunciação grá!ca. 
É através da reencenação do gra!smo destes textos, publicados em outros contextos 
com outras organizações grá!cas, que os autores efectuam a apropriação do seu pró-
prio trabalho, construindo as suas identidades enquanto autores. Ou seja: é através 
de um acto de redesign que esta apropriação se enuncia. Assim, tal como em outros 
Big Books, o enunciado fulcral é o exercício de um domínio completo, tanto sobre 
a forma do livro como sobre os seus conteúdos, que se traduz numa continuidade 
programática entre estes dois termos – neste caso, entre a forma do texto e os temas 
desse texto – que se manifesta como um acto de apropriação (ou, mais exactamente, 
de reapropriação, como iremos ver de seguida).

Ao longo de Design Writing Research, esta apropriação assume um conjunto de 
modalidades distintas, que Rick Poynor enumera no seu texto de introdução a este 
livro. Na primeira delas, a mais subtil, e que encontra paralelos no modo como, 
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em alguns livros sobre designers e com o !m de integrar o seu trabalho numa tra-
dição cultural mais alargada, também são mostrados trabalhos de outros criadores, 
tidos como exemplares. Lupton e Miller, ao escreverem sobre designers canónicos, 
estariam a reclamar um parentesco, uma !liação, com !guras como Otto Neurath, 
o criador do instituto Isotype, dedicado a encontrar um sistema universal de repre-
sentação grá!ca de informação, ou Quentin Fiore, o designer que nos anos sessenta 
criou um conjunto de livros onde a escrita de Marshall McLuhan, de Buckminster 
Fuller e de Jerry Rubin era ilustrada através de sequências de páginas quase cinema-
tográ!cas, constituindo um antecedente do género de estratégias usadas em muitos 
dos Big Books. A segunda modalidade de apropriação seria, de acordo com Poynor, 
o uso da fonte Scala, do designer de tipos Martin Majoor, empregue em muitas das 
publicações de Lupton e Miller – uma conclusão talvez precipitada, tendo em con-
ta que muitos designers utilizam recorrentemente a mesma fonte sem que isso seja 
considerado uma forma de apropriação. A terceira modalidade seria, !nalmente, a 
maneira como Lupton e Miller se reapropriam gra!camente de material que produzi-
ram para outras publicações, apresentando-o num único livro como uma obra coesa 
e encerrada:

Do mesmo modo que é reenunciado, material originalmente escrito para outras publica-
ções é, num sentido mais fundamental, reclamado neste livro. Encontro-me na posição 
pouco habitual de ver três artigos publicados pela primeira vez na revista que eu edito, 
Eye, redesenhados pelos seus autores naquilo que presumivelmente representa para eles 
uma forma de"nitiva. […] Os leitores inclinados a verem estas alterações como algo que 
diz respeito apenas a aparências de superfície perderão um ponto fundamental marcado 
pelos próprios Lupton e Miller no ensaio “Deconstruction and Typography”229 sobre a 
importância das estruturas grá"cas. Dispositivos que a investigação literária e linguística 
tende a negligenciar – tais como o espacejamento, o enquadramento, a pontuação, o estilo 
dos tipos e a composição – efectuam uma acção potencialmente “transformativa” sobre a 
articulação do sentido. Reformatar um ensaio visual complexo é mudar quase de certeza 
aquilo que este “diz”.230

229  No livro não aparece nenhum ensaio com esse nome. Tratar-se-á provavelmente de uma distracção ou gralha.
230  No original: “As well as being revoiced, material originally written for other publications is in a more funda-“As well as being revoiced, material originally written for other publications is in a more funda-
mental sense reclaimed in this book. I !nd myself in the unusual position of seeing three articles !rst published in 
the magazine I edit, Eye, redesigned by their authors in what presumably represents for them a de!nitive form. […] 
Readers inclined to see such changes as only a matter of surface appearance would miss a fundamental point made 
by Lupton and Miller themselves in the essay ‘Deconstruction and Typography’ about the signi!cance of graphic 
structures. Devices which traditional literary and linguistic research tends to overlook – such as spacing, framing, 
punctuation, type style, and layout – perform a potentially ‘transformative’ function in the articulation of meaning. 
To reformat a complex visual essay is almost certainly at some level to change what it ‘says’.”
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Tal como Poynor dá a entender, os ensaios da parte do livro dedicada à teoria 
funcionam como um guia, mas também como uma demonstração do tipo de enun-
ciações praticadas ao longo do livro. O primeiro ensaio, Deconstruction and Graphic 
Design, trata do modo como o conceito de desconstrução, tal como foi de!nido 
por Jacques Derrida, é usado na prática, teoria e ensino do design grá!co, expondo 
também a maneira como a tipogra!a se enquadra dentro da obra de Derrida. A de-
construção seria uma maneira de questionar a forma como a representação habita a 
realidade:

Como entra a imagem das coisas dentro da sua essência interna? Como penetra a superfí-
cie debaixo da pele? A cultura Ocidental é governada desde Platão por oposições como rea-
lidade/representação, dentro/fora, original/cópia e mente/corpo. As conquistas intelectuais 
do Ocidente – a sua ciência, arte, "loso"a, literatura – valorizaram um lado destes pares 
acima do outro, associando um com a verdade e o outro com a falsidade. A deconstrução 
ataca as oposições deste género mostrando como o conceito desvalorizado e negativo habita 
os valores do positivo.231 (p.3)

Lupton e Miller interessam-se particularmente pela oposição estabelecida por 
Derrida entre fala e escrita – no Ocidente, a fala é mais valorizada do que a escrita, 
sendo esta última considerada como uma cópia inferior da primeira. Enquanto a fala 
está directamente relacionada com a consciência e mesmo com o próprio corpo, a 
escrita é algo exterior e passivo, um mero registo. Contudo, para Derrida a escrita é 
tão activa e interna como a fala, invadindo “o pensamento e a fala, transformando 
os reinos sagrados da memória, conhecimento e espírito.”232 (p. 4) Mas se a escrita 
é considerada como sendo uma cópia da fala, para Lupton e Miller a tipogra!a está 
ainda mais afastada do pensamento, porque é apenas uma das muitas formas pelas 
quais a escrita é representada – uma espécie de pensamento em terceira mão. No 
entanto, Derrida põe em causa a noção da escrita como um registo secundário:

231  No original: “How does the external image of things get “How does the external image of things get inside their internal essence? How does the surface get 
under the skin? Western culture since Plato hás been governed by such oppositions as reality/representation, inside/
outside, original/copy, and mind/body. "e intellectual achievements of the West – its science, art, philosophy, 
literature – have valued one side of these pairs over the other, allying one with truth and the other with falsehood. 
Deconstruction attacks such oppositions by showing how the devalued, negative concept inhabits the values positive 
one.”
232  No original: “thought and speech, transforming the sacred realms of memory, knowledge and spirit.”
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O ataque "nal de Derrida à noção da escrita como uma cópia secundária da fala é a"r-
mar, perversamente, que “a escrita fonética não existe” [...]. Não só a escrita habita a fala, 
transformando a sua gramática e som, e não apenas a escrita fonética funciona como o 
“outro” da linguagem, um “exterior” fabricado para a"rmar a sua “interioridade” ilusó-
ria, mas o modelo do “exterior” não consegue comportar-se sempre da maneira esperada. 
Assim, onde Saussure a"rmava que só há dois tipos de escrita – fonética e ideográ"ca – 
Derrida mostrou que as fronteiras entre as duas #utuam.233 (p. 13)

Lupton e Miller lembram de seguida como a escrita fonética está embrenhada 
de elementos não fonéticos mas ideográ!cos, como os números, os símbolos mate-
máticos, a pontuação, o uso de maiúsculas e minúsculas, itálicos ou bolds. Mesmo a 
con!guração das páginas, a forma como as ilustrações se relacionam com os textos, 
surgem como enunciações não-fonéticas que enquadram tanto imagens como a re-
presentação do som. Traçando uma história da relação entre design grá!co e decons-
trução, eles demonstram como esta relação subsidiária pode ser questionada de modo 
produtivo, usando como exemplo o trabalho desenvolvido na Cranbrook Academy 
of Art no !nal da década de 1970 e inícios da de 1980, fortemente in#uenciado pela 
teoria francesa, e em particular pelos trabalhos de Baudrillard, Barthes e Foucault.

Estas constatações introduzem um conjunto de problemas que são tratados ao 
longo do livro, tanto teórica como gra!camente. O próprio ensaio sobre deconstrução 
e design é enquadrado por ilustrações de bordas de livros abertos, como se estivesse a 
ser lido na imagem de um livro e não num texto contido num livro. As relações entre 
imagem e texto, e entre estes e o livro são assim postas em causa. De igual modo, em 
ensaios como Counting Sheep é produzida uma história concisa das notações mate-
máticas, ilustrada por exemplos de símbolos que funcionam ao mesmo nível que os 
caracteres do texto que acompanham. Neste caso, as ilustrações não estão separadas 
do texto, mas funcionam ao mesmo nível das letras que ilustram. O mesmo esquema 
é usado em Modern Hieroglyphs, onde é traçada a história do instituto Isotype e da 
sinalética moderna, ilustrada por exemplos grá!cos, incluídos ao longo das linhas de 
textos, nas alturas em que são evocados. Em Period Styles, a história da pontuação é 
ilustrada através do uso ao longo do texto do género de pontuação em uso durante a 
época tratada. Assim o texto começa sem pontuação e sem espaços entre palavras, tal 

233  No original: “Derrida’s ! nal attack on the notion of writing as a secondary copy of speech is to claim, per-“Derrida’s !nal attack on the notion of writing as a secondary copy of speech is to claim, per-
versely, that ‘phonetic writing does not exist’ […]. Not only does writing inhabit speech, transforming its grammar 
and sound, and not only does phonetic writing function as language’s ‘own other,’ an ‘outside’ manufactures to af-
!rm its own illusory ‘insideness,’ but the model of the ‘outside’ continually fails to behave in the manner expected of 
it. "us where Saussure had claimed that there are only two kinds of writing – phonetic and ideographic – Derrida 
showed that the frontiers between them #uctuate.”
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como era uso entre os gregos e romanos, para ir ganhando a sua pontuação – desde 
vírgulas, pontos e parágrafos, a sistemas de notação entretanto caídos em desuso – à 
medida que a história vai avançando. O último capítulo desta parte, Disciplines of De-
sign: Writing With Foucault, leva estas questões mais longe, aproximando-as do tema 
desta investigação, ao tratar da possível aplicação das metodologias de!nidas por 
Foucault ao design grá!co. A forma como este artigo é ilustrado, um dos poucos, se 
não o único, a ser escrito propositadamente para este livro, é curiosa, usando apenas 
citações textuais de Foucault, modi!cadas para falarem também de design.

Nos capítulos seguintes, o experimentalismo diminui consideravelmente embora 
ainda se faça presente. Num artigo sobre o trabalho de ilustração de Andy Warhol, 
as ilustrações aparecem duplicadas em grupos simétricos, evocando o processo usado 
por Warhol, uma forma artesanal de carimbo em que um desenho original em ne-
gativo era feito sobre um papel impermeável, que seria pressionado posteriormente 
contra um papel absorvente onde !caria a ilustração !nal. Num capítulo dedicado 
aos livros produzidos por Quentin Fiore para McLuhan, Buckminster Fuller e Jerry 
Rubin, a experimentação é mais discreta, mas ainda assim presente: sequências de 
páginas do livro – mais uma vez o tema do livro dentro do livro – aparecem a ilustrar 
o texto. Estes livros são descritos de uma forma que evoca inevitavelmente o próprio 
trabalho de Lupton e de Miller estabelecendo paralelismos evidentes com este:

do ponto de vista do design, estes livros são marcos na integração do texto, imagem e com-
posição. Nos valores da indústria editorial, persiste uma divisão entre palavras e imagens, 
a alta academia e os baixos meios de comunicação de massas, autores e designers. Massage 
e War and Peace são notáveis por esbaterem as distinções pro"ssionais, comerciais e for-
mais que constituem as hierarquias da edição (p. 91).”234 

Design Writing Research é um livro que se posiciona conscientemente em rela-
ção a esta tradição, apresentando os seus designers-escritores de um modo que põe 
criticamente em causa tanto o conceito de design como o de escrita, pondo em causa 
!nalmente o próprio conceito de autoria dentro e fora da área disciplinar do design.

