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Onde se escreve,
lentamente e ao longo de toda uma obra,

                 um ponto de interrogação 
Fn:PdF23, 240 .

não estranhe o leitor, o tom confessional deste (último) 
editorial

PdF1
. se à medida que for lendo os pensamentos 

do autor, o leitor for recorrendo aos seus próprios pensa-
mentos, este texto dar-lhe-á em igual medida a dose de di-
vertimento do seu escritor

JL:PdF2, 20
.

É de crer que estamos na presença da última questão (aque-
la a que, afinal e sempre, se pretendeu dar resposta): como 
se pode publicar ou representar o gesto editorial

sg:PdF24, 245
? 

Voltamos à posição: a paginação, enquanto ação na Pági-
na, nunca é uma operação neutra

Pag/L-3
. notas à margem ou 

de rodapé são os lugares paratextuais da fuga. como tes-
te à morfologia editorial da página, às suas convenções, 
reservámos a marginalidade das notas de rodapé   e um 
anexo

sg:PdF24
, para o que finalmente explica Página .

 

título              Pág i n a — L i v r o 4              capa

 Usualmente, a capa é mais do que a superfície onde figura o título de 
um livro – é a sua primeira identidade. ao colocar o editorial na capa, 
Página admite que este texto é fundamental para o entendimento do 
exercício de edição. este editorial, primeira manifestação das inten-
ções editoriais, é: i) resultado do esforço de leitura que tenta rela-
cionar frações de discursos distintos; ii) colagem ou composição 
de fragmentos, de samples ou lexias (segundo Barthes), para a con-
solidação de uma unidade – a publicação; iii) uma base de dados 
dos conteúdos da publicação.

 georges Perec numa nota de rodapé: Sou fã de notas de rodapé no fim 
de página, mesmo que não tenha nada de particular a clarificar. neste 
editorial, as notas de rodapé contêm informações essenciais para a 
compreensão do modelo editorial Página.

  Página é uma publicação de reflexão crítica consagrada ao design 
de comunicação, entre o legado da cultura impressa e a contempo-
raneidade da cultura digital.

Últimas confissões, mais uma vez, apropriadas das pala-
vras dos outros:
Tendo pensado que valia a pena meditar numa composição em qua-
tro volumes, perdeu o seu tempo a procurar uma ideia fundamental, 
a desenvolvê-la bem ou mal, segundo um plano melhor ou pior, a 
dispor cenas, a combinar efeitos, a estudar os costumes do seu meio, 
numa palavra, procurou trabalhar a sério na sua obra 

VH:PdF23, 237
.

se a obra não fosse interrompida aqui, o autor chegaria 
à definição do intelecto e estaria na posse do ser Perfei-
tíssimo ou deus. no entanto, esta foi a sua última nota... 
...falta o resto

Be:PdF23, 239
.

título              Pág i n a — L i v r o 4              contracapa

(cont. editorial)

editoriaL
onde se escreve,
lentamente e ao longo de toda uma obra,
um ponto de interrogação.
capa & contracapa                    + PdF1, 1

nota 14

coMo coMeçar o ÚLtiMo…  PdF2, 17
John Locke  Carta ao Leitor  19
gilles deleuze & Féliz guattari  Introdução  22

econoMia da PUBLicação: 
Para UMa teoria de caMPo  
UniFicado da PUBLicação 
na “idade Pós-digitaL”  PdF3, 25
Madalena guerra  This Publication  PdF4, 31
célia castelo  A morfologia Editorial 
nos limites da Página  PdF5, 43
dick Higgins  Structural Releases  PdF6, 57
alessandro Ludovico  Post-digital print 
+ Print vs. electrons  PdF7, 63

teorias de ação 
Para UMa aUtonoMia discUrsiVa 
do design a Partir da ProdUção 
editoriaL  PdF8, 75
Jan Wenzel  The Publisher 
as a Biopolitical Entrepreneur  PdF9, 91
sergei eisenstein  O Princípio Cinematográfico 
e o Ideograma  PdF10, 101
Jorge Luís Borges  Exame da obra 
de Herbert Quain  PdF11, 105

ricardo Bonacho  
Onde está o autor?  PdF12, 113
Paul Valéry  Nota e digressão  PdF13, 123
andrew Blauvelt  Towards Critical Autonomy 
or Can Graphic Design save itself?  PdF14, 127

Braço de Ferro oU cacHiMBo da Paz? 
entre PUBLicação acadÉMica 
e PUBLicação crítica  PdF15, 137
andrew Murphie  Ghosted Publics  PdF16, 149
nam June Paik  Expanded Education 
for the Paperless Society  PdF17, 163
george Bataille  
Encyclopaedia Acephalica  PdF18, 168
rute selésio  
Dicionário de Sentidos  PdF19, 175
georgio agamben  Ideia do estudo  PdF20, 189
Jacques rancière  
A Lição do Ignorante  PdF21, 195
stuart Bailey  
(Only an Attitude of Orientation)  PdF22, 205

coMo terMinar o ÚLtiMo 
(Para Já)  PdF23, 235
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anexo  Onde se explica “Página”  PdF24, 243
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A escrita, essa, começa sempre por acasoJL: PDF2, 21  e não há 
livro que não seja um coro de vozes. Todo o livro é uma assem-
blage D&G: PDF2, 23, uma declaração da prosa cumulativa DH: PDF6, 61. É 
tudo uma questão de maior ou menor ocultação. Também este 
editorial é a expressão ampla do plural do texto PAG/L-1; é um teci-
do de vozes, de códigos, de afirmações categóricas transfor-
madas em interrogações, estereofonia e politonalidade PAG/L-1:1. 
Declaramos a ambição desmedida deste editorial: reunir não 
só os conteúdos deste volume num único texto, mas também 
todos os volumes que compõem Página . Para cumprir a 
digressão pelo modelo editorial, relemos, relemos após o es-
quecimento – relemos, sem sombra de ternura, sem paternidade; 
com frieza e acuidade crítica, e numa expectativa terrivelmente 
criadora de ridículo e desprezo, com um olhar destruidor – o que 
significa refazer ou pressentir que se reconstruiria de modo muito 
diferente determinada obra PV: PDF13, 126.
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 os conteúdos em cada volume são declarados por um sistema de 
codificação das entradas, notas ao expoente que emergem do texto 
principal e que procuram tornar visível o processo de edição como 
composição de fragmentos. este sistema contém, nas versões im-
pressas, a sigla do nome do autor e número de página onde podemos 
encontrar o segmento. No presente volume, o sistema contém tam-
bém a indicação do número de pdf, que na versão digital de Página, 
por questões de simplificação, é o único elemento de referenciação. 

 o editorial, como resultado deste processo, encontra-se entre índi-
ce (versão impressa), portal (versão digital) e editorial; evidencia as 
relações entre conteúdos, mas também a dificuldade de, enquanto 
mancha de texto uniforme, ser expressão de um sistema relacional. 
Neste sentido, gera uma imediata ambiguidade: entre texto cuja for-
ma aparenta uma morfologia linear, e rede, cujos nós são citações 
ou sínteses das leituras dos conteúdos originais, i.e. fica entre texto 
e hipertexto.

 este editorial recolheu citações dos três volumes anteriores de Pá-
gina. o leitor encontrará essa indicação nas notas ao expoente com 
o seguinte código: PAG/L-1 (Página, Livro 1), PAG/L-2 (Página, Li-
vro 2), PAG/L-3 (Página, Livro 3).
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este texto procura ainda cumprir a expectativa de qualquer 
editorial e enuncia, previamente, de que é composto este livro: 
prefácio(s) e posfácio(s) extraído(s) das palavras dos outros, 
capítulos estruturais (cujas temáticas se centram na econo-
mia da edição, no discurso crítico e autónomo em design na 
sua relação com a publicação independente, nas dinâmicas 
cooperativas ou tensionais entre publicação académica e pu-
blicação crítica). Fala de apropriação, sampling e remistura. 
Utiliza como método  editorial a montagem por colisão se-
gundo os princípios de eisenstein; apropria-se de referentes 
previamente escritos/editados/lidos e considera cada “texto” 
um sample pronto à remistura. 
Afinal, não há diferença entre aquilo de que um livro fala e o 
modo como é feito D&G: PDF2, 23 .
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 A palavra método é na verdade um exagero. Método lembra uma certa 
ordem bem definida de operações; e eu não encarava senão um hábito 
singular de transformar todas as questões do meu espírito. (Paul Valéry, 
PDF13, 125)

 Autorreferencial, tudo existe em Página como reflexo de intenções 
editoriais. A estrutura de conteúdos, a composição das suas pági-
nas, a constituição em quatro volumes, concorrem para a criação 
de um espaço mental de leitura, entre experiências lineares e não-
-lineares. Ao expor a montagem ou composição dos conteúdos e ao 
reforçar os intervalos entre referentes (de contexto, temática, cam-
pos de conhecimento ou produção criativa), procurou-se enfatizar 
as operações da edição, usualmente colocada na sombra ou nas 
entrelinhas da escrita. 
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ecoNomiA DA PUbLicAção: 
PArA UmA TeoriA De cAmPo UNiFicADo  

DA eDição NA iDADe Pós-DiGiTAL

Do livro também faz parte a sua “contabilidade” – O que retemos 
das condições práticas (balzaquianas) – financiamento, tiragem, 
números de venda PAG/L-2: 17. Fixar, definir, depositar, armazenar na 
economia do livro é, também, receber, coletar, reunir, consig-
nar (como bagagem), unir, totalizar, eleger, legitimar e ler à me-
dida que se reúne. A reunião, a coleta, a recolha são estatutá-
rias, legítimas, institucionais, estatais ou nacionais PAG/L-2: 5. 
As questões da instituição, legitimidade e acreditação fo-
ram remetidas para o capítulo “braço de ferro ou cachimbo 
da paz?”. centramo-nos, portanto, na condição essencial de 
Página – a produção editorial entre o universo histórico da 
imprensa e a potencialidade do digital – e observamos estes 
modelos, à luz de uma economia da publicação.
começamos por reter a primeira ideia recorrente, a que todos 
confirmam: Publicar é tornar público, mover do não oficial para 
o oficial Pb/sG: PDF3, 27. mas publicar não é apenas a operação que 
subjaz a uma mera deslocação do privado para o público, do 
autor para o leitor – é a mobilização das complexas relações 
entre conteúdo e partilha, declaração e prática, intenções e 
efeitos. Publicar é hoje um “caosmos”, caos e cosmogonia de 
processos dinâmicos e complexos, entre a gestão de meios 
financeiros, o trabalho, a acreditação, a circulação, a autori-
dade, a ação social e o significado. os processos editoriais 
tornam-se contingentes, efeito da diluição dos papeis insti-
tucionais, comerciais, intelectuais e criativos, em constante 
evolução Am: PDF16,156. 
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se publicar como processo parecia apenas interessar a es-
pecialistas e profissionais, hoje este interesse é motor de 
grande parte da produção editorial em arte e design. A publi-
cação centra-se, hoje, nos processos e impactos de publicar, 
em vez de apenas nos conteúdos Am:PDF16, 151. Autores, artistas, 
designers, escritores (ou outros agentes de produção de con-
teúdos) usam a publicação como prática pública e incluem 
formatos menos convencionais, como conferências, exposi-
ções, workshops, etc. para além da circunscrição aos media 
da imprensa e digitais. esta é uma clara evidência de que, 
mais do que o que se publica, interessa questionar os modos 
como se publica sG: PDF3, 28  .
Por outro lado, não existe rua de sentido único do analógico para 
o digital, apenas transições em ambas as direções AL:PDF7, 65  . 

