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— Livro e Página como modelos ontológicos do co-
nhecimento e (do conhecimento) em design de comunicação

— Página como território comum, negociação ou 
confronto entre cultura impressa e cultura digital. Da pági-
na como objecto à página como sistema

— Edição/publicação como espaço privilegiado 
para o discurso crítico/próprio em design

— Meta-Página: interrogação e crítica da forma 
através das suas próprias convenções. Página como modelo 
conceptual, forma, conteúdo, interface

— Página como reflexo da investigação académi-
ca, suas dinâmicas, comunicação e distribuição

De 31 de Março a 30 de Junho

1.

------------------------ Introdução ------------------------ 

Assumindo-se como o último momento de produ-
ção sob o modelo da publicação e um possível primeiro capí-
tulo da Plataforma editorial Página (sítio digital da produção 
académica e científica do mestrado em Design de Comu-
nicação e Novos Media), este projecto circunscreve meto-
dologias meta-projectuais e transforma o seu título — PÁ-
GINA — em tema, contexto, modelo conceptual, forma, 
conteúdo, interface.

Entre a página física ou material e a página digital, acompanhamos toda a história 
e imaginário do design. A página surge como paradigma, como objecto mitificado que se presta às 
lógicas de transformação, mas também de continuidade do universo ou léxico do Design de Comu-
nicação. Afirma-se como elemento representativo da ligação do design aos media—com a prensa de 
Gutenberg, os vários processos de impressão gráfica, fotocomposição, fotocópia, desktop publishing 
revolution, Internet, assistimos simultaneamente à evolução dos valores expressivos em design. À 
história das várias configurações da escrita e da página sobrepõem-se as várias experiências da sua 
formatação gráfica na história do design. 

A aproximação à página faz-se recorrentemente a partir do legado de alguns autores 
de vanguarda como Tschishold ou El Lissitsky, do trabalho da racionalidade modernista e dos autores 
do Estilo Internacional, ou na definição da grelha tipográfica, como agente legitimador do espaço da 
página. Hoje, deixando de lado os princípios de negação de todo e qualquer sistema de ordem pelos 
pós-modernistas, a recuperação do valor da grelha faz-se na procura de princípios de expansão dos 
sistemas físicos em páginas temporais digitais, procurando um novo sentido para uma aproximação 
à noção de sistema.
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Negando a simples coincidência semântica, a no-
meação “página” dada ao espaço preferencial de suporte da 
comunicação digital (a página web) transporta este elemento 
ontológico do Design de Comunicação, do seu enquadra-
mento tradicional ao contemporâneo. Como elemento trans-
versal à cultura impressa e à cultura digital, a “página” as-
sume um carácter de normalização paradigmático: sugere 
uma iconografia, estrutura, léxico e imaginário próprios, de 
extrema relevância na cultura do design e surge, ao mesmo 
tempo, como o seu “suporte clássico” (à semelhança da “tela” 
na pintura). 

Contrária à distopia do “fim do livro”, a página digital não contradiz totalmente o for-
mato do códice; reorganiza-o tirando partido da especificidade da apresentação electrónica.

Aliás, a ordem do livro reconfigura-se nos termos das novas situações pragmáticas 
da rede. O portal web ou as janelas ainda são pensadas como páginas ao partilharem muitos dos seus 
aspectos tradicionais, sendo recorrentes as aproximações às estruturas clássicas e à organização da 
página impressa (com o reforço evidente da grelha tipográfica). As páginas web utilizam igualmente 
a metáfora do portal, como o início de “viagem” ou ponto de partida (transposto para a homepage). 
A composição organiza-se a partir de frames (molduras), o limite clássico da obra de arte na cultura 
ocidental. Cada página constrói um determinado ambiente e a navegação através do território virtual 
aproxima-se duma viagem pelo espaço arquitectónico (Tapia 2003 in Graphic Design in the Digital Era: 
The Rhetoric of Hypertext).

Para além destas aproximações, as páginas analógica e digital assumem também a 
inevitável dicotomia. A página impressa impõe a sua estrutura hierárquica, fechada através de uma 
grelha estática (o sistema cartesiano de organização do desenho da página em design) e é o lugar da 
escrita. A página digital, por seu lado, desdobra-se nas infindáveis ligações da rede, prefere o rizoma 
à linha de texto e oferece a possibilidade da re-escrita. Ao tornar-se independente da matéria, a pos-
sibilidade de construção de “páginas sem papel” (um dos tópicos de Books without pages de Nicolas 
Negroponte), anuncia a hipótese de mutação, a ideia de personalização ou reconfiguração do espaço 
de informação através de mecanismos de reconhecimento das características do utilizador.