234  No original: “[...] from a design perspective, these books are landmarks in the integration of text, image, and 
layout. In the values of the publishing industry, a divide persists between words and pictures, high academia and 
low mass media, authors and designers. Massage and War and Peace are remarkable for blurring the professional, 
commercial, and formal distinctions that constitute the hierarchies of publishing”



271

Análise Crítica dos Big Books

8.5. PROCESS; A TOMATO PROJECT 235

A capa é modesta mas, por isso mesmo, eloquente, impressa numa cartolina unco-
ated cinzenta com grandes letras negras em caixa alta com o nome do livro e dos 
seus autores. O tipo de papel dá-lhe um ar concreto, prosaico, mas – por isso mes-
mo – frágil e contingente, sobretudo por comparação com o interior da publicação, 
mais lustroso e so!sticado. O contraste é sem dúvida propositado, servindo como 
ilustração ao tema do livro, a ideia de processo, expressa no título: “PROCESS; A 
TOMATO PROJECT”. Este carácter grosseiro da capa dá a entender algo que não 
está acabado, algo imperfeito, que se situa ainda numa fase projectual, o que parece 
con!rmar-se pelo facto de não aparecerem imagens, apenas texto, apresentado de 
uma maneira que não é inteiramente ortodoxa, e que sublinha uma redundância 
calculada entre um carácter textual, literal do texto e o seu aspecto grá!co. Esta re-
dundância é conseguida através da presença de um simples sinal de ponto e vírgula, 
separando as duas partes do título, empregue de modo aparentemente supér#uo, 
tendo em conta que a divisão das palavras em duas linhas chegaria para hierarquizar 
e relacionar as duas expressões, fazendo de uma o título e da outra o subtítulo. Mas 
esta aparente redundância é signi!cativa: enfatiza o carácter textual da capa, onde não 
é usado qualquer tipo de imagem – um carácter literalmente prosaico, por oposição 
ao carácter predominantemente visual do interior do livro. Deste modo, e através de 
uma enunciação grá!ca, a tipogra!a da capa assume o papel de um texto e não de 
uma imagem. Começa por surgir aqui a ideia deste livro como algo que se situa numa 
fase de projecto, anterior ao design, dando-se a entender um texto que ainda não foi 
tratado a nível grá!co, cujas hierarquias são ainda apenas as da gramática e não as 

235  Não tendo este livro numeração de página, optou-se por contar as páginas a partir da primeira página do miolo 
– ou seja, deixando de fora da contagem capa, verso da da capa, contracapa e guardas.
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do design. Através deste género de enunciação, sugere-se subtilmente o texto como 
uma linguagem de projecto, que precede até o próprio design, bem como toda uma 
série de hierarquias que se concretizam apenas quando são enunciadas gra!camente. 
Naturalmente, trata-se apenas de uma representação: não existe tal coisa como uma 
pré-enunciação; algo é enunciado ou pura e simplesmente não existe. Neste caso, um 
nível aparentemente pré-enunciativo é apenas um enunciado que pretende ilustrar 
a ideia de processo (o tema do livro). Embora se represente aqui o texto como uma 
enunciação do conceito de processo, essa enunciação é feita através de dispositivos 
grá!cos, subordinando o texto ao design, e invertendo portanto a relação hierárqui-
ca habitual onde o texto precede o design. Esta inversão sustenta a enunciação da 
identidade do designer como alguém que pode controlar ou gerir processos que ha-
bitualmente estão fora da alçada das responsabilidade do designer, neste caso o texto 
e as suas regras gramaticais. Através de métodos aparentemente simples, este livro 
começa, logo desde o primeiro momento, logo desde a capa, a enunciar uma certa 
ideia de autoria, entendida como uma redistribuição de responsabilidades que se tra-
duz também num conjunto de estratégias estéticas – usando a expressão de Rancière: 
uma redistribuição do sensível. 

Na contracapa esta postura grá!ca continua, usando as mesmas estratégias num 
curto texto de apresentação onde – com uma única excepção – também não são 
empregues maiúsculas, nem para iniciar uma frase ou parágrafo, nem nos nomes 
próprios, nem nas inúmeras marcas e entidades institucionais invocadas. As únicas 
maiúsculas usadas são as do título do livro, escrito num bloco compacto, semelhante 
ao que aparece na capa. Mesmo os nomes dos membros do estúdio são apresentados 
por ordem alfabética, também em minúsculas. Esta escolha de hierarquias – todos os 
nomes, sejam eles clientes ou os próprios membros, colocados num plano de igual-
dade, em relação ao nome do estúdio – parece sugerir que esta identidade colectiva se 
sobrepõe a tudo o resto. O texto descreve essa identidade colectiva como um espaço 
onde pessoas se encontram para trabalhar, colaborar e experimentar, revolucionando 
a aparência dos media populares e estabelecendo uma reputação internacional através 
de um conjunto de clientes como a Adidas, a Coca Cola, a IBM, Levi’s, MTV, Nike, 
Pepsi, Reebok, o jornal Guardian, o ICA (Institute of Contemporary Arts) e os cor-
reios ingleses, entre outros. 

Os tomato distanciam-se daquilo a que chamam o design no sentido tradicional, 
que nunca chega, contudo, a ser explicitamente de!nido neste texto de apresentação, 
excepto por oposição à abordagem que defendem, que também não chega a ser cla-
ramente determinada, referindo-se apenas que fazem trabalho que pode ser adaptado 
às diferentes necessidades e contextos do público, a partir das próprias experiências e 
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Texto autobiográ!co na 
primeira coluna ilustrado 
por  imagens ao topo,
uma segunda coluna  
de citações e uma terceira 
 de referências.

Texto/entrevista.
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Alguns exemplos das estratégias 
de paginação usadas em Process.
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trabalho pessoal dos membros do estúdio, abarcando um leque relativamente vasto 
de meios – !lme, música, fotogra!a, escultura, som, tipogra!a e “escrita conceptu-
al”. Depreende-se que esta ênfase no trabalho pessoal se opõe à ideia de um design 
produzido apenas como um serviço, apenas em função das necessidades de clientes, 
sem levar em conta as convicções pessoais dos designers. Esta postura traduz-se numa 
publicação bastante distinta – pelo menos à primeira vista – de um portfolio ou um 
catálogo, e Process corporiza uma inversão curiosa que, segundo os próprios tomato 
é uma das bases da sua !loso!a de trabalho: estes livros, tais como outros projectos, 
não são subprodutos do seu trabalho principal, mas são o seu trabalho principal. 
Deste modo, os tomato recusam-se a limitar a sua auto-expressão enquanto designers 
aos problemas dos seus clientes.

De acordo com o texto da contracapa, o livro centra-se, não directamente no seu 
trabalho comercial ou mesmo pessoal, mas, como o nome “Process” indica, sobre 
os conceitos, memórias e abordagens que informam as criações dos tomato. O texto 
conclui com uma lista por ordem alfabética dos membros do estúdio, uma espécie 
de assinatura, também em minúsculas, enfatizando a ausência programática de hie-
rarquias. Este é um dispositivo muito próximo ao que era praticado dentro de certas 
modalidades de modernismo, como por exemplo quando Herbert Bayer propôs que 
se deixasse de usar letras maiúsculas, mesmo em nomes próprios. Neste caso, não 
existem ambições de fazer desta opção uma regra, mas de um modo subtil ilustra-se o 
domínio dos designers sobre a ortogra!a e, por extensão, sobre a própria linguagem, 
demonstrando desta maneira um controle total sobre forma e conteúdo. Portanto, 
o design da capa e contracapa com a sua ênfase num carácter textual, não é apenas 
uma opção estilística discreta, mas uma maneira de se começar a construir a ideia de 
um “Designer como Autor”. Neste pequeno texto de introdução surge assim, desde 
o primeiro momento, a de!nição da identidade de um colectivo de designers. Esta 
identidade é construída tanto por oposição à ideia de um designer tradicional, como 
através de uma lista de clientes, tidos como legitimadores. Dito de outro modo, não 
se trata de um esquema que procura excluir a !gura do cliente, mas de uma tentativa 
de reequacionar a ligação entre designer e cliente, que continua a ser um enunciado 
essencial dentro do esquema discursivo do design grá!co.

Dentro do livro, o primeiro texto parece uma introdução alusiva, elíptica, he-
sitante. Fala-se de começos – “the !rst few steps: the !rst few words” –, do modo 
como ver é o primeiro dos começos, que antecede o sentido, o olhar, o toque, o mo-
vimento. O acto de ver é comparado a uma pedra atirada a um lago, cujas ondulações 
concêntricas alteram tudo quanto tocam. O escritor não identi!cado questiona-se 
sobre a possibilidade de explicar estas coisas. Sublinhando o tema do livro, conclui 
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que não é o que se faz, mas como se faz. Termina com o que parece ser uma re#exão 
sobre a individualidade:

então porquê a preocupação? Porquê a necessidade de possuir, a necessidade de reclamar 
a necessidade de sentir que se é o único, a necessidade de ser “eu”, a necessidade de decidir 
uma coisa e não outra, a necessidade de subir ao topo, a necessidade de provar...? o facto 
da nossa individualidade residir em nós mesmos tal como os factos da nossa biologia, e 
porém o mais difícil é ir em frente, deixá-la para trás e estar ali para os outros, entendendo 
e, "nalmente, comunicando é isto que faz de nós humanos, mas ainda assim queremos ser 
ilhas.236 (p.3)

Assim, declara-se a necessidade de abandonar a individualidade, mas reconhece-
se a impossibilidade de o fazer totalmente. Não se pode assumir que este texto trate 
de design (é demasiado ambíguo para isso); no entanto, Process trata, mesmo que de 
modo enviesado, de design, e é provável que o seu primeiro texto – nada o identi!ca 
como uma introdução – prepare o terreno ou pelo menos estabeleça o contexto em 
que este livro funciona (a última parte, que refere explicitamente a ideia de processo, 
parece con!rmar a hipótese).

Esta ambiguidade dos textos incluídos em Process, que parecem funcionar de 
uma forma mais alusiva do que utilitária, demarca este livro das publicações típicas 
sobre design, onde o papel do texto é quase sempre claramente enunciado no plano 
grá!co: sabe-se o que é o corpo de texto e quais os seus satélites, sejam eles títulos, 
legendas ou destaques. Neste livro, pelo contrário, é difícil perceber estas hierar-
quias. Torna-se difícil distinguir por vezes entre textos que funcionam como ima-
gens, como texturas, e textos que funcionam como conteúdos legíveis. Neste último 
caso, alguns deles funcionam mais como poemas ou, pontualmente, como listas de 
palavras ou de conceitos, do que como textos com princípio meio e !m e com um 
propósito claramente de!nido. A forma como são paginados, usando uma fonte não-
serifada num corpo relativamente reduzido aproxima-os da condição de legendas. 
No entanto, é de imediato claro que não funcionam como comentários técnicos ou 
mesmo poéticos das imagens apresentadas (também elas, na maioria dos casos, abs-
tractas ou quase abstractas). Em alguns casos, os textos sobrepõem-se às imagens ou 
parecem fazer parte delas, como numa colagem digital. Porém, não se chega nunca 

236  No original: “so why all the worry? why the need to possess, the need to claim the need to feel like the one “so why all the worry? why the need to possess, the need to claim the need to feel like the one 
and only, the need to be ‘I’, the need to decide one thing against another, the need to sit on the top of the heap, the 
need to prove…? the fact of our individuality resides in us like the facts of our biology, and yet the hardest thing is to 
move on, to put this to one side and to be there for others, understanding and, !nally, communicating, this is what 
makes us human, but still we want to be islands.”
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ao ponto em que se fundem; há sempre uma separação clara, grá!ca, entre os dois. 
A ambiguidade revela-se num nível diferente do grá!co, através do carácter alusivo 
das imagens e dos textos, ao nível dos conteúdos e não das formas. Em outras pá-
ginas, o texto é claramente tratado como uma imagem: letras reproduzidas em alto 
contraste sugerem colagens fotocopiadas; outras dão a entender mensagens coladas 
sobre vidros como se fossem sinaléticas ou instalações; algumas aparecem sobrepostas 
a imagens como se fossem os títulos ou as legendas de um !lme. Aqui as estratégias 
são distintas: neste caso, o texto é encenado como a reprodução fotográ!ca de textos 
colocados no ambiente.

