
parte I

PEDAÇOS 
DE UM LIVRO

O ponto de partida para a Marginália, ou para uma tentativa de definição da mesma, foi o espaço 
em branco. Tal como no livro (casa habitual das marginálias), procura-se desenhar uma narrativa, um 
acumular de experiências, teorizações e conclusões. Este espaço em branco é, numa primeira instância, 
descomprometido. Não pertence nem ao impresso nem ao digital.

Através da análise de Nicholas Negroponte (Books Without Pages) sobre a página impressa, concluímos 
que esta vive de uma estrutura organizada, linear e rígida, que raramente permite uma mutação de 
significado. Assim, temos que a página se compõe por um conjunto de chunks (=pedaços / partes) que 
têm o seu lugar garantido dentro de uma geografia cujas coordenadas se definem pela sua sintaxe e/ou 
semântica. Para este contexto, interessa assumir cada chunk como uma representação da palavra. 

Ao enunciar uma passagem para o digital, verifica-se que esta estrutura se altera.

“In the digital world [...] An expression of an idea or train of thought can include a multidimensional network of pointers to 
further elaborations or arguments, which can be invoked or ignored. The structure of the text should be imagined like a complex 
molecular model. Chunks of information can be reordered, sentences expanded, and words given definitions on the spot [...]. 
These linkages can be embedded either by the author at “publishing” time or later by readers over time.” in Being Digital: Books 
Without Pages (1979), Nicholas Negroponte

A multidimensionalidade evocada por Negroponte sugere em si uma nova dimensão trazida pelo digital, 
um novo plano definido por um eixo “z” que tende ao infinito. Este espaço configura-se no limite 
entre as fronteiras sintácticas e semânticas em cima enunciadas; é a charneira que reúne no mesmo 
ambiente forma e conteúdo. Assim, parecem existir as condições para que cada chunk se possa moldar 
e estabelecer diferentes relações com os outros.

“Think of hypermedia as a collection of 
e    l         a      s         t           i              c 

messages that can stretch and shrink in accordance with the reader’s actions.” in Being Digital: Books Without Pages (1979), 
Nicholas Negroponte 

parte II

UM NOVO ESPAÇO 
DE ESPECULAÇÃO

Partindo do princípio de que um chunk é uma palavra e que esta existe em duas funções: a do tempo — 
representada pelo som — e a do espaço pela sua representação escrita, então vislumbra-se a possibilidade 
de “o livro do futuro conter ambas as as representações”.

“Today we have two dimensions for the word. As a sound it is a function of time, and as a representation it is a function of space.

THE COMING BOOK MUST BE BOTH. 

In this way the automatism of the present-day book will be overcome; for a view of life which has come about automatically is 
no longer conceivable to our minds and we are left suffocating in a vacuum. The energetic task which art must accomplish is to 
transmute the emptiness into space, that is into something that our minds can grasp as an organized unity.” in Our Book (1926), El 
Lissitzky 

A transposição da palavra (nas suas duas funções) para o digital, obriga a uma especulação sobre a sua 
possível metamorfose. A revolução trazida pelo aparecimento do gramofone no final do século XIX, 
poderá dar um contributo a esta especulação. 



A dimensão da palavra dita e do sujeito que diz alterou-se radicalmente. O gramofone (ao contrário 
do livro) registava sobre a folha de estanho o verdadeiro fluxo das ondas sonoras permitindo uma 
reprodução fiel do discurso original. Este registo texturado e ritmado permitiu assim uma nova 
percepção da palavra no espaço (e no tempo). Por outro lado, também o sujeito humano se redefiniu 
como “máquina de informação” e a memória parece agora estender-se a outra dimensão.

“It is the same with language, which only leaves us the choice of either retaining words while losing their meaning or, vice versa, 
retaining meaning while losing the words. Once storage media can accommodate optical and acoustic data, the memory capacity 
of humans is bound to dwindle. Its “liberation”[28] is its end. As long as the book was responsible for all serial data flows, words 
quivered with sensuality and memory.” in Gramophone, Film, Typerwriter (1997), Friedrich Kittler

É esta nova relação da memória (enquanto forma gravação do original e singular) com a palavra 
multidimensional que caracteriza o campo este campo de reflexão. Partindo de um sistema inicial onde 
cada chunk tem o seu lugar, irá gerar-se uma dimensão heterogénea que rompe com a bidimensionalidade 
a que tanto estamos acostumados. 

parte III

MARGINÁLIAS: 
DO NÓ AO NEXO
DA ESTRUTURA AO CONTEÚDO
DAS UNIDADES AOS ESPAÇO ENTRE UNIDADES

A marginália (por princípio, o resultado de uma reacção pessoal), aparece como uma forma de 
musicalidade atribuída a cada chunk por um determinado leitor que, em dado momento, passa a autor. 
Esta proposta constrói-se e grava-se no espaço e no tempo desta nova dimensão onde as fronteiras 
semânticas e sintácticas não mais se distinguem, coexistem.

“[...] paper is flesh and screen is metal.” in Paper and pixel, the mutation of publishing, Alessandro Ludovico
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