A produção editorial, hoje, gere a competição ou a coopera-
ção entre sistemas impressos e eletrónicos – condição ine-
vitável para uma teoria de campo unificado da publicação na 
“idade pós-digital” sG: PDF3, 29. 
Ainda existem muitas possibilidades de exploração ou desen-
volvimento de projetos híbridos. mas, só quando já não con-
seguirmos distinguir publicação impressa de digital, quando 
já não conseguirmos traçar um quadro comparativo de cem 
diferenças e semelhanças entre “print vs. eletrões” AL:PDF7, 71, te-
rão surgido os primeiros híbridos.
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 Página privilegiou cada discurso mas, acima de tudo, aquilo que 
os relaciona. A edição é a operação que permite a síntese entre as 
diversas vozes e os diversos contextos. É o editor que “escreve” o 
“texto” de cada publicação.

 o quarto volume de Página testa o seu modelo editorial, simulta-
neamente, em suporte impresso e digital. Procura, com esta ope-
ração simples, ser um contributo à discussão dos modelos edito-
riais híbridos.
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Assistimos, no entanto, a um ponto de viragem: as editoras, 
em breve, publicarão mais materiais eletrónicos que impres-
sos AL:PDF7,  66. Novas interfaces, hábitos e convenções otimizam a 
experiência de leitura em meios digitais. A publicação impres-
sa, pelo outro lado, apresenta livros como objetos valiosos, 
itens de colecionador AL:PDF7, 66. Já pensamos, não o transporte 
dos velhos objetos media para as novas estruturas digitais, 
mas o processo inverso, ou seja, como é que a estrutura e a 
linguagem do digital contaminam o analógico mG: PDF4, 33. inventa-
riam-se paratextos como exercício de aferição das estruturas 
comuns entre publicação impressa e digital cc: PDF5, 44.

TeoriAs De Ação  
PArA UmA AUToNomiA Do DesiGN  
A PArTir DA ProDUção eDiToriAL

só uma prática crítica pode levar à autonomia crítica do dis-
curso do design Ab:PDF14, 133. Por autonomia crítica, entendemos 
uma produção capaz de gerar sentido a partir dos seus re-
cursos intrínsecos, sem dependências em comissões, fun-
ções, materiais ou meios específicos. Testam-se métodos 
empíricos para a procura do discurso crítico em design rb:PDF12, 

114. Ações que demonstrem autoconsciência e capacidade re-
flexiva para o exame crítico da prática projetual, capazes de 
questionar o sistema do design gráfico que o limita às suas 
características exclusivamente comerciais sG: PDF8, 84.
A produção editorial é um dos campos de aplicação mais ex-
pressivos dos discursos autónomos críticos em design. edi-
ção e publicação reafirmam o design como consistente práti-
ca crítica ao “regime de visibilidade” cVW/sG: PDF8, 77. 
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cedemos ao declarar um primeiro princípio moral: conceder 
uma atenção exclusiva ao horizonte é mostrar-se incapaz de olhar a 
menor imagem D-H/sG: PDF8, 81. esta questão levou-nos, para já, a tra-
çar um caminho: a autonomia crítica do design através da pu-
blicação, leva-nos do “big book” ao “small book” sG:PDF8, 81. mas 
o espetro da produção independente prefere o “close-up” à 
“big-picture”: do ponto de vista material, e em oposição à cor-
pulência do “big book”, o “small book” utiliza a contenção de 
meios como declaração ideológica e aproxima-se da história 
e desenvolvimento da “small Press” sG: PDF8, 81. As pequenas edi-
toras, entusiastas incondicionais do livro, são um contributo 
fundamental para o seu futuro JW:PDF9, 93.
A produção editorial contemporânea não é imune à reflexão 
sobre o estado atual da economia e às suas consequências 
na produção cultural. Assistimos à crise (ou, no mínimo, à es-
tagnação) da macro escala económica da edição e, simulta-
neamente, à expansão das economias paralelas, de pequena 
escala (auto edição, edição de autor, edição própria, indepen-
dente, experimental, marginal ou à margem, underground, al-
ternativa, self-publishing, small press, Do It Yourself ). estas, re-
conhecem o valor de uma economia de meios e consolidam 
outros sistemas de valor; muito embora inevitáveis, estas 
condições revelam-se particularmente adequadas aos tem-
pos de austeridade sG: PDF8, 78.
Há uma forte correlação entre o modo como organizamos o 
nosso trabalho e os livros que daqui resultam. Novas práticas 
de produção e distribuição de livros transformam os modelos 
de produção editorial JW:PDF9, 93. Produzir já não implica aderir a 
um programa fixo, mas selecionar a partir de alternativas que 
envolvam a subjetividade, a expressão, a personalidade dos 
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vários agentes produtores, numa comunicação e cooperação 
contínua JW:PDF9, 99.
Copiar. Copiar a cópia até à abstração sLW/mG: PDF4, 36. os artistas re-
correm frequentemente a objetos pre-existentes para a cons-
trução das suas próprias obras; apropriam, interpretam, re-
produzem, voltam a expor ou utilizar trabalhos produzidos por 
outros sG: PDF8, 85.
(Um parêntesis sobre o expoente máximo da apropriação, i.e., 
quando todo um texto se constrói para servir uma confissão: 
que um autor se apropriou de um texto – fictício – de um outro 
autor – imaginário JLb:PDF11, 112.)
A “cultura do uso das formas” (apropriação, sampling, remistu-
ra, assemblage, colagem, montagem) é hoje princípio editorial 
recorrente . operações típicas da pós-produção funcionam 
como motores da pré-produção editorial sG: PDF8, 76. 

cada objeto cultural apropriado pode gerar novas interpreta-
ções num processo, em teoria, infinito sG: PDF8, 87. Assim se des-
mistificam as dialéticas entre passado e contemporaneidade, 
ou entre tradicional e experimental. (Herbert Quain entendia 
com imensa lucidez a condição experimental dos seus livros. 
Dizia: Não pertenço à arte, a não ser à mera história de arte. Per-
tencer desde logo à história, não significava para o autor qual-
quer problema, uma vez que não havia, para ele, disciplina in-
ferior à história JLb:PDF11, 107.)

 A utilização de material previamente publicado é, em Página, de-
monstrativo de uma atitude crítica e reflexiva, uma forma de inter-
rogar a produção editorial contemporânea.



8

esta “arte da pós-produção” parece ainda corresponder “ao 
caos proliferante da idade da informação”  e é um efeito 
de transformação de um espaço mental criativo potenciado 
pela internet sG: PDF8, 85. As práticas editoriais tiram partido des-
ta paisagem e assumem-se, simultaneamente, como contra-
ponto, i.e. posicionam-se perante e utilizam a cultura global 
como imenso espetro de conteúdos, mas oferecem uma al-
ternativa, um ponto de vista, uma síntese, em cada nova pu-
blicação sG: PDF8, 86.
o livro deve ser concebido como um filme JW:PDF9, 99. Livro e 
filme são veículos de outros discursos, i.e. são pontos de 
acesso a outras leituras, máquinas relacionais PAG/L-2:capa. Am-
bos implicam organizar uma comunidade de produtores 

JW:PDF9,99. A aproximação ao filme justifica, igualmente, o mé-
todo deste trabalho — a montagem PAG/L-3:capa. Acrescentamos, 
agora, montagem por colisão, conflito entre dois pedaços, 
um em oposição ao outro se: PDF10, 103. No intervalo definido en-
tre estes dois “textos” (a terra de ninguém entre trincheiras), 
constrói-se um terceiro texto, uma outra lógica que abala o 
leitor (escritor? editor?) PAG/L-3:1. 
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  A pluralidade e quantidade de referentes que surge em cada volume 
de Página procura dar pistas sobre os seus “modos de usar”. Numa 
aproximação aos hábitos de leitura das páginas digitais, pretende-
-se que o leitor navegue pelo volume (em vez, da usual leitura linear 
na página impressa). A quantidade de informação deve levar o lei-
tor, da frustração de não conseguir “ler” tudo, ao reconhecimento 
e prazer de uma “leitura” fragmentada, disponível a concentrar-se 
apenas numa parte. o editorial e o seu estilo de escrita pretendem 
ser o primeiro indicador desta atitude.
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brAço De Ferro oU cAcHimbo DA PAz?  
eNTre PUbLicAção AcADÉmicA  

e PUbLicAção críTicA.

muitas das declarações que caracterizam o nosso entendi-
mento do mundo, compartimentalizado e orientado pela pala-
vra, estão a ser destruídas DH: PDF6, 59. Agora, o fluxo exerce a sua 
pressão DH: PDF6, 61. como efeito, considerar uma narrativa trans-
versal é, hoje, uma aproximação artificial DH: PDF6, 60  .
(Para entendermos os efeitos da destabilização dos modelos 
tradicionais do livro, pelos universos da imprensa e do digital, 
centremo-nos, por um instante, numa alegoria: no que acon-
teceu ao dicionário rs:PDF19, 176, peça elementar da aprendizagem 
formal. Um dicionário, hoje, poderá começar quando já não 
providenciar os significados das palavras, mas apenas as 
suas funções Gb: PDF18, 171.)
A publicação independente, ou aquela que acontece sem o 
apoio financeiro institucional, tornou-se ubíqua durante os 
últimos cinco a dez anos sG:PDF15, 139. este é, também, o sintoma 
de uma urgência pela construção de discursos menos con-
trolados pelas narrativas ortodoxas da instituição ou da aca-
demia. os discursos das publicações ditas independentes 
são importantes catalisadores para a reconsideração destas 
convenções. os seus editores, hoje, são menos guardiões de 
conteúdos e mais instigadores de um impulso experimental, 
mais interessados no caminho ou futuro dos discursos, que 
na legitimação de valores adquiridos sG:PDF15, 139. 

 os editoriais de Página correspondem ao esforço de um sumário, 
ao qual se segue uma tentativa de discurso, a partir de fragmentos 
impossíveis de organizar. Decide-se, então, assumir o inevitável: o 
pensamento só pode ser refletido quando estilhaçado e disperso.