Mesmo nas secções onde o texto parece assumir um papel mais convencional, as-
semelhando-se formalmente a ensaios, entrevistas ou textos académicos com citações 
e notas de rodapé, o carácter alusivo e subjectivo do conteúdo mantém-se, colocando 
o leitor num estado de desequilíbrio permanente. Numa destas secções, por exemplo, 
um ensaio pessoal – o mais longo do livro –, surge acompanhado de uma !eira de 
imagens ao topo da página e de duas colunas à sua direita, uma contendo comentá-
rios ao trabalho dos tomato237 e citações mais gerais apoiando o ensaio, e outra coluna 
que funciona como legenda, tanto das imagens como das citações apresentadas. Este 
ensaio apoia-se sobre a experiência de um narrador anónimo – o texto mais uma 
vez não está assinado – que recorda os passeios que dava em criança com o seu avô. 
O texto começa citando Marcel Broodthaers: “Tinha-me questionado se não devia 
vender qualquer coisa e vencer na vida. Desde há algum tempo que não sou bom 
para o que quer que seja. Tenho quarenta anos de idade...”238 Esta citação invoca 
uma certa hesitação de carreira inde!nida e tardia, dando a entender um posiciona-
mento pessoal alheio a preocupações comerciais. Mais uma vez, os tomato parecem 
posicionar-se de fora, por oposição a um design comercial, embora esta oposição seja 
demonstrada de modo ambíguo. As caminhadas pelo campo com o avô funcionam 
como mote para uma re#exão sobre a viagem que, por analogia, sustenta que toda a 
obra é, ao mesmo tempo, uma experiência e o mapear dessa experiência, comparando 
!nalmente o trabalho dos tomato ao mapa de uma experiência. O estúdio funciona 
como o sítio onde se pode comparar os mapas dos territórios distintos dos seus co-
laboradores que são sobrepostos uns aos outros de modo criativo. Este livro, por sua 
vez, é “um mapa (de mapas) processuais, na medida em que olhar para [ele] desenca-
deia procedimentos e possíveis relações que signi!cam que a obra (no sentido que o 

237  Citações de críticos, neste caso, demonstrando que, mesmo dentro de um livro que se assume como narrativa 
visual ambígua e descentrada, há um cuidado de representar textualmente os designers através de um conjunto de 
testemunhos legitimadores que se juntam a própria voz dos designers.
238  No original: “I, too, wondered whether I could not sell something and succeed in life. For some time I had 
been no good at anything. I am forty years old...”
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discurso entre [o leitor] e o livro é a obra) ‘nunca está completa, fechada ou estável’. 
Existe no interior do ‘#uxo’ de todas as outras coisas no mundo’.”239 

Torna-se necessário perceber o modo como estas intenções se traduzem numa 
enunciação grá!ca e textual no próprio livro. A ideia de processo, entendido como 
um diálogo entre o leitor e a obra que nunca chega a ser completo ou estável, traduz-
se numa ambiguidade propositada das categorias habituais do livro, tornando difícil 
perceber se um texto é algo decorativo, um padrão sobre a página, ou se é um ensaio 
biográ!co, uma entrevista, uma legenda ou uma citação. A incerteza vai-se mantendo 
através de dispositivos grá!cos, através da subversão das hierarquias entre palavras e 
imagens, entre secções do livro, entre sequências visuais que usam séries de duplas 
páginas como unidade narrativa, uni!cadas por proximidades cromáticas, de com-
posição ou de tipo de papel e sequências mais textuais onde a unidade se sustenta 
num texto que se prolonga através das páginas como num livro tradicional. O leitor 
tem que fazer um esforço activo e permanente para apreender o sentido deste livro. 
Mesmo a ordem pela qual se organiza permanece evasiva e incerta, não havendo 
sequer uma numeração de páginas. Esta opção sublinha o carácter de Process como 
uma sequência não linear de imagens, textos, ilustrações, cuja consulta pode ser co-
meçada e interrompida em qualquer momento, deixando o leitor na dúvida quanto à 
organização e hierarquia daquilo que é apresentado – o que é sem dúvida a intenção 
dos autores, tal como é declarado no pequeno texto que apresenta o índice, no !nal 
do livro:

os objectos, imagens e ideias que aparecem nas páginas precedentes caem dentro de um 
certo número de categorias distintas. eles foram construídos, formados e inventados usando 
vários meios, várias ferramentas. onde seja relevante o meio, ele é descrito, mas muitas das 
ideias articuladas no livro são o resultado da fusão por justaposição, por acidente e por 
intenção. nesta medida, fusão signi"ca que o meio se torna irrelevante e que a ideia – o 
processo – é mantido em primeiro plano. assim, o índice deve ser usado menos para clari-
"car os conteúdos do livro em termos de signi"cado, do que como um modo de determinar 
as divisões entre peças. Todo o trabalho do livro saiu do processo contínuo de fabrico e 
invenção.240 (p. "nais)

239  No original: “this book is a map (of maps) of process in that the form and condition of looking at the book sets 
out procedures and possible relationships that mean that work in the sense that the discourse between the book and 
you is the work) is ‘never complete, closed or stable’. it exists within ‘the #ux of all the other things in the world’.”
240  No original: “the objects, images and ideas which appear in the preceding pages fall into a number of di$ er-“the objects, images and ideas which appear in the preceding pages fall into a number of di$er-
ent categories. they have been constructed, shaped and invented using a variety of media, a variety of tools. where 
relevant the medium has been detailed, but many of the ideas articulated in the book are the result of the fusion by 
juxtaposition, by accident and by intention. fusion to this extent means that the medium becomes irrelevant and the 
idea – the process – is kept to the fore. thus the index should be used less to clarify the contents of the book in the 
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Assim, este índice não usa a numeração de página como referência, mas um nú-
mero que acompanha algumas das imagens. Funciona em parte como uma legenda 
das obras, indicando as datas, os locais onde foram produzidas e, em alguns casos, 
os meios com que foram feitas. Serve principalmente como um modo de assegurar a 
diferenciação entre as diversas obras que, pela forma incerta como são apresentadas 
ao longo do livro, se poderiam confundir entre si. Neste caso, é possível perceber que, 
embora a unidade !nal e principal seja o próprio livro, as unidades secundárias de or-
ganização não são nem páginas, nem capítulos, mas as próprias obras dos tomato que, 
apesar da ambiguidade da sua apresentação, ainda podem ser identi!cadas através do 
índice. Convém ainda assinalar que a necessidade de esclarecer o modo de funciona-
mento do índice através de um texto de introdução indica que, também neste livro, 
a autoria dos designers se estende à própria estrutura e modo de funcionamento do 
livro, subvertendo-a sempre que possível. 

Tal como em outros Big Books, a !cha técnica reserva também aqui um espaço 
dedicado à voz dos designers, não se limitando a apresentar detalhes legais e técnicos. 
Neste caso, a intervenção é discreta, limitando-se a esclarecer qual a origem do nome 
do estúdio. Aqui surge uma outra ambiguidade: a primeira conotação do nome é 
sem dúvida a da palavra inglesa para tomate mas, de acordo com uma nota breve ao 
topo da !cha técnica: “o nome tomato vem de uma família de hormonas (sub) beta 
– T/ O.m / T O. Este grupo hormonal pode ser encontrado no córtex cerebral de 
pessoas susceptíveis a visões, sonhos em estado de vigília, sensações e sentimentos de 
imponderabilidade.”241 A necessidade de explicar e recontextualizar as palavras, ter-
mos e processos mais simples, dando-lhes uma segunda interpretação, mais ambígua, 
menos directa, acaba por ser uma estratégia recorrente dentro deste livro: o índice, 
como já vimos, precisa de uma explicação; a organização do livro também; a estrutura 
do estúdio também. Mesmo que esta explicação pareça desnecessária, tem o condão 
de enfatizar a presença dos designers, a sua voz, ao longo do livro, dando a entender 
que até a sua estrutura foi refeita por eles. Aqui também a própria forma do livro se 
torna uma representação da ideia do designer enquanto autor. Se esta autoria não se 
traduz na exaltação de um designer individual, traduz-se – por oposição – na criação 
da identidade colectiva de um estúdio e dos processos de trabalho que lhe subjazem. 
Process trata efectivamente da enunciação de uma identidade alternativa para o de-

terms of meaning, and more as a means of determining the divisions between pieces of work. all of the work in the 
book has come out of the continuous process of manufacture and invention.” (p. !nais)
241  No original: “the name tomato comes from a family of (sub)beta hormones – T/ O.m / T O. "is hormone 
grouping is found within the cerebral cortex of people who are susceptible to visions, waking dreams, sensations and 
feelings of weightlessness.”
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sign, que pretende reequacionar tanto a identidade dos designers como a sua relação 
com os clientes, como a própria relação com o design enquanto disciplina, multipli-
cando a quantidade de objectos e discursos disciplinares que pretende incluir. Poder-
se-ia até admitir que este objecto transcende, !nalmente, a disciplina do design insta-
lando-se numa área interdisciplinar, mas a ideia de uma área intersticial que não tem 
a sua própria positividade entra em contradição directa com o modo como Foucault 
trata o conceito de disciplina. Não se trata tanto de uma área que se sobrepõe a todas 
as outras, mas de uma tentativa de a!rmar uma área disciplinar como dominante em 
relação a todo um conjunto de áreas disciplinares pré-existentes.
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8.6. North – Experience

Experience é um dos livros de design mais singulares e intrigantes publicados nos anos 
noventa. É também um dos mais problemáticos. A sua força reside no repto que inventi-
vamente coloca à ainda relevante questão: o que constitui um livro? A sua fraqueza é que, 
tendo quebrado as convenções da edição de livros de design num certo número de maneiras 
construtivas, Experience furta-se aos problemas que levanta. Não é que não queira lidar 
com as implicações do seu próprio método e das suas descobertas; nem sequer se apercebe 
da sua existência (Poynor 1998b, 232).242

 Rick Poynor

Como podemos apreciar por esta citação, Experience seria um dos livros mais singula-
res e intrigantes dos anos noventa. Porém, quase quinze anos depois da sua publica-
ção, poucos vestígios sobram dele. Não é tão presente no discurso do design grá!co 
como Life Style, Perverse Optimist ou como os livros de David Carson ou dos Toma-
to, não sendo referido na maioria dos artigos sobre o design da década de noventa ou 
sobre o “Designer como Autor”, !cando a recensão de Rick Poynor (1998b), de onde 
é tirada a passagem em epígrafe, como um dos raros testemunhos da sua existência.

242  No original: ““Experience is one of the most idiosyncratic and intriguing design books to be published in the 
1990s. It is also one of the most problematic. Its strength lies in the challenge it inventively poses to the still-relevant 
question: what makes a book? Its weakness is that having broken with the conventions of design book publishing 
in a number of constructive ways, Experience ducks the issues it raises. It is not that it doesn’t want to pursue the 
implications of its own method and discoveries; it doesn’t notice they are there.”
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O que nos leva a incluí-lo no conjunto dos case-studies desta investigação é o 
facto de ser um livro que, partilhando muitas das estratégias grá!cas e editoriais dos 
Big Books, constitui contudo um enunciado de autoria distinto de muitos deles, de-
monstrando claramente o modo como publicações bastante similares na sua enuncia-
ção grá!ca e editorial podem ter valores discursivos muito diferentes. Como iremos 
ver, esta divergência não nos impede de observar em Experience os mesmos objectos 
que nos propusemos observar nos nossos case-studies, nomeadamente a enunciação 
de uma determinada identidade para o designer, para os seus clientes, mas também 
para o seu público; de um conjunto de princípios éticos e políticos; de um modo 
próprio de relação entre o design e a cultura; de estratégias de apropriação em relação 
a um conjunto de trabalhos.