Em oposição à fixidez ou conclusão da página impressa, hoje, o computador abraça 
a possibilidade do incompleto, como qualidade positiva e desejável ao abrir espaço para o prazer e 
identificação que nenhuma obra completa parece oferecer. A celebração do incompleto sublinha a 
importância do processo em vez do objecto; mais do que a apresentação da resolução prefere o estado 
de suspensão (Lunenfeld 1999 in “Unfinished Business”. The digital dialectic: new essays on new media).

O conceito de página leva-nos ainda da unidade à fragmentação. Como unidade ou 
matriz sólida, disponível à multiplicação que origina o livro, é agora também elemento fundamental 
das estratégias de fragmentação tipificadoras e estruturantes dos artefactos digitais. A sua multipli-
cação já não dá apenas origem a um e mesmo objecto (o livro), mas constrói um sistema de relações 
que não se encerra em si próprio. Mais do que a autoridade ou volume do objecto livro, sublinha-se o 
sistema, regulado pelos seus princípios internos (o “sítio”) e externos (o ciber-espaço). Deste modo, 
a página web parece tornar exequível o conceito de livro digital. A versatilidade de adaptação de uma 
unidade menor, a página, parece adequar-se preferencialmente aos princípios hipertextuais da rede. 
Enquanto a produção de livros electrónicos luta por um mercado e aplicação (porque se tornam me-
nos evidentes as vantagens deste modelo, face ao livro tradicional), o número de páginas web aumenta 
drasticamente.

Em síntese, a Página oferece-se como paradigma 
da passagem das lógicas projectuais, de objecto ou produto, 
a sistema ou processo.
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2.
------------------------ Metodologia ------------------------

Tomando como ponto de partida os argumentos apresentados no exercício MARGINA-

LIA e o modelo operativo lançado no semestre anterior — INDIVIDUAL/COLECTIVO — cada aluno deve 
desenvolver uma sub-dinâmica de investigação e encontrar junto de um grupo os modos de imple-
mentação para um projecto colectivo. Este projecto deverá tornar público o desenvolvimento da in-
vestigação, encontrando nos princípios da edição os motores particulares para a sua concretização.

Através da medição exacta das escalas INDIVIDUAL e COLECTIVO, propõe-se uma ne-
gociação permanente entre a autonomia dos projectos pessoais de investigação perante o grupo e a 
Plataforma  PÁGINA (contexto que nomeia, para além de um sítio, uma orientação editorial transversal 
a cada produção). Nesse sentido, cada proposta deve ter em conta a temática comum do semestre 
para a constituição preliminar de um número zero da Plataforma (que entre outros objectivos, equa-
ciona valores de unidade a partir da diversidade de produção académica, as suas dinâmicas e os seus 
modos de comunicação). 

2.1. 
Abordagem
As aproximações possíveis ao exercício organizam-se em torno dos seguintes tópicos: 

estrutura, representação / forma(s) e conteúdo(s), metáfora, remediação, navegação/leitura, edição/
publicação. Sobre estes tópicos cada aluno/grupo deve reequacionar os seus argumentos MARGINALIA.

EsTRUTURA:
Do volume à unidade, do objecto ao sistema, do Livro à Página.
Texto e Paratexto e a passagem das convenções da página impressa para a página digital.
Exploração da estrutura, dos modos convencionais de ligação entre páginas ou das 

estratégias de apresentação do volume. 
Exploração dos limites da Forma: teste dos limites e meios para a sua expansão.
—estrutura convencional do artefacto (grelha e morfologia da página)
—estrutura do texto (colophon, prefácio, introdução, corpo, conclusão, elementos pa-

ratextuais, notas à margem, glossário, bibliografia, etc.)
—estrutura de apresentação (scroll, códice, página a webpage, volume e pop-up, etc.)

REPREsENTAÇÃO / FORMA(s) E CONTEúDO(s):
Exploração do território comum e dos modos de representação da Página, naquilo 

que compõe o seu imaginário de reconhecimento. Experimentação com as componentes essenciais 
(texto/imagem).

—representação da Página Digital
—representação do Texto
—representação da Imagem
—relação Texto/Imagem. 
—World Wide Web e a relação imagem/texto: lugar de conflito ou apaziguamento?
—informação e/ou experiência