10

Perante o emergente reconhecimento da edição nos proces-
sos da arte e design, quais os seus efeitos na produção edito-
rial em contextos educativos e académicos sG:PDF15, 139?
Lançamos a hipótese: publicação independente e academia 
passam de forças tensionais a cooperantes. 
e uma tentativa de orientação: é urgente provocar a discussão 
em torno das escolas de arte e design, para que comecemos 
a circunscrever as suas estratégias de reconfiguração, à luz 
das alterações ocorridas nas instituições e nas disciplinas no 
início do séc. XXi sb:PDF22, 207. 
Publicar (tornar público) é operação que traz a escola para fora 
da sala de aula sG:PDF15, 143. Para que os académicos fiquem sa-
tisfeitos é necessário que o universo tome uma forma Gb: PDF18, 171.  
A produção editorial é, por um lado, fundamental na constru-
ção, apresentação e circulação do conhecimento e discur-
so académico, por outro, reveladora dos modelos pedagó-
gicos adotados sG:PDF15, 143. em suma, a publicação nunca deve 
ser retida na academia, mesmo que se construa ou alicerce 
nela  Am:PDF16, 161.
A potencialidade do ensino artístico e da publicação enquanto 
processo encontram-se entre “saber” e “saber fazer” sG:PDF15, 145. 
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 o espaço da academia tende para modelos privados de apresenta-
ção e aprendizagem (seminários, aulas, workshops, etc.) enquanto 
que a edição impõe tornar o discurso público – expande a audi-
ência, do conjunto dos atores académicos para a esfera do leitor 
cúmplice. Página procura essa audiência de leitores interessados 
na construção e crítica do discurso de design. mas afirma que, 
para tal, a reflexão deve iniciar-se dentro da academia.
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A página, o suporte onde se escreve, promove, por si, o reco-
nhecimento de uma educação expandida NmP:PDF17, 163. 
Quando nos focamos nos processos, retiramos o peso daqui-
lo que efetivamente sabemos, uma vez que podemos levar os 
outros a conhecer por outros meios que não os da nossa pró-
pria sapiência Am:PDF16, 159. Aproximamo-nos, enquanto comuni-
dade, do estado descrito por rancière – o “mestre ignorante” 
– que tenta, por uma única vez, a alternativa É o discípulo que 
faz o mestre Jr:PDF21, 197. Eis aí o princípio primeiro do ensino univer-
sal: é preciso aprender qualquer coisa e relacioná-la com tudo o resto 
Jr:PDF21, 198. Para, depois, concluirmos: O livro nunca está inteiro, 
a lição nunca está acabada GA:PDF20, 199. o estudo é, em si mesmo, 
interminável GA:PDF20, 192. o fim do estudo pode, eventualmente, nunca 
ser alcançado – e neste caso, a obra ficará para sempre em estado de 
fragmento GA:PDF20, 193... 

 ×

(continua na contracapa)
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P á g i n a  —  L i v r o  4
modelos:   que pode também ser  a caminho de . 

teorema para a compatibilidade da publicação impressa e digital,
do discurso académico e crítico. (1)

(1) um livro com letras maiores –  a celebração do primeiro pacto da Página entre papel e pixel.
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De competição a cooperação, rivalidade a cumplicidade, durante as últimas dé-

cadas, a relação entre a tradição da imprensa e a revolução da edição digital tem 

sofrido avanços e recuos. Resultado da negociação entre a herança (tipo)gráfica 

e as condições de literacia contemporâneas na era pós-digital, Página — Livro 4 

testa a hipótese de uma “língua franca” entre modelos impressos e digitais e tem 

ainda por conceitos adjacentes:

a) a economia da edição;

b) as tipologias da produção editorial  

(com base nos media ou numa ideologia);

c) publicação, práticas críticas e autonomia discursiva do design;

d) publicação e educação;

e) publicação académica e publicação crítica.

Página — Livro 4 reconhece que a crescente convergência de formas diver-

sificadas de escrita e de leitura e a importância do fragmento em termos episte-

mológicos e sociais são de particular importância na economia da edição. Para 

tal, baseámos a divisão lógica dos conteúdos por um conjunto de PDF, o formato 

híbrido disponível que melhor concilia a herança tipográfica da página com os 

processos de digitalização e leitura em ecrã. A cada conteúdo corresponde um 

PDF que se inicia com uma página (capa secundária do fragmento ou fascículo) 

composta por uma imagem (extraída da World Wide Web), por um título e um 

autor (à exceção dos separadores de capítulo, do editorial e do anexo). Procurá-

mos que as relações entre estas imagens de entrada e os conteúdos a que dizem 

respeito respondessem a princípios lógicos por associação, baseados numa lite-

racia familiarizada com as culturas da rede. Ou seja, as relações seguem princí-

pios de montagem por colisão, exibindo intervalos expressivos de sentido entre 

si, para que o gesto da edição se torne visível e a leitura ativa.

  Quando situa os mecanismos da edição numa cultura de confluências 

entre o digital e o impresso, o pensamento diacrónico e o anacrónico, Página — 

Livro 4 procura ser um contributo aos discursos e à produção editorial contem-

porânea em design.
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Como começar 
o último...
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onde se demonstra, mais uma vez, 
como as palavras dos outros podem ser 
reveladoras das intenções, métodos e 
estrutura dos quatro volumes de Página.
De facto, não há livro que não seja 
um coro de vozes – todo o livro é 
uma assemblage, feita de matérias 
diferentemente formadas, de tempos e 
velocidades distintos. 
Por último, declara-se não haver diferença 
entre aquilo de que um livro fala e o modo 
como é feito.
(410 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
carta ao leitor, conhecimento, assemblage (=agenciamento)

<   (fig.) Gravura em A Discourse Concerning the Origine and Properties of Wind  (1671),  
ralph bohun.
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John Locke
Carta ao Leitor

LEITOR, 
Coloco em suas mãos o que tem sido o passatempo 
de algumas das minhas horas mais ociosas e difíceis. 
Se tiver a boa sorte de mostrar-se assim para alguns 
de vocês, e se tiver ao lê-lo apenas a metade do pra-
zer que tive ao escrevê-lo, pensará tão pouco sobre 
seu dinheiro como eu acerca de meus mal emprega-
dos sofrimentos. Não interprete isso como uma reco-
mendação ao meu trabalho, nem conclua, com base 
no prazer que tive ao escrevê-lo, que eu esteja por 
isso apaixonadamente cativado pela minha realiza-
ção. Quem vai caçar cotovias e pardais pratica tanto 
desporto, embora as emoções sejam menores, quan-
to a pessoa que se dedica a jogos mais interessantes. 
Assim, entende muito mal o assunto deste tratado, 
isto é, o Entendimento, quem desconhece que, por se 
tratar da faculdade mais nobre da alma, ele é utiliza-
do com maior e mais constante alegria do que outra 
qualquer. Sua busca da verdade consiste numa es-
pécie de falcoaria, que implica aceitar a própria per-
seguição com considerável aspecto de prazer. Cada 
passo dado pela mente em seu progresso na direção 
do Conhecimento revela, ao menos por ora, algum 
descobrimento não só novo como o mais apropriado. 

Trata-se, portanto, leitor, do entretenimento 
de quem libertou seus próprios pensamentos e os foi 
registando à medida que escrevia, não lhe cabendo 



20

invejar-me, pois ofereço-lhe oportunidade para di-
vertimento semelhante, se à medida que o for lendo 
recorrer aos seus próprios pensamentos. É a eles, se 
lhes são próprios, que me refiro; mas, se dependerem 
da crença de outrem, deixa de ser importante saber o 
que são, pois não decorrem da verdade mas de algu-
ma consideração mais desprezível, e não vale a pena 
preocupar-se com o que disse ou pensa quem diz ou 
pensa tão-somente de acordo com a orientação de ou-
trem. Se julgar por si mesmo, estou seguro que julgará 
honestamente, e não serei, pois, prejudicado ou ofen-
dido, seja qual for a sua crítica. Embora seja certo que 
nada haja neste trabalho acerca da verdade que não 
se tenha baseado em minha total persuasão, apesar 
disso, considero-me tão sujeito ao erro como, penso, 
você, e sei que este livro depende de si para perdurar 
ou fracassar, não por causa de minha opinião, mas de-
vido à sua própria opinião. Se descobrir pouca coisa 
nele que lhe seja nova ou instrutiva, não deve por isso 
me acusar. Não é endereçado aos que já dominaram 
este assunto e com o qual se encontram profundamen-
te familiarizados através de seus próprios pensamen-
tos, mas visa a minha própria informação e satisfação 
de alguns amigos que reconheceram não ter consi-
derado o assunto suficientemente. Se fosse adequa-
do incomodá-lo com a história deste Ensaio, deveria 
dizer-lhe que cinco ou seis amigos reunidos em meu 
quarto e discorrendo acerca de assunto bem remoto 
do presente, ficaram perplexos, devido às dificulda-
des que surgiram de todos os lados. (…) Alguns pen-
samentos precipitados e mal digeridos, jamais consi-

J
L
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derados acerca deste assunto, foram sugeridos para a 
nossa próxima reunião e forneceram o primeiro tópi-
co deste discurso, que, tendo começado por acaso, foi 
continuado por solicitação, escrito por parcelas inco-
erentes e, depois de longos intervalos de abandono, 
reiniciado de novo, segundo o meu temperamento ou 
ocasião o permitiam, e, finalmente, devido à doença 
que me obrigou a isolar-me e deu-me lazer, foi organi-
zado na ordem em que lhe é apresentado. 

Esta maneira descontínua de escrever deve ter 
ocasionado, além de outros, dois defeitos opostos, a 
saber, excesso e escassez de informações. Se desco-
brir algo em falta, ficarei muito contente em saber 
que o que escrevi lhe deu ensejo para solicitar-me que 
deveria ter-me estendido no assunto. Se lhe parece 
demasiado, deve criticar o assunto, pois, quando co-
loquei a pena sobre o papel, pensei que tudo que de-
veria escrever acerca do assunto deveria ser contido 
apenas numa folha. À medida, porém, que prosse-
guia, aumentava o projeto que tinha; novos descobri-
mentos levaram-me adiante e, deste modo, cresceu 
insensivelmente e chegou ao tamanho em que agora 
aparece. Não negarei que possivelmente o seu tama-
nho deva ser reduzido, e que algumas porções dele 
sejam resumidas, já que, por ter sido escrito, como 
disse, por etapas e com longos intervalos de interrup-
ção, resultou em algumas repetições. Mas, para ser 
franco, encontro-me, presentemente, muito pregui-
çoso, ou muito ocupado, para revê-las e reduzi-las. 

in Ensaio Acerca do Entendimento Humano, 1690 — adapt. ed. brasileira,  
coleção “os Pensadores”, s. Paulo: ed. Nova cultural, 1999, pp. 25-6
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Gilles Deleuze & Félix Guattari

Introdução

Escrevemos o Anti-Edipo a dois. Como cada um de 
nós era vários, já era muita gente. Utilizámos tudo 
o que nos aproximava, o mais próximo e o mais dis-
tante. Distribuímos hábeis pseudônimos para dis-
simular. Por que preservámos nossos nomes? Por 
hábito, exclusivamente por hábito. Para passarmos 
despercebidos. Para tornar imperceptível, não a 
nós mesmos, mas o que nos faz agir, experimentar 
ou pensar. E, finalmente, porque é agradável falar 
como todo o mundo e dizer o sol nasce, quando todo 
o mundo sabe que essa é apenas uma maneira de 
falar. Não chegar ao ponto em que não se diz mais 
EU, mas ao ponto em que já não tem qualquer im-
portância dizer ou não dizer EU. Não somos mais 
nós mesmos. Cada um reconhecerá os seus. Fomos 
ajudados, aspirados, multiplicados.