Em termos de design, Experience não difere muito de Life Style, de Bruce Mau 
ou do livro de Kalman. É também ele uma colecção de projectos apresentados através 
de ensaios visuais, usando fotogra!as de grande dimensão comentadas pelos editores, 
mas também por citações de personalidades ou !guras históricas, compostas através 
de esquemas grá!cos aparentemente simples. No entanto, um exame atento revela 
que Experience baralha voluntariamente um conjunto de categorias e hierarquias grá-
!cas, como a separação entre imagem e texto, a relação entre legenda, texto e imagem, 
a oposição entre capa e interior. Este último exemplo é particularmente importante 
porque estabelece um programa tanto grá!co como temático para o que irá acontecer 
ao longo do livro. Em primeiro lugar, a capa de Experience furta-se conscientemente 
ao esquema habitual: é difícil identi!car facilmente o que é o título, quem é o autor, 
o que é texto e o que é imagem. A colocação vertical do texto enfatiza o seu aspecto 
grá!co, apresentando-o enquanto imagem antes de se poder ler o seu conteúdo. A 
imagem – ou imagens – de fundo, fotogra!as quase abstractas da superfície lunar, 
tornam também uma identi!cação imediata difícil. Tudo nesta capa retarda um re-
conhecimento rápido das hierarquias ordinárias de um livro. Prolongando este efeito, 
o título surge, não como uma palavra isolada, um nome, uma etiqueta, mas como o 
excerto destacado a verde de um texto, uma introdução anunciando os propósitos do 
livro, que aparecendo na capa e incluindo o título, faz com que esta funcione como 
uma extensão do interior.

Dentro, os vários tipos de texto parecem obedecer, num primeiro exame, a ca-
tegorias claramente de!nidas no que diz respeito à sua ligação com as imagens. Sur-
gem legendas, agrupadas num rectângulo de texto organizado em colunas. A ordem 
interna destas legendas, apesar da regularidade do seu aspecto exterior, pode variar 
bastante. De um modo geral, identi!cam os designers, os arquitectos, os fotógrafos, 
os escritores, os clientes, o nome de cada um dos projectos, bem como fornecem, em 



283

Análise Crítica dos Big Books

A variedade de projectos 
mostrados em Experience:
uma maquete de Tadao Ando;
um parque no Japão;
uma obra de Damien Hirst;
um anúncio de telecomu-
nicações a simular land-art;
um parque temático  
simulando uma praia.
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O trabalho de Barbara  
Kruger fazendo uma ligação 
entre arte e publicidade.
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alguns casos, uma breve descrição ou comentário. Além destas legendas, aparecem 
também textos ou palavras num corpo relativamente grande que se justapõem ou 
sobrepõem às imagens. Esta não é a sobreposição discreta de uma legenda, mas algo 
mais invasivo. Em algumas páginas, um texto relativamente extenso pode mesmo 
ocupar a totalidade de uma imagem, reduzindo-a a um fundo abstracto; em outras, 
uma palavra ou uma frase, em geral o nome do projecto, ocupa o centro de uma 
imagem como se fosse o título de um !lme, obrigando o espectador a confrontar 
aquele texto e aquela imagem. Muitas vezes, as imagens apresentadas incluem frases 
e expressões num tipo de letra e numa escala comparáveis às das legendas e só se 
distinguindo destas através da deformação da perspectiva, do grão ou da pixilização 
da imagem. Este efeito ambíguo é particularmente visível nos trabalhos de Barbara 
Kruger, onde a tipogra!a tem particular importância, mas ocorre também recor-
rentemente ao longo de todo o livro, contribuindo para esbater as suas hierarquias. 
Fica a interrogação se muitos destes projectos não terão sido escolhidos precisamente 
por causa do seu valor tipográ!co e da forma como este se articula com as opções e 
hierarquias do livro, confundindo-as e complexi!cando-as. A própria ordem das pá-
ginas ou pelo menos dos projectos é arbitrária e o leitor é encorajado, através de uma 
citação de Raoul Vaneigen no !m da introdução, a descobrir a sua própria ordem. 
Porém, esta aleatoriedade programática contradiz o carácter narrativo de muitos dos 
projectos, que ocupam uma sequência de páginas com um pequeno ensaio visual, 
que pode descrever o ambiente de um parque, de um !lme, de uma casa, de uma 
instituição ou de um concerto. Ou seja, o livro parece oscilar entre algo que se folheia 
arbitrariamente e algo que se lê linearmente e também aqui as hierarquias se esbatem 
de modo ambíguo.

Ao contrário de outros Big Books, não é o catálogo de um designer ou atelier; 
são apresentados trabalhos, mas não dos designers que o editam. Experience funciona 
como uma recolha de projectos que os seus editores consideram inspiradores dentro 
das mais variadas áreas, desde o design grá!co ao marketing, desde a arquitectura à 
música, desde a instalação ao design de produto. Neste aspecto, e pela variedade de 
experiências disciplinares envolvidas, aproxima-se um pouco de Massive Change, de 
Bruce Mau (Mau 2004), embora ao contrário deste não tenha uma ambição política 
explícita, nem tenha uma organização interna tão sólida. Massive change é construído 
como um catálogo temático que pode ser consultado como um manual ou enciclo-
pédia; em Experience a ordem e a temática são arbitrárias. Tanto se pode falar de arte, 
como da revista Colors, como dum !lme de Derek Jarman, como duma campanha 
publicitária, como do museu da BMW. A inspiração que pretende provocar é dada 
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de um modo directo através de um conjunto de experiências reencenadas sobre a 
página e não através de um sistema de consulta.

No que diz respeito ao modo como a identidade dos seus autores é enunciada, 
Experience opta pela humildade. Na capa, o destaque dado aos seus autores é mínimo 
e é distribuído de igual modo pelo design, pela fotogra!a, pela escrita, edição e com-
pilação do livro, categorias que são apresentadas numa diminuta legenda em corpo 
reduzido. Esta legenda, curiosamente, é igual às que identi!cam os autores de cada 
um dos projectos apresentados no interior do livro, como se este fosse apenas um 
projecto entre os outros. Não se trata porém de uma a!rmação de modéstia: legen-
dado deste modo, o livro posiciona-se no mesmo nível dos trabalhos apresentados 
de Barbara Kruger ou de Rachel Whiteread, da arquitectura de Tadao Ando, dos 
!lmes de Derek Jarman ou das campanhas publicitárias da Benetton. Contudo, e ao 
contrário de Bruce Mau, de Tibor Kalman ou mesmo de Paul Rand, não se !ca com 
a sensação que Experience é um modo levemente disfarçado de promover o trabalho 
dos seus autores por associação ao de criadores mais conhecidos, evocados através de 
citações visuais ou escritas, principalmente porque, excluindo o próprio livro, não 
surgem trabalhos seus entre as obras mostradas. Poder-se-ia concluir que a autoria 
não é enunciada aqui através de uma presença constante da voz ou obra de um autor, 
mas através de um acto de recolha e de apropriação em relação a objectos e criadores 
notáveis vindos de outras áreas.

A apresentação de um conjunto de áreas criativas e de criadores em pé de igual-
dade é o objectivo declarado de Experience, que surge desde logo no texto da capa, 
onde se anuncia o propósito de documentar visualmente as ideias e aspirações dos 
designers, marketeers, artistas e clientes contemporâneos. Neste texto, cliente e cria-
dor são postos em pé de igualdade, uma equivaléncia que é reforçada na introdução, 
onde comissários, criativos e consumidores são identi!cados como sendo o público 
alvo do livro. Este esbater de identidades sugere uma equivalência entre consumo 
e criação que, como seria de esperar, não cai particularmente bem às sensibilidades 
políticas mais activas – é em parte esta desproblematização da relação entre design, 
publicidade do consumo que leva Rick Poynor a ser tão crítico em relação a este 
livro. No entanto, também não se pode dizer que Experience seja uma iniciativa que 
agrade às sensibilidades mais conservadoras do design: a equivalência proposta entre 
design e marketing, e entre designer, artista e cliente surge como uma violação tácita 
da deontologia e mesmo da identidade da pro!ssão, onde estas divisões, expressas 
enquanto antinomias, funcionam como mecanismos discursivos muito poderosos de 
construção identitária tanto para a disciplina como para os seus praticantes indivi-
duais. É nestes dois sentidos concorrentes que Experience se tornou um objecto tão 
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estranho dentro do discurso do design dos anos noventa, quer no sentido de se furtar 
ao discurso dominante, quer no sentido de acabar por ser ignorado por este.

Esta fusão e desproblematização do design, bem como da política em geral, é 
programática, sendo apresentada sucintamente na introdução:

Nós antevemos centros comerciais virtuais e superautoestradas digitais.
Nós temos mais produtos e menos diferença, mais informação e menos tempo.
Nós debatemos se a comunicação convencional deixou de ser a resposta.
Nós sentimos que a expressão através de novas experiências é.
[...]
Onde o debate actual termina este livro começa.
Experience vai além da retórica para visualmente explorar o potencial para de"nir e criar 
novas experiências de comunicação.243

Ou seja, Experience coloca-se para além de um debate político e social, encerran-
do-o através das estratégias visuais usadas. De uma maneira talvez ingénua, a visua-
lidade é colocada não só de fora da retórica, mas também para além dela, como uma 
resolução absoluta, uma desproblematização. Esta ideia de uma visualidade redentora 
parece inapropriada para descrever um livro fortemente apoiado em citações textuais, 
onde é rara a página em que não aparece um texto apresentado numa grande escala, 
podendo mesmo sobrepor-se às imagens de um modo central. Contudo, são as ca-
racterísticas deste texto – a escala, a cor – que !nalmente o aproximam das imagens 
apresentadas, colocando-o em pé de igualdade com elas. Citação visual e citação 
textual aproximam-se e sobrepõe-se fundindo-se efectivamente sobre as páginas de 
Experience.

243  No original: “We anticipate virtual shopping malls and digital superhighways./We have more products and less “We anticipate virtual shopping malls and digital superhighways./We have more products and less 
di$erence, more information and less time./We debate that conventional communication is no longer the answer./
We feel that expression through new experience is./[...]/Where the current debate ends this book begins./Experience 
goes beyond the rhetoric to visually explore the potential to de!ne and create new communication experiences.”
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8.7. !e Graphic Language of Neville Brody
Como já tínhamos visto anteriormente, Neville Brody é considerado uma !gura fun-
dadora da ideia do “Designer como Autor” no contexto inglês, uma posição atribu-
ída não só ao facto de ter sido o designer da in#uente revista !e Face, mas também 
a ter sido o tema, ainda relativamente jovem, de uma exposição retrospectiva no 
Victoria & Albert Museum e a ter editado !e Graphic Language of Neville Brody, um 
livro que viria a exercer uma grande in#uência sobre toda uma geração de designers 
grá!cos (Poynor 1998a, p.100). De certo modo, Brody era apenas o exemplo mais 
visível de um contexto onde já começavam a existir certas práticas que pressagiavam 
o “Designer como Autor”, nomeadamente o facto de se começar a pôr sistematica-
mente em causa a relação do designer com a !gura do cliente, uma autonomização 
que, como já vimos, constitui um enunciado crucial na forma como o “Designer 
como Autor” de!ne a sua identidade. Dentro do panorama do design inglês tinha 
surgido um conjunto de praticantes que já não viam a relação com o cliente como 
um serviço, nem sentiam a necessidade de adequar o seu estilo a cada cliente. Estes 
desenvolvimentos aconteciam no contexto do que já foi designado como “o design 
grá!co independente inglês”(Poynor 2004, p.12), caracterizado por designers que 
trabalhavam sobretudo para clientes de pequena ou média escala, tidos como alter-
nativos – revistas de estilo de vida ou editoras discográ!cas de pequenas dimensões, 
por exemplo.

É nesta situação que surge o livro !e Graphic Language of Neville Brody, que 
obedece, numa primeira análise, ao modelo da monogra!a, com a sua separação grá-
!ca entre imagens e textos e a tentativa de integrar a obra e biogra!a do designer num 
contexto social e histórico mais alargado. No entanto, tem também alguns indícios 
que dão a entender uma tentativa de controle total sobre a forma e o conteúdo da 
publicação, embora de um modo mais incipiente que nos Big Books. Este controle 
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Monograma de Neville Brody
na página de abertura.

Frontispício do livro.

Ao lado e em baixo: 
dois exemplos de paginação.