REMEDIAÇÃO / METÁFORA:
A página como território comum: da semântica à forma e função.
Os legados históricos da Página Impressa convertidos em metáforas da interface digi-

tal.  A “contaminação” da página impressa pelas lógicas da página digital. 
Da “página-papel” à “página-ecrã”, ou do plano para ao “sítio”. 
Conceitos inerentes à cultura digital na sua relação com o conceito de página: perso-

nalização e customização, rizoma e rede, sistemas generativos, conteúdos geridos pelo utilizador, etc. 
—matéria: do papel ao pixel
—espaço: expansão das coordenadas x/y para x/y/z, meta-design e grelhas dinâmicas
—formatos híbridos e/ou múltiplos. Página impressa/página digital
—processos de remediação bilateral (do livro impresso para o digital, da biblioteca 

física à biblioteca virtual e vice-versa) 
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NAVEGAÇÃO/LEITURA:
O espaço da Página e as formas de leitura: pergaminho e scroll, volumes e códices. O 

ecrã como página hipermedia.
A utilização da acção de leitura como leit-motif para o design (da absorção dos conteú-

dos à interacção). 
Exploração das acções do leitor (leitor passivo, leitor activo). 
A desconstrução do paradigma escritor/leitor e as novas economias culturais (cultura 

da participação, autoria e inteligência colectiva, sistemas de gestão dos conteúdos pelos utilizadores) 
—Navegação: linear, não-linear
—Narrativa: linear, não-linear
—modos de leitura: procurar uma informação, “ler”, seguir uma narrativa, contempla-

ção, velocidade de navegação (consciente/inconsciente), etc.
—acção do leitor
—relação autor/leitor

EDIÇÃO/PUBLICAÇÃO:
A Página como espaço de legitimação do discurso em design. Publicação e a autori-

dade do designer.
Livro, Página e conhecimento.
Os “limites” da Página como limites para edição.

3.
------------------------ Fases de desenvolvimento ------------------------

FAsE 1
APREsENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO (sTATEMENT)
— INDIVIDUAL
12 DE ABRIL

Propõe-se que cada aluno parta das (re)formulações da MARGINALIA e as converta 
numa declaração de intenções (statement). 

Esta primeira síntese servirá como manifesto para a evolução e desenvolvimento do 
projecto. Como tal, deve assumir-se literalmente como um acto público. O espaço onde esta acção 
se torna pública deve ser um agente operativo nas intenções manifestas (espaço como significante).

A declaração deve ser acompanhada de uma primeira base de dados referencial (bib-
liografia, projectos afins, etc.). Sempre que possível aconselha-se a integração destes objectivos com 
os projectos a desenvolver nas disciplinas optativas (Design de Informação e Design Editorial e No-
vos Media).

_
Declaração—Cartaz A0 colocado num espaço público da FBAUL
Registos fotográficos/audiovisuais da acção
Base de dados referencial

FAsE 2
PUBLICAÇÃO
— INDIVIDUAL (EM PREPARAÇÃO PARA O COLECTIVO)
FAsE 2.1—03 DE MAIO
FAsE 2.2—02 DE JUNHO

2.1
Evolução da orientação editorial nas escalas INDIVIDUAL/COLECTIVO.
Configuração das primeiras experiências da publicação (forma/conteúdo).
_
Mapa de evolução da orientação editorial nas escalas INDIVIDUAL/COLECTIVO

Estrutura de conteúdos
Experiências no limite da Página

2.2
Configuração preliminar da totalidade da proposta individual. PÁG.4



FAsE 3
PUBLICAÇÃO — TORNAR PúBLICO
— INDIVIDUAL/COLECTIVO
16 DE JUNHO

Cada grupo deve propor estratégias de conversão dos objectos/sistemas numa pu-
blicação colectiva, partindo da formulação alargada do conceito publicação, como modo para tornar 
público. Estas public/acções colectivas podem então ser configuradas como instalação, exposição, 
apresentação pública, reading room, etc.

Este momento antecede a avaliação final e  constitui-se como o último momento de 
análise crítica das consequências das equações INDIVIDUAL/COLECTIVO, PUBLICAÇÃO/TORNAR PúBLICO.

FAsE 4
TORNAR PúBLICO — DOCUMENTAÇÃO
— INDIVIDUAL  —  INDIVIDUAL/COLECTIVO  —  COLECTIVO
30 DE JUNHO (AVALIAÇÃO FINAL)

Preparação da apresentação do processo num momento público (OPEN DAY) que se 
constitua posteriormente como uma documentação sistemática e sintética de todo o trabalho desen-
volvido. Prevê-se ainda a apresentação das (re)formulações das public/acções colectivas.

_
Conjunto de apresentações individuais/colectivas e de exposição das public/acções; 
duração média por apresentação colectiva—45 m  e/ou individual—15 m

_
(PARA DOCUMENTAÇÃO)
Intra ou extra publicação, cada aluno deverá organizar toda a informação res-

peitante ao seu processo de trabalho, num registo online (independendente da natureza da sua 
própria publicação ser física ou digital).
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{fig.} Págs. 48 e 49 do livro

ON THE sELF-REFLExIVE PAGE
Louis Lüthi
2010

que ilustram páginas dos livros:
TRISTAM SHANDY / Laurence Sterne / 1759
MAPS AND LEGENDS / Michael Chabon / 2008