Um livro não tem objeto nem sujeito; é feito 
de matérias diferentemente formadas, de datas e 
velocidades muito diferentes. Desde que se atribui 
um livro a um sujeito, negligencia-se este trabalho 
das matérias e a exterioridade de suas correlações. 
Fabrica-se um bom Deus para movimentos geológi-
cos. Num livro, como em qualquer coisa, há linhas 
de articulação ou segmentaridade, estratos, territo-
rialidades, mas também linhas de fuga, movimentos 
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de desterritorialização e desestratificação. As velo-
cidades comparadas de escoamento, conforme estas 
linhas, acarretam fenômenos de retardamento rela-
tivo, de viscosidade ou, ao contrário, de precipitação 
e de ruptura. Tudo isto, as linhas e as velocidades 
mensuráveis, constitui um agenciamento. Um livro é 
um tal agenciamento e, como tal, inatribuível. É uma 
multiplicidade — mas não se sabe ainda o que o múl-
tiplo implica, quando ele deixa de ser atribuído, quer 
dizer, quando é elevado ao estado de substantivo. 
Um agenciamento maquínico é direcionado para os 
estratos que fazem dele, sem dúvida, uma espécie de 
organismo, ou bem uma totalidade significante, ou 
bem uma determinação atribuível a um sujeito, mas 
ele não é menos direcionado para um corpo sem ór-
gãos, que não pára de desfazer o organismo, de fazer 
passar e circular partículas a-significantes, intensi-
dades puras, e não pára de atribuir-se os sujeitos aos 
quais não deixa senão um nome como rastro de uma 
intensidade. Qual é o corpo sem órgãos de um livro? 
Há vários, segundo a natureza das linhas considera-
das, segundo o seu teor ou a sua densidade própria, 
segundo a sua possibilidade de convergência sobre 
"um plano de consistência" que lhe assegura a sele-
ção. Aí, como em qualquer lugar, o essencial são as 
unidades de medida: "quantificar a escrita". Não há di-
ferença entre aquilo de que um livro fala e a maneira 
como é feito.

in Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia, 1980 — adapt. ed. brasileira, 
vol. 1, s. Paulo: editora 34, 2000, pp. 10-1
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Conheço a regra formulada 
por Apollinaire: ‘É preciso publicar tudo’. 

Maurice BLANCHOT, O livro por vir
 
(1959) 

ECONOMIA 
DA PubLICAçãO: 

para uma teoria 
de campo unificado 

da publicação 
na “era pós-digital”

25
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onde se discorre sobre: o público  
da publicação; os modelos de 
convivência entre cultura impressa 
e digital, para uma economia 
contemporânea da edição; as ideias 
recorrentes e tentativas de elucidação, 
ontem e hoje; a centralidade nos 
processos mais do que nos conteúdos. 
(271 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
público, publicação, processos, conteúdos, modelos, híbridos, economia, edição
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Comecemos por identificar a primeira ideia recorrente, a que to-
dos confirmam: “Publicar é tornar público, mover do não oficial 
para o oficial.” 1

Adverte-nos Blanchot2:
Publicar é tornar público; mas tornar público não é apenas fazer 
passar qualquer coisa do estado privado ao estado público, como 
de um lugar – o forte íntimo, o quarto fechado – a outro lugar – o 
exterior, a rua – por simples deslocação.
Para além da evidente localização dos pontos de chegada 

e partida, publicar impõe a mobilização das complexas relações 
entre conteúdo e partilha, declaração e prática, intenções e efei-
tos. Publicar impõe um público, mas: 

O ‘público’ não é constituído por um grande número ou por um 
pequeno número de leitores, cada um dos quais leria para si. O 
escritor gosta de dizer que escreve o seu livro destinando-o a um 
único amigo. (…) Não há lugar para nenhuma pessoa determi-
nada, e ainda menos para estruturas sociais determinadas, como 
família, grupo, classe, nação. Ninguém faz parte dele e toda a 
gente lhe pertence (…) Daí que, quaisquer que sejam o grau de 
rigor das censuras e a fidelidade às instruções, haja sempre, para 
um poder, algo suspeito no acto de publicar. É que este acto faz 
existir o público, o qual, sempre indeterminado, escapa às mais 
firmes determinações políticas.3

Este movimento indeterminável entre publicação e públi-
co, diz-nos ainda Blanchot, “escapa a qualquer determinação 
política” e não se resume a uma relação autor/leitor: “O que é 
público não precisa necessariamente de ser lido”, “não é fazer-

1  BOURDIEU, Pierre & CHARTIER, Roger (1983). “Reading 
as a Cultural Practice: A Dialogue between Pierre Bourdieu and Roger Char-
tier”, disponível em <https://cdn.anonfiles.com/1349160052591.pdf>
2  BLANCHOT, Maurice (1959). O livro por vir. Relógio d’Água: 
Lisboa. 1984, p. 258
3  Idem
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-se ler, nem dar a ler o que quer que seja”, “já é conhecido de 
antemão, com um conhecimento que tudo conhece e que nada 
quer conhecer.” 4

Publicar é hoje uma rede generativa, recursiva de even-
tos, com formas múltiplas de ressonância5 — eventos em ca-
deia, transformações que dão origem a outras, que por sua vez 
transformam o ato de publicar. Publicar, hoje, implica conside-
rarmos a destabilização das fronteiras das áreas tradicionais e 
o crescente número de bifurcações na arquitetura ou estrutura 
da produção editorial, onde as contaminações entre formas são 
frequentes. Publicar é hoje um “caosmos”, caos e cosmogonia 
de processos dinâmicos e complexos, entre a gestão de meios fi-
nanceiros, o trabalho, a acreditação, a circulação, a autoridade, 
a ação social e o significado. Os processos editoriais tornam-se 
contingentes, efeito da diluição dos papeis institucionais, co-
merciais, intelectuais e criativos, em constante evolução6. 

Se publicar como processo parecia apenas interessar a es-
pecialistas e profissionais, hoje este interesse é motor de grande 
parte da produção editorial em arte e design. Autores, artistas, 
designers, escritores (ou outros agentes de produção de con-
teúdos) usam a publicação como prática pública e incluem for-
matos menos convencionais, como conferências, exposições, 
workshops, etc. para além da circunscrição aos media da im-
prensa e digitais. Esta é uma clara evidência de que, mais do que 
o que se publica, interessa questionar os modos como se publica.

4  BLANCHOT, Maurice (1959). O livro por vir. Relógio d’Água: 
Lisboa. 1984, p. 258
5  MURPHIE, Andrew (2008). “Ghosted Publics – the ‘Unackno-
wledged Collective’ in the Contemporary Transformation of the Circulation 
of Ideas” in Ludovico, Alessandro & Muller, Nat (2008). The mag.net reader 
3: Processual Publishing. Actual Gestures. Londres: OpenMute, p. 105
6  Idem
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Será útil distinguir a publicação enquanto processo em 
oposição a conteúdos publicados. Hoje, todos publicamos, seja 
em periódicos académicos, blogs ou plataformas de redes so-
ciais. No entanto, no enquadramento contemporâneo, levan-
tam-se novas questões: qual a natureza dos novos modos de pu-
blicar? A que públicos se dirigem e como é que estes últimos, 
em ressonância processual, influenciam os modelos editoriais? 
Como é que, perante os paradigmas da publicação pessoal, va-
lidamos publicamente especialistas ou profissionais? Por últi-
mo, como é que estes novos modos de publicar impõem a revi-
são dos modelos convencionais?

Entendemos comummente publicação como uma ação sé-
ria e permanente, muito a partir da materialidade e estabilida-
de que o medium impresso impôs. Nos modelos tradicionais de 
produção, as editoras são responsáveis pela gestão do capital 
necessário à manufatura e distribuição, normalmente pagando 
a gráficas para a produção de tiragens razoáveis que permitam 
a venda de exemplares a baixo custo para que depois sejam ven-
didas em livrarias. Hoje, tecnologias e serviços como o Print on 
Demand (PoD), impressão digital de baixo custo e distribuições 
online, desafiam o modelo clássico e permitem a manutenção de 
editoras de pequena escala ou edição de autor que, assim, podem 
apresentar edições com tiragens reduzidas diminuindo a mar-
gem de lucro. 

A produção editorial, hoje, gere a competição ou a coope-
ração entre sistemas impressos e eletrónicos – condição inevi-
tável para uma teoria de campo unificado da publicação na “era 
pós-digital”. 
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onde se especula sobre digitalização, 
fragmentação ou cópia como processos 
de virtualização da página impressa  
e desmistificação da ilusão do digital.
(151 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
digitalização, cópia, fragmentação, representação, ilusão, simulacrum, perceção

<   (fig.) ilustração em La dioptrique (1724), Descartes.
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O que entendemos pela ideia de página?
Johanna Drucker

este é o ponto de partida para o de-
senvolvimento de uma especulação 
em torno das características essen-
ciais da página bem como das lógi-
cas de passagem do analógico para 
o digital. Neste sentido, propõe-se 
pensar, não o transporte dos velhos 
objetos media para as novas estru-
turas digitais (Lev manovich), mas o 
processo inverso ou seja como é que 
a estrutura e a linguagem do digital 
contaminam o analógico. A digita-
lização, a fragmentação ou a cópia 
são alguns dos processos de virtua-
lização que, aqui, se oferecem como 

métodos de desmistificação da ilu-
são do digital, através da matéria do 
papel.

iNTeNçÕes
recusa da página: a não-página como 
modelo, forma, conteúdo e interface. 
Desconstrução da estrutura do me-
dium: questionar a forma através das 
suas próprias convenções.  entender 
a essência do medium através das 
suas características es senciais. efe-
tuar uma experiência simples: tradu-
zir dados de um medium para outro, 
de uma estrutura para outra.

madalena Guerra
This publication:  

uma publicação analógica sobre o digital
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coNceiTos-cHAVe

re.Pre.seN.TA.ção
1) Ato de representar o estado da 
coisa representada; 2) Aquilo que 
representa: em representação de; 
3) Uma imagem ou semelhança com 
algo; 4) Uma figura, imagem ou ideia 
que substitui a realidade.

i.LU.são
1) a) Uma perceção errónea da reali-
dade; b) Um conceito ou crença erró-
nea;  2) A condição de ser enganado 
por uma perceção ou crença falsas; 
3) Algo, no plano do fantástico, ou um 
desejo, que causem uma perceção 
falsa; 4) ilusionismo: arte

si.mU.LA.crUm
1) imagem ou representação; 2) Uma 
semelhança vaga ou irreal; 3) Uma 
imagem que não represente a reali-
dade ou o original.

Per.ce.ção
1) Processo, ato de perceber; 2) Psico-
logia: a) reconhecimento e interpreta-
ção de estímulos sensoriais baseados 

essencialmente na memória; b) os 
processos neurológicos que permitem 
o reconhecimento e a interpretação; 
3) entendimento, intuição ou conheci-
mento adquirido pela perceção.

có.Pi.A
1) imitação ou reprodução de um 
original; um duplicado; uma reprodu-
ção; 2) Um exemplar ou espécime de 
um texto impresso ou pintura.

+
se.me.LHAN.çA
AD iN.Fi.Ni.TUm

De.Ter.mi.Nis.mo
cAos
LooP

AU.To.r.re.Fe.reN.ci.AL
FeeD.bAck

FeeD.bAck-LooP
e.co

Ver.Ti.Go
mi.se eN A.by.me
Dros.Te eF.FecT
syN.ec.Do.cHe

Ho.Lis.mo
re.DU.ci.o.Nis.mo
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Refusal of the page - the non-page as 
conceptual model, form, content and 
interface.

Deconstruction of the medium structure
- questioning the form through their 
conventions.