290

O Big Book

manifesta-se, em primeiro lugar, através da apropriação por parte de Brody da sua 
própria obra. Logo no começo da introdução, uma declaração de intenções enuncia 
este livro como um acto de apropriação – ou, mais exactamente, de reapropriação. 
Começa por se a!rmar que Brody é o designer inglês mais conhecido da sua gera-
ção, através do seu trabalho para revistas como !e Face e para editoras discográ!cas 
conhecidas e que, portanto, o interesse desta obra, que ultrapassa a esfera do design 
grá!co alcançando uma importância social mais alargada, justi!ca esta antologia que 
pretende ir além de uma simples recolha: “!e Graphic Language of Neville Brody 
faz assim mais do que meramente juntar o trabalho publicado do designer que lhe 
serve de tema. Desde os primeiros dias do sucesso da [revista] !e Face que o traba-
lho grá!co de Brody tem sido imitado com pouca consideração pelas suas intenções 
originais”244 (Wozencroft 1988, p.5). O propósito deste livro é assim tomar posse 
de um corpo de trabalho, entendido não como um conjunto de artefactos dispersos 
mas como a linguagem pessoal de Brody que estaria a ser usada indevidamente por 
imitadores. A intenção é manifestamente pedagógica, sendo também claro o desejo 
de restabelecer e justi!car o trabalho de Brody como original, no sentido de algo que 
se destaca dos seus imitadores não apenas pela precedência, mas pelas suas qualidades 
intrínsecas, que não estariam presentes nestes. Ao longo de todo o livro, as referências 
a estes imitadores que estariam a abusar do seu trabalho multiplicam-se, ao ponto 
de se tornarem um motivo recorrente. Quando lhe perguntam quanto da qualidade 
caligrá!ca da tipogra!a da revista !e Face era transmitida ao leitor, por exemplo, 
Brody responde que: “essa não era a questão – inicialmente, eu estava furioso porque 
havia gente a copiar imediatamente o que eu estava a fazer. [...] Eu queria produzir 
algo que outras pessoas achassem difícil de imitar.”245 (p. 41) Mesmo quando admite 
as suas próprias in#uências, como por exemplo o Dadaísmo e o Construtivismo, 
correntes que tinham entrado no vocabulário dos designers da sua geração através 
do livro Pionners of Modern Typogaphy, de Herbert Spencer (1969) – livro que cita 
como in#uência –, Brody ressalva que: “A diferença, penso eu, entre o modo como 
abordei o Dadaísmo e o Construtivismo é que nunca procurei copiar os seus traba-
lhos, tal como muita gente fazia na altura. Olhei para eles e tentei avaliar o que estava 
a ser feito e porquê.”246 (Wozencroft 1988, p. 8) Esta torrente de acusações, de que 

244  No original: “" e Graphic Language of Neville Brody therefore goes further than to merely assemble the pub-“"e Graphic Language of Neville Brody therefore goes further than to merely assemble the pub-
lished work of its designer subject. Since the early days of "e Face’s success, Brody’s graphic work has been widely 
imitated with scant regard for its original intentions [.]”
245  No original: “" at wasn’t the point to begin with – initially, I was angry that people were immediately copying “"at wasn’t the point to begin with – initially, I was angry that people were immediately copying 
what I was doing. [...] I wanted to produce something that others would !nd di%cult to mimic.”
246  No original: “" e di$ erence, I think, between the way I approached Dadaism and Constructivism is that I “"e di$erence, I think, between the way I approached Dadaism and Constructivism is that I 
never sought to copy their work, which a lot of people were doing at the time. I looked at it and tried to evaluate the 
core of what was being done, and why.”
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estes são apenas exemplos, é singular, tanto mais que o público declarado de Brody 
são os próprios designers, que tenta explicitamente in#uenciar, embora de um modo 
que ultrapasse – de modo talvez contraditório – a mera imitação: “[Ele] sentiu que a 
única maneira de afectar a compreensão pública era in#uenciar as pessoas no poder, 
nomeadamente outros designers. Brody, contudo, não só sobrestimou o desejo das 
pessoas de olhar para além da superfície das coisas, mas ainda não tinha aceite a co-
biça da indústria do design, que via o sucesso da sua experimentação como algo a ser 
saqueado e não como motivo de auto-questionamento”(p. 7).247 

Assim Brody pretende repor a verdade através deste livro, que não se destina a 
servir de inspiração à cópia, mas pretende apresentar os seus trabalhos no contexto 
em que foram produzidos, mostrando os seus princípios e o seu processo e não apenas 
o resultado !nal. Tanto os textos como as legendas de cada uma das imagens apresen-
tam uma narrativa na qual os trabalhos de design de Brody se encaixam, quer num 
nível social e político mais alargado, como num nível mais processual, explicando as 
escolhas pontuais em termos dos materiais usados, da forma como uma determinada 
ilustração foi feita ou uma fonte concebida, dando também voz aos clientes numa ou 
noutra ocasião. Esta narrativa assenta fortemente nas convicções políticas de Brody, 
na sua ideia de que, através do design, é possível aumentar a consciência do seu pú-
blico e dos outros designers, usando estratégias grá!cas que, obrigando a um esforço 
de descodi!cação, tornavam o design menos super!cial, menos imediato – algo a ser 
decifrado, como uma linguagem estrangeira ou uma obra de arte:

Aquilo que a universidade ensina é o design como resolução de problemas, no sentido 
do designer ter de agradar em vez de inventar. É-se ensinado a resolver um problema, o 
que signi"ca tomar o atalho de satisfazer as expectativas, e isto não é a mesma coisa que 
encontrar o público a meio do caminho. O design não é diferente da arte, ou de uma ca-
deira. Como meio de comunicação não pode permanecer neutro[...] Na sua raiz, o design 
é uma linguagem tal como o Francês ou o Alemão são linguagens. Enquanto algumas 
pessoas são capazes de perceber o design com #uência, há aqueles que apenas usam guias 
de conversação. Não compreendem as palavras que estão a usar, mas a frase adequa-se à 
sua necessidade.248 (p.10)

247  No original: “[He] felt that the only way to e$ect public understanding was to in#uence the people in power, 
namely other designers. Brody, however, not only overestimated people’s desire to look beyond the surface of things, 
he had not yet come to terms with the greed of the design industry, who saw the success of his experimentation as 
ripe for plunder, and not as a cause of self-questioning.”
248  No original: “What college teaches you is design as problem-solving, in the sense of design needing to please “What college teaches you is design as problem-solving, in the sense of design needing to please 
rather than to invent. You are taught to solve a problem, which is to take the short-cut of satisfying expectations, 
and this is not the same as meeting your public halfway. Design is no di$erent from art, or chairs for that matter. 
As a means of communication, it cannot remain neutral[...] At the root of it, design is a language just as French 
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A ideia do trabalho de Brody como um linguagem surge enunciada de modo 
literal no título do livro, !e Graphic Language of Neville Brody, mas também no 
design da sua capa: abaixo do título – que já inclui o nome do designer – aparece 
de novo a palavra “Brody”, reduzida a um conjunto de caracteres quase abstractos, 
como se estivesse escrita na “linguagem grá!ca” de Brody. No interior, a equivalência 
entre o trabalho do designer e uma linguagem é reforçada através de um conjunto 
de estratégias de apresentação que enunciam uma analogia entre texto e gra!smo, e 
que são particularmente visíveis quando se mostram fontes, logótipos ou cabeçalhos. 
Estes trabalhos são apresentados a preto ou duas cores sem nada que os separe das 
legendas ou do texto do livro, colocando-os no mesmo nível grá!co da linguagem 
escrita. Mas esta estratégia não é a única: quando são apresentadas páginas de revistas, 
posters, capas de discos ou de livros, os exemplos surgem isolados num rectângulo, 
reduzidos à condição de imagens. Porém, a opção de não reproduzir a maioria os 
trabalhos a quatro cores – talvez por muitos deles serem originalmente a preto e 
branco – acaba por os tornar em motivos quase abstractos, subtraídos ao seu contexto 
original e uniformizados dentro de uma linguagem grá!ca comum num acto efectivo 
de apropriação.

Esta apropriação é também clara na forma como a autoria deste livro é enuncia-
da: embora haja espaço na capa para anunciar que o livro contém “474 ilustrações, 
101 das quais as cores” o nome do escritor, Jon Wozencroft, – que habitualmente 
seria considerado o seu autor – não aparece, excepto na lombada e numa curta nota 
biográ!ca ao fundo da contracapa. A capa é inteiramente reservada ao designer e ao 
seu nome que surge tanto no título do livro como no texto gra!camente trabalhado 
que serve de imagem de capa – o nome do designer apresentado na sua própria lin-
guagem grá!ca. No interior, a primeira página é também reservada a outra represen-
tação grá!ca do nome de Brody, o seu monograma, usado na sua correspondência. 
Só na quarta página se esclarece a relação de Wozencroft com o livro: ele é o respon-
sável pelos textos e legendas das imagens. Este esquema ilustra inequivocamente, 
não um trabalho de colaboração, mas um certo tratamento subalterno do escritor, 
reduzido a alguém que se limita a comentar as imagens. Percebe-se por estas opções 
que Brody é, não apenas o tema do livro (o que daria a entender a passividade de 
um objecto), mas também o seu autor e a sua personagem principal. Quando se diz 
no título “A linguagem grá!ca de Neville Brody”, o sentido é duplo: por um lado, é 

and German are languages. Whilst some people are able to understand design #uently, there are those who just use 
phrasebooks. "ey don’t understand the words they’re using, but the phrase meets their need.”



293

Análise Crítica dos Big Books

um livro que trata a linguagem de Brody como um objecto; por outro, o isolamento 
grá!co do nome “Neville Brody” numa linha à parte, com uma cor diferente do resto 
do título, dá a entender que é o único autor. No entanto, esta a!rmação grá!ca de 
autoria só acontece com esta força na capa e nas páginas de abertura; o resto do livro 
é relativamente calmo e neutro do ponto de vista grá!co. No essencial, obedece à 
estrutura de uma monogra!a, onde a apresentação dos trabalhos se submete a uma 
narrativa histórica, temática e biográ!ca – neste caso, o texto de Wozencroft.

Contudo, este texto não é linear ou neutro. A narrativa biográ!ca, fortemente 
apoiada por declarações do próprio Brody, contando a maneira como decidiu es-
tudar design e quais os artistas e designers que o in#uenciaram, é constantemente 
entrelaçada com uma narrativa de âmbito mais importante, relacionando o trabalho 
de Brody – favoravelmente – com o Punk, a arte Pop ou a crítica à sociedade de 
consumo. Uma das in#uências referidas são os cut-ups de Brion Gysin e William S. 
Burroughs, o que explica talvez o estilo do texto usado em !e Graphic Language 
of Neville Brody: extremamente fragmentado, mudando drasticamente de assunto, 
alternando de modo abrupto ensaios e entrevistas ou incluindo, a meio do texto e 
sem tentativa de as integrar através de uma introdução ou comentário, citações de 
autores como George Steiner ou Jon Savage. Esta estrutura imprevisível não trans-
parece contudo na forma como o texto é disposto sobre a página, em duas colunas 
em Franklin Gothic, uma fonte não serifada, de conotações neutras, ou na forma 
como este texto se organiza ao longo do livro. Tal como é aparente no índice, esta 
organização sugere, à primeira vista, um sistema, mas as suas divisões não produzem 
uma hierarquização muito uniforme, misturando clientes (bandas e editores) com 
formatos (revistas, livros ou posters) e com conceitos (tipogra!a ou linguagem). Este 
índice, com a sua ordem fragmentada, parece ecoar o estilo solto mas complexo do 
texto, uma desordem que funciona tanto como uma representação das intenções de 
Brody, como uma aplicação dos métodos de cut-up de Gysin e Burroughs ou como 
uma forma de colocar o discurso de Neville Brody em pé de igualdade com o de es-
critores, artistas e autores consagrados.Por vezes, estas personalidades são convocadas 
enquanto clientes, o que é particularmente visível nos capítulos dedicados às bandas 
ou no capítulo dedicado à revista !e Face. Aqui, não se trata apenas de traçar a iden-
tidade de Brody, mas de enunciar também a identidade dos seus clientes, em relação 
aos quais a !gura de Brody é posta em contraste. Este contraste pode ser positivo 
ou negativo, sendo apresentadas algumas situações onde a relação com o cliente não 
correu particularmente bem – o caso da editora discográ!ca Sti$ ou da revista New 
Socialist, por exemplo. Contudo, enquanto os piores clientes surgem apenas através 
da voz de Brody e de Wozencroft, a dos melhores é frequentemente invocada atra-
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vés de citações, que podem surgir ao longo do texto ou comentando uma imagem 
enquanto legenda. Tal como sucede com o escritor do livro, Wozencroft, o cliente 
surge como interlocutor até certo ponto subalterno, mas que ainda assim precisa de 
ser invocado para legitimar por associação a !gura do designer.