Understanding the medium essence 
- understanding the essencial 
characteristics of the medium.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Can Medium  can be 
rewritten - translating the data from 
one structure to another?<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Data-Base Visualization Soundgraphy

The new room page doesn’t 
need or want any pictures. 
We don’s want the room page 
to be a painted coffin for 
our living bodies. 
El Lissitzky

The pixels of the electron-
ic medium define a space 
inherently different from 
that ink on paper.
Jay David Bolter

What do we mean by the idea 
of the book page?
Drucker

(...)There are also bound-
aries tied to the medium 
of presentation...The ide-
as in a letter or a book 
clearly do not fall on page 
boundaries.
N. Negroponte

So actually paper is flesh 
and screen is metal.
A. Ludovico

The Process:

...re-map old media objects 
into new structures(...)
containing both language 
and meta-language.
L. Manovich

A Map For The Spotless Territory é uma 
tentativa de demonstrar visualmente:
 
I. a irrepresentabilidade da realidade
II. o erro do medium quando o tenta fazer
III e a inevitabilidade da representação.
 
,dessa forma o statement funciona como um 
laboratório experimental onde os proces-
sos de representação são reduzidos aos 
seus signos indexiais: a materia gera, 
aparentemente a sua própria represen-
tação sem mediação.

Para este efeito, foi escolhido como ob-
jecto de estudo a relação entre, a pro-
priedade não-objectiva,- o som propagado 
pelo espaço e a sua representação sin-
cronizada na imagem impressa.

Método:

1. Montagem do dispositivo de captação 
de som(input) e da impressora(output) no 
espaço.
2. Procede-se ao mapeamento em tempo 
real do som.
3. O resultado final consiste numa im-
pressão continua de uma onda de som que 
nos narra visualmente o espaço.

Resultados e observações:

Apesar da tentativa de desconstrução da 
estrutura até às suas caracteristicas 
essenciais(tinta preta em papel; onda de 
som ) e interferêcia mínima na construção 
da representação:
 
o som, na passagem para a representação, 
perde o seu referente. A impressão cria-
da acabe por constituir um mapa sem ref-
erente- a map for the spotless territory.

Conceitos Paralelos:

*Faktura

*John Cage white noise / Malevich Black 
Square>>>>>A ausência de som é represen-
tada por um bloco de tinta que é moldado 
conforme o tipos tipos de som existentes 
no espaço.

*Norman McLaren visual music

*Psicogeography

The Process II-statement:

sim·u·la·crum  (smy-lkrm, 
-lkrm)
n. pl. sim·u·la·cra (-lkr, 
-lkr)
1. An image or representa-
tion.
2. An unreal or vague sem-
blance.
simulacrum
1. an image orlikeness.
2. a mere image or one that 
does not represent the re-
ality of the original.

per·cep·tion  (pr-spshn)
n.
1. The process, act, or 
faculty of perceiving.
2. The effect or product of 
perceiving.
3. Psychology
a. Recognition and inter-
pretation of sensory stim-
uli based chiefly on mem-
ory.
b. The neurological proc-
esses by which such recog-
nition and interpretation 
are effected.
4.
a. Insight, intuition, or 
knowledge gained by per-
ceiving.
b. The capacity for such 
insight.

me·di·um  (md-m)
n. pl. me·di·a (-d-) or 
me·di·ums
1. Something, such as an 
intermediate course of ac-
tion, that occupies a po-
sition or represents a 
condition midway between 
extremes.
2. An intervening sub-
stance through which some-
thing else is transmitted 
or carried on.
3. pl. media Usage Problem
a. A means of mass com-
munication, such as newpa-
pers, magazines, radio, or 
television.
b. media (used with a sing. 
or pl. verb) The group of 
journalists and others who 
constitute the communica-
tions industry and profes-
sion.
4. pl. media Computer Sci-
ence An object or device, 
such as a disk, on which 
data is stored.
5. pl. media
a. A surrounding environ-
ment in which something 
functions and thrives.
b. The substance in which 
a specific organism lives 
and thrives.
c. A culture medium.
6.
a. A specific kind of ar-
tistic technique or means 
of expression as deter-
mined by the materials 
used or the creative meth-
ods involved: the medium 
of lithography.

rep·re·sen·ta·tion  (rpr-
zn-tshn, -zn-)
n.
1. The act of representing 
or the state of being rep-
resented.
2. Something that repre-
sents, as:
3. An image or likeness of 
something.
4. A figure, image or idea 
that substitutes reality.

in·tan·gi·ble  (n-tnj-bl)
adj.
1. Incapable of being per-
ceived by the senses me-
dium.
2. Incapable of being re-
alized or defined.

map  (mp)
n.
1. Something that suggests 
such a representation, as 
in clarity of representa-
tion.

ter·ri·to·ry  (tr-tôr, -tr)
n3We say the map is dif-
ferent from the territory. 
But what is the territo-
ry? Operationally, some-
body went out with a ret-
ina or a measuring stick 
and made representations 
which were then put on pa-
per. What is on the paper 
map is a representation 
of what was in the reti-
nal representation of the 
man who made the map; and 
as you push the question 
back, what you find is an 
infinite regress, an infi-
nite series of maps. The 
territory never gets in at 
all. […] Always, the proc-
ess of representation will 
filter it out so that the 
mental world is only maps 
of maps, ad infinitum. >mn3

Gregory Bateson

n2Representation is an 
artificial constrution 
striped of the original 
model and incapable of 
constructing itself as an 
original model. >mn2

Baudrillard

mn2perception always inter-
cedes between reality and 
ourself.
Magritte 
The Treachery of 
Images

n1Map/Territory Relation

   A) A map may have a 
structure similar or dis-
similar to the structure 
of the territory...

   B) A map is not the ter-
ritory.

Alfred 
Korzybri

mn3Todo o leitor não só con-
stitui um representação, 
apartir dos sinais propos-
tos, mas também empreende 
a re-escrita daquilo que 
lê.
Michael Butor

The 3 Certainties:

Certainty of the intan-
gibility of objective and 
non-objective Realityn1

therefore

certainty of the error by 
the medium when trying to 
perceive reality.n2

Nevertheless

trying to place infinitya1

and thus, the certainty of 
the inevitability of the 
simulacrum.n3

a1 syn·ec·do·che  (s-nkd-k)
n.
A figure of speech in 
which a part is used for 
the whole, the whole for a 
part, the specific for the 
general, the general for 
the specific, or the ma-
terial for the thing made 
from it.

Notes/Meta.notes/Defini-
tions/Adendas

A
MAP
FOR
THE

SPOTLESS
TERRITORY

1- The map is not the territory;
2- syntactic/semantic boundaries; 
3- chunk; 
4- synecdoche N.Y.(synecdoche);
5- eco; 
6- mise en abyme/droste effect: trying 
to place infinity;  
7- Olinda.Calvino;
8- Del Rigor en la Ciencia.Borges; 
9- Hyperreality Baudrillard( hiperre-
alismo mov. art.)
10- Perec.ON PAGE >>>>>> estender ao 
TAG:EXP e TAG:QUEST
11- On the self reflective page( 
autoreference > this page was 
left blank) >>>>relacionar com 
TAG:medium essence | estende-se à 
TAG:Experimental, Data can be trans-
lated e a  TAG:psychogeographies
12- c’est ci n’est pas une pipe

1- Faktura >>>>>estende-se ao 
TAG:medium essence
2- Emmet Williams( Arte concre-
ta, poesia visual) >>>>>>estende ao 
TAG:medium questioning
3- Your world of text >>>>>>estende ao 
TAG:medium questioning
4- Written Images >>>>relationa  com 
TAG:medium essence
5- Aura >>>>>> estende-se ao 
TAG:data can be translated e a 
TAG:psychogeographies
6- Mesa di voce 
7- On the self reflective page
8- On Page.Perec

1- Google is not the map.Liens In-
visible
2- Your world of text
3- c’est ci n’est pas une pipe   
>>>>relaciona com REF:hyperreality | 
tlv se estenda ao TAG:map/territory
4- Luther Blisset >>>>>> relaciona 
REF:hyperreality
5- On Page.Perec
6- Emmet Williams

1- Psychogeography
2- On the self reflective page
3- On the map (on the road)
4- Aura

1- John Cage.white noise(?)silence 9’
2- paper is ink, screen is pixel.Lu-
dovico
3- Black Square.Malevich(suprematismo)

1- On the self reflective page
2- On the map (on the road) >>>>>>es-
tende-se a TAG:psychogeographies
3- Aura
4- Meta-sculptures(Meta-media.Manov-
ich)

NEW ENTRIES!!!!

>UN COUP DE DÉS - Mallarmé

/>UN COUP DE DÉS JAMAIS 
N’ABOLIRA LE HASARD - Mar-
cel Broodthaers

//>UN COUP DE DÉS JAMAIS 
N’ABOLIRA LE HASARD (MU-
SIQUE)- Michalis Pichler

>GRAPHICAL SOUND; VISUAL 
MUSIC - Norman McLaren

NOT NEW BUT IMPORTANT> 
AURA - Joyce Hinterding
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left blank) >>>>relacionar com 
TAG:medium essence | estende-se à 
TAG:Experimental, Data can be trans-
lated e a  TAG:psychogeographies
12- c’est ci n’est pas une pipe

1- Faktura >>>>>estende-se ao 
TAG:medium essence
2- Emmet Williams( Arte concre-
ta, poesia visual) >>>>>>estende ao 
TAG:medium questioning
3- Your world of text >>>>>>estende ao 
TAG:medium questioning
4- Written Images >>>>relationa  com 
TAG:medium essence
5- Aura >>>>>> estende-se ao 
TAG:data can be translated e a 
TAG:psychogeographies
6- Mesa di voce 
7- On the self reflective page
8- On Page.Perec

1- Google is not the map.Liens In-
visible
2- Your world of text
3- c’est ci n’est pas une pipe   
>>>>relaciona com REF:hyperreality | 
tlv se estenda ao TAG:map/territory
4- Luther Blisset >>>>>> relaciona 
REF:hyperreality
5- On Page.Perec
6- Emmet Williams

1- Psychogeography
2- On the self reflective page
3- On the map (on the road)
4- Aura

1- John Cage.white noise(?)silence 9’
2- paper is ink, screen is pixel.Lu-
dovico
3- Black Square.Malevich(suprematismo)

1- On the self reflective page
2- On the map (on the road) >>>>>>es-
tende-se a TAG:psychogeographies
3- Aura
4- Meta-sculptures(Meta-media.Manov-
ich)

NEW ENTRIES!!!!

>UN COUP DE DÉS - Mallarmé

/>UN COUP DE DÉS JAMAIS 
N’ABOLIRA LE HASARD - Mar-
cel Broodthaers

//>UN COUP DE DÉS JAMAIS 
N’ABOLIRA LE HASARD (MU-
SIQUE)- Michalis Pichler

>GRAPHICAL SOUND; VISUAL 
MUSIC - Norman McLaren

NOT NEW BUT IMPORTANT> 
AURA - Joyce Hinterding

m
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Refusal of the page - the non-page as 
conceptual model, form, content and 
interface.

Deconstruction of the medium structure
- questioning the form through their 
conventions.

Understanding the medium essence 
- understanding the essencial 
characteristics of the medium.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Can Medium  can be 
rewritten - translating the data from 
one structure to another?<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Data-Base Visualization Soundgraphy

The new room page doesn’t 
need or want any pictures. 
We don’s want the room page 
to be a painted coffin for 
our living bodies. 
El Lissitzky

The pixels of the electron-
ic medium define a space 
inherently different from 
that ink on paper.
Jay David Bolter

What do we mean by the idea 
of the book page?
Drucker

(...)There are also bound-
aries tied to the medium 
of presentation...The ide-
as in a letter or a book 
clearly do not fall on page 
boundaries.
N. Negroponte

So actually paper is flesh 
and screen is metal.
A. Ludovico

The Process:

...re-map old media objects 
into new structures(...)
containing both language 
and meta-language.
L. Manovich

A Map For The Spotless Territory é uma 
tentativa de demonstrar visualmente:
 
I. a irrepresentabilidade da realidade
II. o erro do medium quando o tenta fazer
III e a inevitabilidade da representação.
 
,dessa forma o statement funciona como um 
laboratório experimental onde os proces-
sos de representação são reduzidos aos 
seus signos indexiais: a materia gera, 
aparentemente a sua própria represen-
tação sem mediação.

Para este efeito, foi escolhido como ob-
jecto de estudo a relação entre, a pro-
priedade não-objectiva,- o som propagado 
pelo espaço e a sua representação sin-
cronizada na imagem impressa.

Método:

1. Montagem do dispositivo de captação 
de som(input) e da impressora(output) no 
espaço.
2. Procede-se ao mapeamento em tempo 
real do som.
3. O resultado final consiste numa im-
pressão continua de uma onda de som que 
nos narra visualmente o espaço.

Resultados e observações:

Apesar da tentativa de desconstrução da 
estrutura até às suas caracteristicas 
essenciais(tinta preta em papel; onda de 
som ) e interferêcia mínima na construção 
da representação:
 
o som, na passagem para a representação, 
perde o seu referente. A impressão cria-
da acabe por constituir um mapa sem ref-
erente- a map for the spotless territory.

Conceitos Paralelos:

*Faktura

*John Cage white noise / Malevich Black 
Square>>>>>A ausência de som é represen-
tada por um bloco de tinta que é moldado 
conforme o tipos tipos de som existentes 
no espaço.

*Norman McLaren visual music

*Psicogeography

The Process II-statement:

sim·u·la·crum  (smy-lkrm, 
-lkrm)
n. pl. sim·u·la·cra (-lkr, 
-lkr)
1. An image or representa-
tion.
2. An unreal or vague sem-
blance.
simulacrum
1. an image orlikeness.
2. a mere image or one that 
does not represent the re-
ality of the original.

per·cep·tion  (pr-spshn)
n.
1. The process, act, or 
faculty of perceiving.
2. The effect or product of 
perceiving.
3. Psychology
a. Recognition and inter-
pretation of sensory stim-
uli based chiefly on mem-
ory.
b. The neurological proc-
esses by which such recog-
nition and interpretation 
are effected.
4.
a. Insight, intuition, or 
knowledge gained by per-
ceiving.
b. The capacity for such 
insight.

me·di·um  (md-m)
n. pl. me·di·a (-d-) or 
me·di·ums
1. Something, such as an 
intermediate course of ac-
tion, that occupies a po-
sition or represents a 
condition midway between 
extremes.
2. An intervening sub-
stance through which some-
thing else is transmitted 
or carried on.
3. pl. media Usage Problem
a. A means of mass com-
munication, such as newpa-
pers, magazines, radio, or 
television.
b. media (used with a sing. 
or pl. verb) The group of 
journalists and others who 
constitute the communica-
tions industry and profes-
sion.
4. pl. media Computer Sci-
ence An object or device, 
such as a disk, on which 
data is stored.
5. pl. media
a. A surrounding environ-
ment in which something 
functions and thrives.
b. The substance in which 
a specific organism lives 
and thrives.
c. A culture medium.
6.
a. A specific kind of ar-
tistic technique or means 
of expression as deter-
mined by the materials 
used or the creative meth-
ods involved: the medium 
of lithography.

rep·re·sen·ta·tion  (rpr-
zn-tshn, -zn-)
n.
1. The act of representing 
or the state of being rep-
resented.
2. Something that repre-
sents, as:
3. An image or likeness of 
something.
4. A figure, image or idea 
that substitutes reality.

in·tan·gi·ble  (n-tnj-bl)
adj.
1. Incapable of being per-
ceived by the senses me-
dium.
2. Incapable of being re-
alized or defined.

map  (mp)
n.
1. Something that suggests 
such a representation, as 
in clarity of representa-
tion.

ter·ri·to·ry  (tr-tôr, -tr)
n3We say the map is dif-
ferent from the territory. 
But what is the territo-
ry? Operationally, some-
body went out with a ret-
ina or a measuring stick 
and made representations 
which were then put on pa-
per. What is on the paper 
map is a representation 
of what was in the reti-
nal representation of the 
man who made the map; and 
as you push the question 
back, what you find is an 
infinite regress, an infi-
nite series of maps. The 
territory never gets in at 
all. […] Always, the proc-
ess of representation will 
filter it out so that the 
mental world is only maps 
of maps, ad infinitum. >mn3

Gregory Bateson

n2Representation is an 
artificial constrution 
striped of the original 
model and incapable of 
constructing itself as an 
original model. >mn2

Baudrillard

mn2perception always inter-
cedes between reality and 
ourself.
Magritte 
The Treachery of 
Images

n1Map/Territory Relation

   A) A map may have a 
structure similar or dis-
similar to the structure 
of the territory...

   B) A map is not the ter-
ritory.

Alfred 
Korzybri

mn3Todo o leitor não só con-
stitui um representação, 
apartir dos sinais propos-
tos, mas também empreende 
a re-escrita daquilo que 
lê.
Michael Butor

The 3 Certainties:

Certainty of the intan-
gibility of objective and 
non-objective Realityn1

therefore

certainty of the error by 
the medium when trying to 
perceive reality.n2

Nevertheless

trying to place infinitya1

and thus, the certainty of 
the inevitability of the 
simulacrum.n3

a1 syn·ec·do·che  (s-nkd-k)
n.
A figure of speech in 
which a part is used for 
the whole, the whole for a 
part, the specific for the 
general, the general for 
the specific, or the ma-
terial for the thing made 
from it.

Notes/Meta.notes/Defini-
tions/Adendas

A
MAP
FOR
THE

SPOTLESS
TERRITORY

1- The map is not the territory;
2- syntactic/semantic boundaries; 
3- chunk; 
4- synecdoche N.Y.(synecdoche);
5- eco; 
6- mise en abyme/droste effect: trying 
to place infinity;  
7- Olinda.Calvino;
8- Del Rigor en la Ciencia.Borges; 
9- Hyperreality Baudrillard( hiperre-
alismo mov. art.)
10- Perec.ON PAGE >>>>>> estender ao 
TAG:EXP e TAG:QUEST
11- On the self reflective page( 
autoreference > this page was 
left blank) >>>>relacionar com 
TAG:medium essence | estende-se à 
TAG:Experimental, Data can be trans-
lated e a  TAG:psychogeographies
12- c’est ci n’est pas une pipe

1- Faktura >>>>>estende-se ao 
TAG:medium essence
2- Emmet Williams( Arte concre-
ta, poesia visual) >>>>>>estende ao 
TAG:medium questioning
3- Your world of text >>>>>>estende ao 
TAG:medium questioning
4- Written Images >>>>relationa  com 
TAG:medium essence
5- Aura >>>>>> estende-se ao 
TAG:data can be translated e a 
TAG:psychogeographies
6- Mesa di voce 
7- On the self reflective page
8- On Page.Perec

1- Google is not the map.Liens In-
visible
2- Your world of text
3- c’est ci n’est pas une pipe   
>>>>relaciona com REF:hyperreality | 
tlv se estenda ao TAG:map/territory
4- Luther Blisset >>>>>> relaciona 
REF:hyperreality
5- On Page.Perec
6- Emmet Williams

1- Psychogeography
2- On the self reflective page
3- On the map (on the road)
4- Aura

1- John Cage.white noise(?)silence 9’
2- paper is ink, screen is pixel.Lu-
dovico
3- Black Square.Malevich(suprematismo)

1- On the self reflective page
2- On the map (on the road) >>>>>>es-
tende-se a TAG:psychogeographies
3- Aura
4- Meta-sculptures(Meta-media.Manov-
ich)

NEW ENTRIES!!!!

>UN COUP DE DÉS - Mallarmé

/>UN COUP DE DÉS JAMAIS 
N’ABOLIRA LE HASARD - Mar-
cel Broodthaers

//>UN COUP DE DÉS JAMAIS 
N’ABOLIRA LE HASARD (MU-
SIQUE)- Michalis Pichler

>GRAPHICAL SOUND; VISUAL 
MUSIC - Norman McLaren

NOT NEW BUT IMPORTANT> 
AURA - Joyce Hinterding





43

Célia 
Castelo

PDF

5

A Morfologia 
Editorial...



44

onde primeiro se observa a 
morfologia da página para mais tarde 
converter funções em conteúdos 
autorreferenciais. onde se inventariam 
os paratextos como exercício de 
aferição das estruturas comuns entre 
publicação impressa e digital.
(157 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
morfologia, edição, paratexto, hipertexto, página, inventário, publicação impressa, 
publicação digital

<   (fig.) Gravura em New Method for Commonplace book (1705), John Locke.

c
c
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(A) 
DeriVA Por TerriTórios 

(Por Vezes) comUNs

As várias estruturas comummente 
associadas às formas literárias, não 
são meramente exploratórias ou es-
téticas, mas elementos que direcio-
nam as funcionalidades cognitivas 
da leitura dispondo a informação 
num território comum – a página. A 
hierarquia e a organização na pági-
na são fundamentais na perceção 
das relações entre informações e 
contextos, determinando-lhes uma 
lógica estrutural. estas estruturas 
que compõem, por assim dizer, uma 
morfologia editorial, são exploradas 
de uma forma mais dinâmica no ter-
ritório digital. Por sua vez, a página 
analógica reinterpreta esta dinâmica 

e procura equivalências aos concei-
tos de rede e de hipertexto.
Perante a diluição das dicotomias,  
a primeira fase do projeto explora, 
de forma preliminar, a noção de pa-
ratexto, num universo que abrange 
territórios analógicos e digitais. A 
partir do texto de Nicolas Negropon-
te, books without pages, aproximámo-
-nos do conceito marginalia e da 
sua relevância na reconfiguração da 
Página. o cruzamento do texto com 
referências pessoais dão origem a 
um diálogo não-linear, composto por 
notas à margem e "encartes visuais". 
Ambos, remetem para a construção 
de um raciocínio relacional, baseado 
nos princípios da deriva (do territó-
rio/plano urbano para o plano/ter-
ritório da Página), ou na aceção de 
Lupton e miller que definem o design 
como “texto” que naturalmente cita 
“outros textos”. como tal, utilizámos 
citações de Alessandro Ludovico1, 
Alejandro Tapia2, stuart moulthrop3 e 

1  LUDoVico, Alessandro (2007). 
"Paper and pixel, the mutation of pu-
blishing", disponível em ‹http://www.
neural.it/art/2007/07/the_persistan-
ce_of_paper_by_al.phtml›

2   TAPiA, Alessandro (2003). "Gra-
phic Design in The Digital era: The re-
thoric of the  Hypertext", in Design Is-
sues, V. 19. cambridge: The miT Press

3  moULTHroP, stuart (1991). "you 
say you Want a revolution? Hypertext 
and the Laws of media" in The New 
Media Reader. cambridge: The miT 
Press, 2003

célia castelo 

A Morfologia Editorial 
nos limites da Página
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Johanna Drucker 4, e concluímos que 
a ideia de página impressa foi, hoje, 
completamente alterada e encontra-
-se em estado de permanente mu-
tação. A linguagem impressa não é 
substituída pela linguagem da inter-
net, mas ambas complementam-se. 
como nos diz Drucker, o futuro dos 
livros dependerá do modo como in-
terpretaremos o desafio de perceber 
o que um livro é e o que sempre foi. 