Esta legitimação assume frequentemente um cunho político, que se estende à 
relação de Brody com o seu público e o contexto onde exerce o seu trabalho. O seu 
percurso biográ!co é de!nido por vezes em relação a acontecimentos e movimentos 
políticos: ter estudado no Hornsey College of Art (embora anos depois dos protes-
tos estudantis de 1968); atribuir o !m da sua relação com a editora musical Sti$ ao 
modo comercial com que esta geria os seu negócios; distinguir o seu trabalho do dos 
seus imitadores pelo carácter despolitizado destes últimos. Não se trata de um siste-
ma político de!nido com rigor, mas de um jogo de referências e a!nidades mais ou 
menos pessoais, apresentadas como um comentário ao longo do livro. Neste aspecto, 
não estamos muito longe das preocupações éticas e sociais da maioria dos Big Books: 
ambições de intervenção universalistas, !ltradas porém pelo trabalho de um designer 
heróico e solitário.

Através desta publicação constrói-se explicitamente a identidade de Brody como 
autor, em parte por oposição a um conjunto de outras identidades: a do escritor do 
livro, que funciona como um interlocutor e, por vezes, duplo, embora num nível 
subalterno; a dos clientes que surgem tanto como interlocutores, aparecendo em cita-
ções pontuais, mas também como fontes de legitimação; a de um público, entendido 
como outros designers enunciados como imitadores. Ao contrário de um Big Book, 
aqui não é exercido um controle tão grande sobre o objecto-livro. Não há um uso 
narrativo do próprio carácter material do livro; não há uma reenunciação dos papéis 
tradicionais de cada uma das partes tradicionais do livro e das suas funções. A voz do 
seu autor só se encontra presente em partes muito balizadas do livro e sempre sujeita 
à mediação da voz do escritor que embora seja enunciada como subalterna acaba por 
dominar o discurso grá!co. Ao procurar a sua legitimação por comparação com a 
linguagem escrita, acaba por, !nalmente, se submeter a ela.
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8.8. Ficção escrita por designers: A Heartbreaking Work of Staggering Genius e The 
Cheese Monkeys

Se as palavras vão ser usadas como elementos de design, então deixem os designers escrevê-
las.249

Frase usada como elemento de design na capa do segundo número da revista 
McSweeney’s e atribuída a Dave Eggers (Vienne 2007, p. 42).

Numa tese dedicada a livros onde designers se assumem como autores, seria uma 
omissão não falar de livros de !cção escritos por designers cujo design é feito por 
esses mesmos designers. Trata-se, como iremos ver, de objectos bastante distintos 
dos Big Books, mantendo, no entanto, algumas semelhanças com eles. Distinguem-
se, em primeiro lugar, por não seguirem o modelo do catálogo ou da antologia – ou 
seja, não funcionam como um mostruário ou recolha do seu autor na qualidade de 
designer. Em segundo lugar, também não são ensaios visuais, um género de narrativa 
onde a imagem é o elemento discursivo dominante. Tratam-se, em suma, de histórias 
escritas por designers. Enquanto tal, são livros relativamente convencionais, com nar-
rativas lineares, com princípio, meio e !m, talvez um pouco mais excêntricas que o 
habitual, mas sem que esse experimentalismo se traduza em objectos onde o aspecto 
grá!co do texto colabora sistematicamente no enredo. Pontualmente isso acontece, 

249  No original: “If words are to be used as design elements, then let designers write them.”
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mas muito menos do que seria de esperar – são livros que subvertem as categorias 
grá!cas tradicionais, mas onde essa subversão se limita a rodear a narrativa, não inte-
ragindo demasiado com ela.

Aquilo que os aproxima dos Big Books é o facto de serem livros onde um desig-
ner se assume como autor completo, alguém que controla tanto a forma da publi-
cação como o seu conteúdo. Poder-se-ia argumentar que a diferença entre estes dois 
formatos é apenas uma questão de grau, da proporção dos diferentes ingredientes que 
os constituem. No entanto, esta con!guração enunciativa distinta produz um modo 
distinto de autoria. Dito de outra maneira: apesar das diferenças que os separam dos 
Big Books, são também livros onde designers se apresentam a si mesmos discursi-
vamente como um tipo muito particular de autor, não simplesmente o “Designer 
como Autor”, mas o autor literário – o “designer como escritor”, poder-se-ia dizer. 
Esta forma de autoria é distinta na medida em que a ênfase é colocada aqui mais do 
lado dos conteúdos que da forma – o designer enquanto autor literário, embora dife-
rente do autor literário habitual, constitui, usando a terminologia de Foucault, uma 
função-autor bastante distinta do “designer enquanto autor”. No entanto, apesar das 
diferenças, são usadas nestes livros estratégias que os aproximam bastante dos Big 
Books, e a comparação entre estes dois géneros de autoria pode ajudar-nos a iluminar 
como a função-autor se processa dentro do design. Permite também compreender, 
embora não seja esse o ponto principal desta investigação, o modo como o design se 
relaciona com a ideia de !cção.

Poder-se-ia dizer que os livros dos Tomato, dos Fuel ou mesmo de Mau, cons-
tituem uma forma simpli!cada de !cção, na medida em que procuram construir 
narrativas grá!cas. Por outro lado, têm também bastantes características que os im-
pedem de ser considerados como tal, pelo menos de uma forma completa. Embora 
tenham elementos que dão a entender uma narrativa, como sequências de imagens 
ou de páginas que sugerem sequências cinematográ!cas, só muito raramente contam 
uma história. Podem dar a entender um ambiente, ou animar cinematogra!camente 
uma sequência tipográ!ca, mas por comparação com um !lme ou com uma banda 
desenhada, o grau de complexidade narrativo é muito menor250. A distinção que se 
estabelece aqui entre narrativa e !cção é assim a presença ou não de um enredo, de 
personagens ou de uma situação que é descrita de forma narrativa. De acordo com 
esta de!nição operativa, as sequências cinematográ!cas criadas por Bruce Mau no 
começo dos seus livros, por exemplo, não podem ser consideradas como sendo !c-

250  A incapacidade por parte do design para gerar narrativas complexas é uma objecção comum à ideia de uma 
autoria dentro do design, conforme se pode apreciar nas críticas de Rick Poynor sobre este assunto (Poynor 2001a, 
p.176).
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ção, mas as fotonovelas que Sagmeister faz usando-se a si mesmo como personagem 
são evidentemente !cção, bem como a adaptação para livro que Mau fez do !lme 
La Jetée, tendo em conta que têm um enredo e são estabelecidos personagens. Neste 
aspecto, todos os Big Book referenciados podem incluir trabalhos de !cção, mas não 
são, em si mesmos, !cção.

Uma das razões pelas quais a grande maioria dos Big Books se colocam clara-
mente fora do campo discursivo da !cção é o facto de se assumirem, mesmo que 
parcialmente, como catálogos ou recolhas. A diferença entre !cção e não-!cção é 
relativamente complexa, mas no caso dos Big Books, existe sempre uma necessidade 
documental clara – ou seja, que estes objectos não pretendem funcionar de um modo 
isolado mas que se posicionam em relação a um conjunto de objectos, um corpo de 
obra, uma personalidade que lhes é exterior. Esta relação pode ser assente na pro-
moção dessa personalidade ou dessa obra, mas mantém quase sempre um carácter 
factual, enunciando uma ideia de verdade enquanto ambição documental, enquanto 
exposição de um sujeito, da sua mentalidade, da sua personalidade, da sua história 
pessoal. Mais uma vez, o propósito desta investigação não é apurar se essa ambição 
documental ou essa exposição chega a ser realizada, e se corresponde aos factos evo-
cados, mas apurar os modos como é enunciada dentro do discurso do design e em 
particular no Big Book.

É importante sublinhar que se pretende tratar aqui o designer enquanto autor e 
não o design de autor. Rick Poynor, por exemplo, no capítulo dedicado à autoria do 
seu livro No More Rules não distingue entre objectos feitos por designers pro!ssionais 
e objectos feitos por artistas e escritores. Neste caso, e como nos interessa compre-
ender a relação entre a autoria e os mecanismos que legitimam pro!ssionalmente o 
designer, vamo-nos centrar em livros de !cção escritos por designers e não em livros 
de !cção com uma interacção mais intrincada ou excêntrica entre forma e conteúdo, 
independentemente se foram escritos por um artista, um escritor ou um autor de 
banda desenhada. Concentraremos os nossos esforços sobre dois livros, !e Cheese 
Monkeys, de Chip Kidd (2001), e A Heartbreaking Work of Staggering Genius, de 
Dave Eggers (2000). Qualquer um dos dois foi escrito dentro do período de tempo 
coberto por esta tese, e qualquer um dos dois utiliza estratégias de apresentação grá-
!ca que os distingue de um livro tradicional. 

A Heartbreaking Work of Staggering Genius é um livro escrito por Dave Eggers, 
um designer autodidacta, mais conhecido por ser o editor e designer da revista Ti-
mothy McSweeney’s Quarterly Concern, iniciada em 1998 – uma publicação difícil de 
classi!car, quer em termos de formato, quer em termos de conteúdo. Pode parecer-se 
com uma revista, agrafada ou brochada, pode surgir como um conjunto de revistas 
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dentro de uma caixa; como um conjunto de livros presos por magnetes; como um 
livro de capa dura, etc. Em termos de conteúdos é uma publicação essencialmente 
literária. Nos primeiros números, só publicava textos que tivessem sido previamente 
rejeitados por outras editoras – como refere Véronique Vienne, era um autêntico 
Salão dos Recusados (Vienne 2007, p. 42). No entanto, como o próprio Eggers 
adverte, isso não implicava menos exigência, apenas uma devoção a géneros e estru-
turas mais bizarras que o habitual (Vários Autores 2010, p.21). O estilo editorial da 
revista é cuidadosamente excêntrico: no meio dos artigos podem aparecer aforismos 
extravagantes, símbolos grá!cos, cartoons, bandas desenhadas. O humor é absurdo, 
mas de maneira geral, elegante e cerebral. Em torno da revista foi criada uma editora 
homónima que também publica as revistas !e Believer e Wholphin, bem como todo 
o género de livros de !cção, não-!cção, infantis, etc. (Eggers é um dos designers 
apresentados por Steven Heller como um exemplo de “Auteurpreneur”)(Heller & 
Talarico 2008). A principal característica da McSweeney’s enquanto editora é, sem 
dúvida alguma, o seu cuidado grá!co. Trata a literatura pelo seu lado táctil, visual, 
uma tendência que se tem desenvolvido na literatura da última década, tanto ao ní-
vel dos escritores –  os livros de Jonathan Safran Foer, onde a paginação toma parte 
activa da narrativa, ou os de W. G. Sebald, cujo enredo inclui imagens fotográ!cas, 
por exemplo – mas também das publicações sobre literatura, como a revista Zembla, 
onde o design de uma determinada edição ou a comparação entre as capas usadas 
em diferentes países ou épocas podia ser o ponto de partido para críticas, ensaios ou 
artigos. Esta tendência deve-se talvez a mudanças na natureza do comércio livreiro, 
nomeadamente às grandes cadeias de livrarias referidas no começo desta tese, nas 
quais os livros começaram a ser mais promovidos pelo seu aspecto grá!co, dando 
destaque às suas capas, à sua materialidade enquanto objecto de consumo. Poder-se-
ia também argumentar que se trata de uma romantização de um formato ameaçado 
pela internet, mas é também um facto que editoras como a McSweeney’s vendem 
muitos dos seus livros on-line. Estas publicações, pelo seu aspecto intrincado, resis-
tem mal a um manuseamento prolongado, funcionando bastante melhor como livros 
entregues pelo correio do que distribuídos e vendidos em livrarias, sobretudo quando 
se trata de grandes superfícies, onde facilmente se estragam. Se são um efeito nostál-
gico de um suposto !m do livro, esse nostalgia é suportada materialmente pela inter-
net – não poderiam ser como são sem ela. A postura de Eggers parece sustentar esta 
linha de argumentação. Ele propõe-se socorrer formatos de publicação ameaçados, 
massi!cando-os (um bom exemplo é o número 33 da revista McSweeney’s, editado 
como o número único de um jornal, o San Francisco Panorama (Eggers 2010), com 
cadernos de actualidade, desporto, cultura, artes, música ou banda desenhada). Em 
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artigos, entrevistas e conferências, exprime sistematicamente esta ideia de recuperar 
modelos de impressão experimentais, singulares ou negligenciados, a!rmando com 
isso a vitalidade da imprensa.251 A própria revista, usando de número para número 
formatos deliberadamente distintos é, ela própria, a concretização deste ideal. 

Uma das justi!cações de Eggers para a sua experimentação grá!ca é a sua con-
vicção na inteligência do seu público que merece ser tratado com sinceridade e não 
com ironia ou condescendência. Segundo Vienne: “Mostrar a verdade, mais do que 
dizê-la, é uma empreitada ambiciosa que está ao nível do espantoso génio deste jo-
vem autor que acredita que ser lido não é su!ciente – os seus livros devem provocar 
nos seus leitores uma consciência física. [...] O que ele põe nas suas mãos são objectos 
mais do que livros.”252 (Vienne 2007, p.44) A sua política editorial faz parte de um 
programa declarado de fortalecer o público, de lhe dar ferramentas de emancipa-
ção, estendendo-se a uma série de iniciativas de solidariedade social, condensadas no 
projecto 826 Valencia, uma organização sem !ns lucrativos destinada a promover a 
escrita e a literacia entre os mais jovens.

Toda esta postura sugere uma contiguidade entre vida e criação literária, que é 
também enunciada no modo como estes objectos são escritos e concebidos, sendo 
particularmente visível nos livros do próprio Eggers, e se manifesta no modo como 
parecem oscilar entre a !cção e a não-!cção, na maneira como o conteúdo dos livros 
é enquadrado pelo seu design, constituindo aqui a enunciação da problematização 
de um processo de mediação entre interior e exterior, escrita e vida. No caso de A 
Heartbreaking Work of Staggering Genius, por exemplo, o livro funciona como uma 
autobiogra!a que conta de forma relativamente pouco romanceada o período em 
que os pais de Eggers morreram deixando o seu irmão mais novo à sua guarda. Pelo 
meio relata-se uma das suas primeiras iniciativas editoriais, a revista Might, cujo pro-
cesso de concepção e edição serve de fundo à história. Embora os acontecimentos 
tratados sejam inspirados na realidade, em muitas ocasiões os personagens começam 
a comportar-se como se tivessem consciência de que estão num livro, sublinhando 
as diferenças entre as suas verdadeiras histórias e as contadas no livro. Através deste 
dispositivo, Eggers consegue enunciar ao mesmo tempo uma ideia de !cção e, dentro 
dela, através de mecanismos meta!ccionais, introduzir uma ideia de verdade docu-
mental. O tema da manipulação !ccional da realidade torna-se recorrente dentro do 
livro e é sublinhado pelo uso subversivo das partes do livro habitualmente reservadas 

251  Num discurso na Author’s Guild em Nova Iorque, Eggers comprometeu-se a responder a cada pessoa que lhe 
enviasse um mail com dúvidas sobre o futuro da imprensa (De La Force 2009).
252  No original: “Showing the truth, rather than speaking it, is an ambititous undertaking that matches the stag-
gering genius of this young author who thinks being read is not enough – his books must also arouse in his readers a 
kind of physical awareness. [...] What he puts in his readers’ hands are objects rather than books.”
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a informações legais ou técnicas, bem como ao capítulo dedicado aos agradecimen-
tos. Todas estas partes cumprem a função de enunciar a relação do livro com o seu 
exterior, de algum modo internalizando-o, puxando-o para dentro. No caso do livro 
de Eggers, a parte dedicada aos agradecimentos é estendida quase à exaustão e cer-
tamente ao absurdo, cobrindo mais de trinta páginas, que além de agradecimentos 
à família e amigos, também são usados para admitir ou declarar, levando o sentido 
da palavra “Acknowledge” à letra, uma série de questões relacionadas com a natureza 
do livro e o processo da sua escrita, incluindo uma tabela do dinheiro gasto com 
a sua edição, um diagrama das metáforas envolvidas no livro, um desenho de um 
agrafador, etc. Estes agradecimentos que Eggers reconhece terem sido uma forma de 
ir adiando a escrita, cumprem a função do que Gerard Genette designa por paratex-
to – partes de um livro que enquadram o texto propriamente dito. A !cha técnica 
também é usada de um modo narrativo para declarar intenções, contar histórias, 
!cando as informações legais submersas em anedotas, contos e comentários dirigidos 
ao leitor. Poderíamos falar talvez da criação de um conteúdo barroco, decorativo, 
que envolve a estrutura habitual do livro, tornando em narrativas partes do livro 
que habitualmente não o seriam. Este esquema estende-se às costas do livro que em 
algumas das edições funcionam como a capa de uma secção chamada Mistakes We 
Knew We Were Making, uma espécie de errata e actualização do livro, semelhante 
às “Cenas Cortadas” de um DVD. Este capítulo, um verdadeiro livro nas costas do 
livro, dá a entender uma fúria inclusiva, uma vontade de extravasar o livro para fora 
do livro, demonstrando que toda esta prodigalidade  meta!ccional é uma forma de 
voracidade, como se o livro nunca estivesse completo, como se a sua ligação com a 
realidade precisasse de ser sempre sublinhada, aumentada, desmisti!cada, corrigida. 
No caso de A Heartbreaking Work, este processo manifesta-se através da multiplica-
ção de dispositivos paratextuais em torno e mesmo dentro do texto principal, mas 
em outros livros de Eggers o método inverte-se, embora com resultados semelhantes: 
no seu primeiro livro de !cção, You Shall Know Our Velocity (Eggers 2002), Eggers 
começa o texto da história na própria capa, continuando-o nas guardas, o que levou 
alguns livreiros a devolverem o livro por pensaram tratar-se de um defeito de enca-
dernação. Em ambos os casos, tal como na maioria dos livros escritos ou editados por 
Eggers, trata-se do enquadramento do livro que é questionado, invadindo-o com os 
conteúdos.

Em !e Cheese Monkeys, de Chip Kidd, os paratextos, neste caso a capa e as 
informações técnicas, desempenham também um papel de introdução quase cine-
matográ!ca da narrativa – um protagonismo que não surpreende, tendo em conta 
que Kidd é o designer de capas na prestigiada editora Alfred Knopf (um dos seus 

Frase na borda das  
páginas e na borda da capa
(menos visível).
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antecessores no mesmo posto foi W.A. Dwiggins que cunhou a expressão designer 
grá!co em 1922). A história do livro passa-se nos anos cinquenta nos Estados Unidos 
e segue o percurso de um designer grá!co enquanto vai descobrindo a sua vocação. 
Muita da narrativa assenta nas suas experiências enquanto estudante e na discussão 
da natureza do design grá!co enquanto disciplina, embora também trate das vidas e 
relações entre os personagens – a aprendizagem do design é usada aqui como um rito 
de passagem. Tal como acontece no livro de Eggers o tratamento grá!co da história 
em si é relativamente convencional, limitando-se o experimentalismo a um ou outro 
pormenor – uma mudança subtil de fonte ou a redução do corpo de texto quando 
alguém fala em voz baixa, por exemplo. Os detalhes mais excêntricos concentram-se 
na encadernação e no tratamento grá!co dos paratextos, introdução, !cha técnica, 
índice e sobretudo na capa, que se desdobra em capas e sobrecapas, e onde o texto do 
livro começa por correr ao longo das bordas da encadernação prolongando-se como 
um !o pelo interior. A sobrecapa com o nome do livro num lettering elaborado e 
sinuoso esconde uma capa ilustrada, onde as palavras do título são substituídas por 
ilustrações – um queixo e alguns macacos. Tal como nos Big Books ou nos livros de 
Eggers, há aqui uma euforia de expressão, que ocupa todos os recantos e usa todos os 
estratagemas imagináveis de todas as maneiras possíveis.

Porém, e apesar desta efusão grá!ca, aquilo que surpreende mais ao ler estes 
livros de !cção escritos e desenhados por designers é o modo como, mesmo numa 
situação em que os designers são inegavelmente autores, em que produzem uma 
narrativa, com personagens, enredo, algum experimentalismo formal (quer dentro 
da narrativa, quer no próprio design do livro), ainda assim sobressai uma separação 

Debaixo da sobrecapa (à direita)
está escondida uma versão
em rebus (à esquerda).
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muito palpável entre forma e conteúdo, como se o designer estivesse aqui a fazer o 
papel duplo de cliente e de designer, mantendo-os separados um do outro através 
de representações grá!cas. Estes livros ilustram bem que, mesmo quando o designer 
pode assumir o controle total de um livro, continua a enunciar uma separação entre 
forma e conteúdo253. A maior dose de experimentalismo grá!co é reservada, em cada 
um dos livros, àquilo que poderíamos chamar as “partes de serviço” do livro, a sua 
!cha técnica, as suas páginas de abertura, a capa, a contracapa, sendo a !cção pro-
priamente dita relativamente calma – sobretudo por comparação com livros como 
Extremely Loud and Incredibly Close, de Jonathan Safran Foer (2005) – feito em cola-(2005) – feito em cola-– feito em cola-
boração com a designer Anne Chalmers (Gerber and Triggs 2006, p.63) –, House of 
Leaves, de Mark Z. Danielewski (2000) ou mesmo !e Life and Opinions of Tristram 
Shandy, de Laurence Sterne (1759). Em qualquer um destes livros os dispositivos 
grá!cos são parte essencial da narrativa e não apenas excepções dentro de uma nar-
rativa bastante normal.

253  Uma questão aparentemente menor ligada a estes dois livros e à sua escrita é o facto dos seus dois autores de-
clararem que escreveram estes trabalhos usando o Quark Xpress, um programa de paginação e não um processador 
de texto. 
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como documentos. Respondendo a esta pergunta, pretendia-se alcançar o objectivo 
maior de perceber como a autoria é representada no design grá!co e através do design 
grá!co. Para o fazer foi necessário um esforço duplo de compreender, por um lado, 
o design grá!co enquanto área disciplinar e, por outro, os livros sobre design como 
uma subdivisão dentro desta. No primeiro caso, foi possível veri!car facilmente que a 
preocupação com a autoria está tão presente no design grá!co como em outras áreas, 
tidas como mais autorais, como a literatura ou as artes plásticas. Dizer que o design 
é “colaborativo” não passa de um eufemismo para todas as negociações, tensões e in-
#uências que a sua prática implica – se esta é uma disciplina amplamente negociada, 
um dos temas em disputa é precisamente a sua autoria, entendida tanto como um 
modo de partilhar ou reclamar as suas recompensas mas também como uma forma 
de dividir as suas responsabilidades. Enquanto é habitual pensar no design como um 
serviço, no qual a autoria é rejeitada em favor de uma postura anónima e subalterna, 
também é comum ver objectos de design produzidos anónima ou colaborativamente 
serem mais tarde reclamados em nome de um só autor, através da legitimação de 
críticos ou historiadores, por exemplo, mas também pelos próprios designers que os 
produziram. 

Estas atribuições e reatribuições são bastante comuns em outras áreas disciplina-
res, como a literatura, onde uma autoria colectiva pode ser posteriormente atribuída 
a uma só !gura – por vezes mítica, como o poeta grego Homero, tido como único 
autor da Ilíada e da Odisseia, poemas épicos que se acredita agora terem uma autoria 
colectiva. No caso do cinema, uma actividade claramente industrial, a autoria é dis-
putada entre classes distintas de pro!ssionais, realizadores, escritores ou produtores, 
sendo atribuída preferencialmente a uma ou outra categoria conforme a época ou 
o local. No design, uma actividade colaborativa que envolve por vezes múltiplos 
designers num mesmo projecto, mas também uma cooperação estreita com a !gura 
do cliente, a autoria de um mesmo objecto pode ser reclamada em paralelo por duas 
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áreas disciplinares distintas – os melhores exemplos são talvez o livro que Jonathan 
Barnbrook fez para Damien Hirst (2006) e S, M, L, XL, de Bruce Mau e Rem Ko-
olhaas (1995), que são atribuídos ao designer ou ao seu cliente conforme a área 
disciplinar onde são invocados. O adjectivo “colaborativo”, com a sua sugestão tácita 
de harmonia e igualdade, não consegue portanto dar conta de todas as tensões que 
rodeiam a disputa e negociação da autoria numa actividade como o design grá!co.