4 DrUcker, Johanna (2003). "The 
Virtual codex from Page space to e-
-space". conferência apresentada no 
seminário History of the book, syracuse 
University, disponível em ‹http://www.
philobiblon.com/drucker/#johanna›

(b)
1a DecLArAção De iNTeNçÕes

P Á G I N A

DERIVA POR TERRITÓRIOS
(por vezes) COMUNS

MARGINÁLIA

HIPERLINK [c]

[a]

[b]

[b]

PAGE 01/03
PREVIOUS PAGE

PAGE 01/03
NEXT PAGE

Notas ou comentários pessoais escritos na margem de um livro, normalmente 
registando impressões de leitura, reflexões breves, anotações bibliográficas ou 
de carácter erudito, ou simples notas de interpretação textual, que podem 
constituir uma marca distintiva de um leitor. É possível reconstruir os modos de 
leitura de um escritor, por exemplo, a partir das suas anotações a certas 
obras, como aconteceu nos casos mais conhecidos de Coleridge ou Melville. 
Edgar Alan Poe confessou a prática de anotações nas margens dos livros 
e distinguiu-a do memoradum, num texto intitulado “Marginalia”:

“In getting my books, I have been always solicitous of an ample margin; 
this not so much through any love of the thing in itself, however agreeable, 
as for the facility it affords me of pencilling suggested thoughts, 
agreements, and differences of opinion, or brief critical comments in 
general. Where what I have to note is too much to be included within the 
narrow limits of a margin, I commit it to a slip of paper, and deposit it 
between the leaves; taking care to secure it by an imperceptible portion of 
gum tragacanth paste.

   All this may be whim; it may be not only a very hackneyed, but a very 
idle practice;— yet I persist in it still; and it affords me pleasure; which is 
profit, in despite of Mr. Bentham, with Mr. Mill on his back.

   This making of notes, however, is by no means the making of mere 
memorandum — a custom which has its disadvantages, beyond doubt "Ce 
que je mets sur papier," says Bernadine de St. Pierre, "je remets de ma 
memoire et par consequence je l'oublie;" — and, in fact, if you wish to 
forget anything upon the spot, make a note that this thing is to be 
remembered.

   But the purely marginal jottings, done with no eye to the Memorandum 
Book, have a distinct complexion, and not only a distinct purpose, but 
none at all; this it is which imparts to them a value. They have a rank 
somewhat above the chance and desultory comments of literary chit-chat 
— for these latter are not unfrequently "talk for talk's sake," hurried out of 
the mouth; while the marginalia are deliberately pencilled, because the 
mind of the reader wishes to unburthen itself of a thought;— however 
flippant —- however silly — however trivial — still a thought indeed, not 
merely a thing that might have been a thought in time, and under more 
favorable circumstances. In the marginalia, too, we talk only to ourselves” 
(Democratic Review, Novembro de 1844)

A anotação marginal de um texto é um trabalho solitário. Na maior parte das 
vezes, a marginalia está destinada ao domínio privado do leitor e não tem 
como objectivo ser divulgada. 

in http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=458&Itemid=2

hyperlink | s. m.
(palavra inglesa)
s. m.
Inform. Ver hiperligação.
Plural: hyperlinks.

in
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=hyperlink

hiperligação | s. f.
(hiper- + ligação)
s. f.
Inform. Ligação que consiste num ícone ou numa sequência de 
texto que, quando activados, permitem o acesso a informação 
electrónica noutra localização (documento, ficheiro, página da 
Internet, etc.)

in 
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=hiperliga%C3%
A7%C3%A3o

“Using examples from the development of marginalia, tables 

of contents, and other paratextual features to analyze the way 

books work, and creative innovations wrought by book artists, 

this talk suggests that many principles useful for the design of 

electronic information spaces-- and the "virtual" book-- can 

be extracted from traditional codex works.” DRUCKER, 2003

[c]

P Á G I N A

MORFOLOGIA
EDITORIAL

PARATEXTO

HIPERTEXTO

PAGE 02/03
NEXT PAGE

Aquilo que rodeia ou acompanha marginalmente um texto e que tanto pode 
ser determinado pelo autor como pelo editor do texto original. O elemento 
paratextual mais antigo é a ilustração. Outros elementos paratextuais comuns 
são o índice, o prefácio, o posfácio, a dedicatória ou a bibliografia. O título 
de um texto é o seu elemento paratextual mais importante e mais visível, 
constituindo, como observou Roland Barthes, uma espécie de “marca 
comercial” do texto.

in http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=351&Itemid=2

Paratext is a concept in literary interpretation. The concept is that the work of the author 
(the main text) is surrounded by other text supplied by editors, printers, and publishers. 
These added elements form a frame or a reference for the authorial text. Paratext is most 
often associated with books as they include a cover, dedication, title, and opening 
information. Paratextual materials are usually included with the author's consent because 
they shape how the written text is interpreted.

The concept of paratext is closely related to the concept of hypotext, which is the earlier text 
that serves as a source for the current text.

in http://en.wikipedia.org/wiki/Paratext

“The textual apparatus and paratextual structures of indices, tables of contents, footnotes and 
marginalia all emerge to enable the reading practices associated with scholastic culture. 
Recovering the reading practices that gave rise to these structures make them appear in a whole 
new light. No longer just format features, but structuring devices, they take on an active aspect.”  
DRUCKER, 2003

[f]

[d]

[e]

[e]
Elementos ou estruturas gráficas, como por exemplo a Marginália, 
não são meramente exploratórios ou estéticos, mas sim elementos 
que direccionam as funcionalidades cognitivas e que analisam 
a forma como a informação é disposta num território comum, como 
a página. Estes guias paratextuais, em que a sua hierarquia e a sua 
organização na página, são uma adjuvante na percepção das relações 
entre informações e contextos, determinando-lhes uma lógica 
estrutural. Este tipo de elementos demonstram variantes acessos 
a estruturas e derivas que demonstram uma possibilidade dinâmica 
ao acesso do conhecimento através de novas leituras e diálogos 
(leitura não linear); mais exemplificativo na exploração do espaço da 
página virtual que se reconfigura e se encontra actualizável mas que 
demonstra, desta forma, num espaço de comunhão, colaboração 
e inter-relação de temas que formam uma comunidade activa na 
produção de conhecimento.

Estas estruturas que compõem, por assim dizer uma morfologia 
editorial, são exploradas de uma forma mais figurativa e dinâmica 
num território digital, em que explora a interactividade através da 
sucessão variável às mais diversas temáticas - links. Este tipo de 
interpretação e utilização de certos elementos remetem para uma 
linguagem não linear muito semelhante ao processo cognitivo numa 
vertente rizomática.

A composição da página analógica, explora esta dinâmica não só 
através da utilização de estruturas gráficas e textuais, como também, 
de elementos gramaticais, simbologias e estruturas que potenciam 
toda a composição textual e literária que demonstram alguma 
semelhança ao conceito de rede que se encontra latente na noção 
de hipertexto.

"Other authors such as Roland Barthes, Gillez Deluze and Felix Gutari, or 
Jacques Derrida, began to talk of the text as no longer being a line but a 
network. There should be no imposition of hierarchical organization of the 
parts in sequence from a beginning to an end; the text and the signs should 
be seen as products of other sequences, other books, or other discourses." 
TAPIA, 2003

É com esta dicotomia, de uma forma relacional, que se explora a 
noção de paratextos, estruturas e morfologias num universo que 
abrange os territórios analógicos e digitais demonstrando que ambas 
as linguagens se complementam, nas mais variadas vertentes, através 
de um diálogo não linear. É através das noções de hipertexto 
e hipotexto de Stuart Moulthrop e de Alejandro Tapia, com 
referências ao movimento Estruturalista e às suas relações (Johanna 
Drucker), com base numa metodologia de recolha de informação 
e referências que se interligam através de elementos gráficos, 
visualmente dispostos à margem.

"A hypertext is a complex network of textual elements. It consists of units or 
“lexias,” which may be analogous to pages, paragraphs, sections, or 
volumes. Lexias are connected by “links,” which act like dynamic footnotes 
that automatically retrieve the material to which they refer. Because it is no 
longer bookbounded, hypertextual discourse may be modified at will as 
reader/writers forge new links within and among documents."
 MOULTHROP, 1993.

[d]

PAGE 02/03
PREVIOUS PAGE

com a consciência de que as lingua-
gens que compõem a página impres-
sa e digital se complementam, o pro-
jeto centra-se, definitivamente, nas 
estruturas essenciais da morfologia 
editorial – os paratextos. o conjun-
to de três cartazes que compõem 
a declaração de intenções aponta 
um primeiro conjunto de dinâmicas 
partilhadas entre estas estruturas e 
constrói uma rede de conceitos e ci-
tações essenciais.

c
c
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P Á G I N A

DERIVA POR TERRITÓRIOS
(por vezes) COMUNS

MARGINÁLIA

HIPERLINK [c]

[a]

[b]

[b]

PAGE 01/03
PREVIOUS PAGE

PAGE 01/03
NEXT PAGE

Notas ou comentários pessoais escritos na margem de um livro, normalmente 
registando impressões de leitura, reflexões breves, anotações bibliográficas ou 
de carácter erudito, ou simples notas de interpretação textual, que podem 
constituir uma marca distintiva de um leitor. É possível reconstruir os modos de 
leitura de um escritor, por exemplo, a partir das suas anotações a certas 
obras, como aconteceu nos casos mais conhecidos de Coleridge ou Melville. 
Edgar Alan Poe confessou a prática de anotações nas margens dos livros 
e distinguiu-a do memoradum, num texto intitulado “Marginalia”:

“In getting my books, I have been always solicitous of an ample margin; 
this not so much through any love of the thing in itself, however agreeable, 
as for the facility it affords me of pencilling suggested thoughts, 
agreements, and differences of opinion, or brief critical comments in 
general. Where what I have to note is too much to be included within the 
narrow limits of a margin, I commit it to a slip of paper, and deposit it 
between the leaves; taking care to secure it by an imperceptible portion of 
gum tragacanth paste.

   All this may be whim; it may be not only a very hackneyed, but a very 
idle practice;— yet I persist in it still; and it affords me pleasure; which is 
profit, in despite of Mr. Bentham, with Mr. Mill on his back.

   This making of notes, however, is by no means the making of mere 
memorandum — a custom which has its disadvantages, beyond doubt "Ce 
que je mets sur papier," says Bernadine de St. Pierre, "je remets de ma 
memoire et par consequence je l'oublie;" — and, in fact, if you wish to 
forget anything upon the spot, make a note that this thing is to be 
remembered.