Esta turbulência leva a que se considere frequentemente que a própria ideia de 
autoria não faz sentido dentro do design, sendo preferível substituí-la por concei-
tos mais vantajosos como produtor, empreendedor, tradutor, mediador, etc. Leva 
também a que até a discussão em torno da autoria seja considerada desnecessária e 
anacrónica, tendo em conta que a morte do autor já foi anunciada por Roland Bar-
thes no !nal da década de 1960 – se a autoria já não faz sentido na literatura, para 
quê recuperá-la no design grá!co? Mas o esquema argumentativo usado por Barthes 
(o Autor morreu e deveria ser substítuido por um Leitor) é bastante semelhante ao 
usado dentro do design (o “Designer como Autor” não faz sentido e deveria ser subs-
títuido pelo “Designer como Produtor”, “Empreendedor”, “Insatisfeito”, etc.), o que 
sugere que esta discussão se limita a ecoar um debate mais geral. A morte do Autor 
proposta por Barthes anuncia o nascimento do Leitor, dando a entender modelos 
mais distribuídos de relação com o trabalho criativo, já não centrados numa única 
!gura original que produz e encerra a obra, mas no seu público que determinaria 
o seu sentido a cada leitura. No entanto, é também apontado frequentemente que  
o Leitor de Barthes é apenas uma visão idealizada do crítico. A actividade deste últi-
mo, tida como reactiva e negativa, reclamava assim um papel positivo e original – por 
analogia com o design, poderíamos chamar-lhe o “Crítico Literário como Autor”.  
A proposta de Barthes não é portanto uma Morte efectiva, mas apenas uma redistri-
buição, um renascimento do Autor, que já não se limita a um modelo muito parti-
cular de criação, mas se estende a todo o género de actividades, agentes e contextos.  
O designer grá!co, que cuida da apresentação e reprodução dos textos literários, 
pode ser também um dos Leitores sugeridos por Barthes, tendo em conta que tam-
bém ele determina o sentido do texto a cada intervenção.

Mas esta redistribuição, apesar das boas intenções, está longe de ser pací!ca e 
uniforme. Trata-se também de reclamar as vantagens sociais que o estatuto de autor 
implica – a autoria é, de modo muito evidente, uma enunciação de poder. Neste 
caso, o trabalho de Michel Foucault, não apenas o que dedicou à autoria, mas a sua 
investigação sobre o poder em geral, pode ser útil para perceber os modos como esta 
autoria é negociada. Conforme se apurou, esta negociação não se limita apenas às fa-
ses preliminares do design, mas é enunciada através dos próprios objectos de design. 
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Neste aspecto, a aplicação do esquema metodológico proposto por Foucault provou 
ser vantajosa, na medida em que coloca ao mesmo nível e dentro do mesmo campo 
de acção tanto a negociação que rodeia o design como os objectos que dela resultam. 
Graças a este esquema torna-se possível perceber como a autoria se manifesta nas 
hierarquias do design enquanto disciplina e, nesta investigação em particular, no 
modo como um livro se organiza. Convencionalmente, esta organização re#ecte as 
hierarquias tradicionais da edição, atribuindo partes do livro ao autor, ao editor, ao 
discurso legal, à navegação através de índices, a outros autores convocados através da 
citação, etc. No caso de um Big Book, estas hierarquias continuam na grande maio-
ria dos casos presentes, embora de um modo onde a !gura do designer assume um 
protagonismo acima do normal. Nestes livros, o designer não só controla a forma do 
objecto como, de um modo mais ou menos directo, o seu conteúdo, demonstrando 
este domínio em termos grá!cos, fazendo sentir a sua presença sobre partes do livro 
habitualmente neutras, atravessando transversalmente as suas hierarquias.

Mas acreditar que a negociação em torno de um trabalho de design termina 
quando este está impresso (ou, usando um termo mais geral, “!nalizado”) é apenas 
mais uma maneira de dar a entender que o designer, de algum modo, pode encerrar 
o processo, dando a última palavra e !xando a sua interpretação – o que não passa 
de uma falsa esperança, como é evidente, mas sustenta, ainda assim, a esperança 
que pode haver autoria no processo de design. É essa esperança que permite que  
o designer, o crítico ou o historiador venham reclamar para uma só pessoa a autoria 
de um processo que é, na grande maioria das ocasiões, partilhado. Este último termo 
– tal como “colaborativo” – dá a entender uma harmonia que é, ela também, mais 
desejada do que real. Um objecto de design mantém a sua pertinência por causa de 
todas as negociações e disputas de que é alvo, e não apesar delas. É lembrado porque 
é discutido, defendido e atacado. Tal como vimos, o papel de reclamar a autoria 
para um objecto ou para um designer é também ele disputado. Ao produzir um livro 
sobre o seu trabalho, declarando-o enquanto obra, um designer reclama para si este 
papel, substituindo-se ao crítico e ao historiador. Poder-se-ia pensar assim que estes 
livros seriam estanques a este debate, mas na grande maioria dos casos concretizam-
no, dão-lhe uma forma física – usando a terminologia estabelecida por Foucault: 
enunciam-no. Nestes livros não se monumentaliza a voz única de um designer, mas 
inscreve-se esta voz em relação a um debate disciplinar e mesmo que o designer assu-
ma dentro deste um papel dominante, fá-lo convocando todo um conjunto de outras 
vozes, tornando-os em objectos polifónicos. 

Estes livros não representam apenas uma vontade pessoal, vaidosa e excêntrica, 
mas cumprem outras funções: são feitos para um público crescente de designers e 
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de gente interessada em design. Sustentam uma identidade distinta para o design, 
que responde a novas necessidades sociais e a novos mercados. Demonstram que a 
identidade pro!ssional do designer grá!co não é !xa, mas varia historicamente de 
acordo com a evolução interna da disciplina, do modo como o designer pro!ssional 
se relaciona com críticos, historiadores e investigadores, mas também com as neces-
sidades de clientes para quem a identidade do designer enquanto alguém que produz 
um serviço anónimo já não é su!ciente, como é o caso da chamada esfera cultural. 
Só esta riqueza enunciativa justi!caria o seu estatuto documental. Espera-se que a 
investigação que aqui se encerra tenha demonstrado que excluir estes livros de uma 
discussão crítica, usando-os apenas como exemplos a não seguir é negligenciar uma 
fonte insubstítuivel de informação sobre o modo como os designers grá!cos repre-
sentam a sua identidade.

No entanto, se usamos ainda agora a palavra “encerra”, temos a consciência que 
isso parecerá, dentro do contexto desta tese, uma contradição. Se o trabalho de um 
designer só alcança alguma longevidade na medida em que nunca é encerrado, conti-
nuando a ser disputado, negociado e discutido por vários interesses, uma investigação 
académica obedece à mesma regra, tanto que se tornou habitual fazer da sua conclu-
são – ao contrário do que o seu nome parece indicar –, não um espaço de fecho, mas 
um local onde se enuncia o que poderá ser a sua futura aplicação e desenvolvimento. 
Trata-se também aqui da enunciação de uma tomada de posse de algo que, na re-
alidade, é sempre exterior e posterior à obra, tentando de algum modo controlar o 
seu futuro. Apesar desta consciência, é possível apontar algumas direcções de inves-
tigação, que correspondem também a uma tentativa de recuperar opções preteridas 
durante esta investigação. A primeira dessa escolhas foi geográ!ca: optou-se por usar 
objectos que pertencem ao que poderíamos chamar o discurso internacional do de-
sign grá!co, que, apesar das suas pretensões universalistas, corresponde a um espaço 
relativamente restrito e tendencialmente anglófono. Seria possível então continuar o 
trabalho desta tese apurando o modo como os designers representam a sua identidade 
em espaços radicalmente distintos, antevendo formatos que permanecem, apesar dos 
diferentes contextos, modalidades que, apesar da sua semelhança aparente, consti-
tuem enunciações muito distintas, etc. Dentro deste campo alargado, seria possível 
estender esta investigação ao espaço do atelier, da escola, da revista, da conferência, 
entre outros possíveis, todos eles locais onde a identidade do designer é enunciada, 
tentando perceber as suas variações de acordo com o local onde se são praticadas.

No meio desta geogra!a alargada, encontra-se, como é evidente, Portugal, onde 
existem também formas particulares do design grá!co representar a sua identidade e 
de a legitimar critica e historicamente. Também aqui houve designers que publica-
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ram livros sobre a sua própria obra reclamando o estatuto de autor – João Machado 
é um deles, tal como João Nunes, usando apenas exemplos que se circunscrevem ao 
período tratado por esta investigação –, livros que partilham de algumas das caracte-
rísticas do Big Book, mas que se limitam muito claramente ao estatuto de portfolio 
dos seus autores. Porém, se este impulso existe também aqui, não se pode dizer que 
tenha sido alvo da mesma atenção crítica que teve em outros lugares. Seria difícil sus-
tentar que estas publicações portuguesas  fazem parte de um discurso mais alargado 
sobre a autoria, de um cânone crítico sobre este assunto. Estas publicações reencenam 
localmente um modelo internacional. Para as abordar criticamente é necessário ter 
em conta que, até certo ponto, são respostas periféricas a um cânone central. 

Como já referimos há pouco, o discurso internacional do design grá!co não é 
produzido do mesmo modo em toda a parte – existem dentro dele centros e perife-
rias, que pressupõem assimetrias na maneira como é produzido e recebido. Também 
neste caso, a metodologia proposta por Foucault pode ser aplicada com proveito. 
No âmbito dos Estudos Pós-Coloniais, foi aplicada às relações entre poder, conheci-
mento e geogra!a, por Edward Said nos seus livros Orientalism (1977) e Culture and 
Imperialism (1993). Embora se dediquem respectivamente às questões da ciência e da 
literatura e ao modo como através delas podem ser enunciadas as relações de um po-
der colonial com as suas colónias, fortes ao ponto de determinar de forma duradoura 
as identidades de cada um dos dois, o segundo destes livros dedica alguma atenção 
ao modo como a arquitectura participa nesta enunciação, o que permite antever 
uma aplicação destes métodos ao design. Em Comunidades Imaginadas, de Benedict 
Anderson (2005), o papel do design grá!co na construção de identidades coloniais e 
periféricas foi abordado mais directamente. Os esquemas de análise propostos nestes 
livros já foram aplicados pelo autor desta tese ao modo como o design grá!co e a ar-
quitectura portuguesa ajudam a enunciar uma identidade periférica, nomeadamente 
nos textos A Periferia Que os Designers Fazem (Moura 2006-7) e Azaña - Una Pásión 
Española (Moura 2007b). Do mesmo modo, estes esquemas podem ser aplicados a 
entender como se consome em Portugal este objecto largamente importado e per-
ceber os modos como a identidade dos designers portugueses é enunciada aqui por 
comparação com o modo como é produzida internacionalmente, permitindo tam-
bém averiguar o modo como as publicações sobre design são recebidas aqui, saber 
quem é o público que os folheia e mais importante ainda a maneira como a sua reac-
ção a elas se traduz em termos grá!cos – como são apropriados, consumidos, citados, 
imitados. Mesmo que não hajam muitos livros deste género ou até que se lhes asse-
melhem, ainda assim, este é um formato in#uente enquanto objecto de desejo. Quais 
são os modos através dos quais este desejo se manifesta? O mesmo se poderia dizer 
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da reacção crítica e teórica à ideia de uma autoria do design em Portugal. Também 
aqui existem discursos sobre a autoria, que se posicionam em relação a um esquema 
discursivo mais alargado, real ou apenas imaginado. Seria possível tentar perceber 
como é produzido aqui o discurso sobre a autoria e como se relaciona com a prática,  
praticantes e instituições, com a história e com a crítica da disciplina, legitimando 
alguns designers e preterindo outros, escolhendo algumas modalidades de design e 
ignorando outras.

Seria fácil continuar, multiplicando as possíveis rami!cações deste trabalho. Não 
que ele tenha mais ou menos possibilidades do que outro tema ou investigação, ape-
nas que, invocando uma última vez Foucault, o potencial é sempre mais abundante 
do que aquilo que chega a ser enunciado.

Da obra ousada, é minha a parte feita:
O Por-Fazer é só com Deus.
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