   But the purely marginal jottings, done with no eye to the Memorandum 
Book, have a distinct complexion, and not only a distinct purpose, but 
none at all; this it is which imparts to them a value. They have a rank 
somewhat above the chance and desultory comments of literary chit-chat 
— for these latter are not unfrequently "talk for talk's sake," hurried out of 
the mouth; while the marginalia are deliberately pencilled, because the 
mind of the reader wishes to unburthen itself of a thought;— however 
flippant —- however silly — however trivial — still a thought indeed, not 
merely a thing that might have been a thought in time, and under more 
favorable circumstances. In the marginalia, too, we talk only to ourselves” 
(Democratic Review, Novembro de 1844)

A anotação marginal de um texto é um trabalho solitário. Na maior parte das 
vezes, a marginalia está destinada ao domínio privado do leitor e não tem 
como objectivo ser divulgada. 

in http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=458&Itemid=2

hyperlink | s. m.
(palavra inglesa)
s. m.
Inform. Ver hiperligação.
Plural: hyperlinks.

in
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=hyperlink

hiperligação | s. f.
(hiper- + ligação)
s. f.
Inform. Ligação que consiste num ícone ou numa sequência de 
texto que, quando activados, permitem o acesso a informação 
electrónica noutra localização (documento, ficheiro, página da 
Internet, etc.)

in 
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=hiperliga%C3%
A7%C3%A3o

“Using examples from the development of marginalia, tables 

of contents, and other paratextual features to analyze the way 

books work, and creative innovations wrought by book artists, 

this talk suggests that many principles useful for the design of 

electronic information spaces-- and the "virtual" book-- can 

be extracted from traditional codex works.” DRUCKER, 2003
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Aquilo que rodeia ou acompanha marginalmente um texto e que tanto pode 
ser determinado pelo autor como pelo editor do texto original. O elemento 
paratextual mais antigo é a ilustração. Outros elementos paratextuais comuns 
são o índice, o prefácio, o posfácio, a dedicatória ou a bibliografia. O título 
de um texto é o seu elemento paratextual mais importante e mais visível, 
constituindo, como observou Roland Barthes, uma espécie de “marca 
comercial” do texto.

in http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=351&Itemid=2

Paratext is a concept in literary interpretation. The concept is that the work of the author 
(the main text) is surrounded by other text supplied by editors, printers, and publishers. 
These added elements form a frame or a reference for the authorial text. Paratext is most 
often associated with books as they include a cover, dedication, title, and opening 
information. Paratextual materials are usually included with the author's consent because 
they shape how the written text is interpreted.

The concept of paratext is closely related to the concept of hypotext, which is the earlier text 
that serves as a source for the current text.

in http://en.wikipedia.org/wiki/Paratext

“The textual apparatus and paratextual structures of indices, tables of contents, footnotes and 
marginalia all emerge to enable the reading practices associated with scholastic culture. 
Recovering the reading practices that gave rise to these structures make them appear in a whole 
new light. No longer just format features, but structuring devices, they take on an active aspect.”  
DRUCKER, 2003

[f]

[d]

[e]

[e]
Elementos ou estruturas gráficas, como por exemplo a Marginália, 
não são meramente exploratórios ou estéticos, mas sim elementos 
que direccionam as funcionalidades cognitivas e que analisam 
a forma como a informação é disposta num território comum, como 
a página. Estes guias paratextuais, em que a sua hierarquia e a sua 
organização na página, são uma adjuvante na percepção das relações 
entre informações e contextos, determinando-lhes uma lógica 
estrutural. Este tipo de elementos demonstram variantes acessos 
a estruturas e derivas que demonstram uma possibilidade dinâmica 
ao acesso do conhecimento através de novas leituras e diálogos 
(leitura não linear); mais exemplificativo na exploração do espaço da 
página virtual que se reconfigura e se encontra actualizável mas que 
demonstra, desta forma, num espaço de comunhão, colaboração 
e inter-relação de temas que formam uma comunidade activa na 
produção de conhecimento.

Estas estruturas que compõem, por assim dizer uma morfologia 
editorial, são exploradas de uma forma mais figurativa e dinâmica 
num território digital, em que explora a interactividade através da 
sucessão variável às mais diversas temáticas - links. Este tipo de 
interpretação e utilização de certos elementos remetem para uma 
linguagem não linear muito semelhante ao processo cognitivo numa 
vertente rizomática.

A composição da página analógica, explora esta dinâmica não só 
através da utilização de estruturas gráficas e textuais, como também, 
de elementos gramaticais, simbologias e estruturas que potenciam 
toda a composição textual e literária que demonstram alguma 
semelhança ao conceito de rede que se encontra latente na noção 
de hipertexto.

"Other authors such as Roland Barthes, Gillez Deluze and Felix Gutari, or 
Jacques Derrida, began to talk of the text as no longer being a line but a 
network. There should be no imposition of hierarchical organization of the 
parts in sequence from a beginning to an end; the text and the signs should 
be seen as products of other sequences, other books, or other discourses." 
TAPIA, 2003

É com esta dicotomia, de uma forma relacional, que se explora a 
noção de paratextos, estruturas e morfologias num universo que 
abrange os territórios analógicos e digitais demonstrando que ambas 
as linguagens se complementam, nas mais variadas vertentes, através 
de um diálogo não linear. É através das noções de hipertexto 
e hipotexto de Stuart Moulthrop e de Alejandro Tapia, com 
referências ao movimento Estruturalista e às suas relações (Johanna 
Drucker), com base numa metodologia de recolha de informação 
e referências que se interligam através de elementos gráficos, 
visualmente dispostos à margem.

"A hypertext is a complex network of textual elements. It consists of units or 
“lexias,” which may be analogous to pages, paragraphs, sections, or 
volumes. Lexias are connected by “links,” which act like dynamic footnotes 
that automatically retrieve the material to which they refer. Because it is no 
longer bookbounded, hypertextual discourse may be modified at will as 
reader/writers forge new links within and among documents."
 MOULTHROP, 1993.
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Edgar Alan Poe confessou a prática de anotações nas margens dos livros 
e distinguiu-a do memoradum, num texto intitulado “Marginalia”:

“In getting my books, I have been always solicitous of an ample margin; 
this not so much through any love of the thing in itself, however agreeable, 
as for the facility it affords me of pencilling suggested thoughts, 
agreements, and differences of opinion, or brief critical comments in 
general. Where what I have to note is too much to be included within the 
narrow limits of a margin, I commit it to a slip of paper, and deposit it 
between the leaves; taking care to secure it by an imperceptible portion of 
gum tragacanth paste.

   All this may be whim; it may be not only a very hackneyed, but a very 
idle practice;— yet I persist in it still; and it affords me pleasure; which is 
profit, in despite of Mr. Bentham, with Mr. Mill on his back.

   This making of notes, however, is by no means the making of mere 
memorandum — a custom which has its disadvantages, beyond doubt "Ce 
que je mets sur papier," says Bernadine de St. Pierre, "je remets de ma 
memoire et par consequence je l'oublie;" — and, in fact, if you wish to 
forget anything upon the spot, make a note that this thing is to be 
remembered.

   But the purely marginal jottings, done with no eye to the Memorandum 
Book, have a distinct complexion, and not only a distinct purpose, but 
none at all; this it is which imparts to them a value. They have a rank 
somewhat above the chance and desultory comments of literary chit-chat 
— for these latter are not unfrequently "talk for talk's sake," hurried out of 
the mouth; while the marginalia are deliberately pencilled, because the 
mind of the reader wishes to unburthen itself of a thought;— however 
flippant —- however silly — however trivial — still a thought indeed, not 
merely a thing that might have been a thought in time, and under more 
favorable circumstances. In the marginalia, too, we talk only to ourselves” 
(Democratic Review, Novembro de 1844)

A anotação marginal de um texto é um trabalho solitário. Na maior parte das 
vezes, a marginalia está destinada ao domínio privado do leitor e não tem 
como objectivo ser divulgada. 

in http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=458&Itemid=2
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s. f.
Inform. Ligação que consiste num ícone ou numa sequência de 
texto que, quando activados, permitem o acesso a informação 
electrónica noutra localização (documento, ficheiro, página da 
Internet, etc.)

in 
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=hiperliga%C3%
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“Using examples from the development of marginalia, tables 

of contents, and other paratextual features to analyze the way 

books work, and creative innovations wrought by book artists, 

this talk suggests that many principles useful for the design of 

electronic information spaces-- and the "virtual" book-- can 

be extracted from traditional codex works.” DRUCKER, 2003
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ser determinado pelo autor como pelo editor do texto original. O elemento 
paratextual mais antigo é a ilustração. Outros elementos paratextuais comuns 
são o índice, o prefácio, o posfácio, a dedicatória ou a bibliografia. O título 
de um texto é o seu elemento paratextual mais importante e mais visível, 
constituindo, como observou Roland Barthes, uma espécie de “marca 
comercial” do texto.

in http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=351&Itemid=2

Paratext is a concept in literary interpretation. The concept is that the work of the author 
(the main text) is surrounded by other text supplied by editors, printers, and publishers. 
These added elements form a frame or a reference for the authorial text. Paratext is most 
often associated with books as they include a cover, dedication, title, and opening 
information. Paratextual materials are usually included with the author's consent because 
they shape how the written text is interpreted.

The concept of paratext is closely related to the concept of hypotext, which is the earlier text 
that serves as a source for the current text.

in http://en.wikipedia.org/wiki/Paratext

“The textual apparatus and paratextual structures of indices, tables of contents, footnotes and 
marginalia all emerge to enable the reading practices associated with scholastic culture. 
Recovering the reading practices that gave rise to these structures make them appear in a whole 
new light. No longer just format features, but structuring devices, they take on an active aspect.”  
DRUCKER, 2003
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Elementos ou estruturas gráficas, como por exemplo a Marginália, 
não são meramente exploratórios ou estéticos, mas sim elementos 
que direccionam as funcionalidades cognitivas e que analisam 
a forma como a informação é disposta num território comum, como 
a página. Estes guias paratextuais, em que a sua hierarquia e a sua 
organização na página, são uma adjuvante na percepção das relações 
entre informações e contextos, determinando-lhes uma lógica 
estrutural. Este tipo de elementos demonstram variantes acessos 
a estruturas e derivas que demonstram uma possibilidade dinâmica 
ao acesso do conhecimento através de novas leituras e diálogos 
(leitura não linear); mais exemplificativo na exploração do espaço da 
página virtual que se reconfigura e se encontra actualizável mas que 
demonstra, desta forma, num espaço de comunhão, colaboração 
e inter-relação de temas que formam uma comunidade activa na 
produção de conhecimento.

Estas estruturas que compõem, por assim dizer uma morfologia 
editorial, são exploradas de uma forma mais figurativa e dinâmica 
num território digital, em que explora a interactividade através da 
sucessão variável às mais diversas temáticas - links. Este tipo de 
interpretação e utilização de certos elementos remetem para uma 
linguagem não linear muito semelhante ao processo cognitivo numa 
vertente rizomática.

A composição da página analógica, explora esta dinâmica não só 
através da utilização de estruturas gráficas e textuais, como também, 
de elementos gramaticais, simbologias e estruturas que potenciam 
toda a composição textual e literária que demonstram alguma 
semelhança ao conceito de rede que se encontra latente na noção 
de hipertexto.

"Other authors such as Roland Barthes, Gillez Deluze and Felix Gutari, or 
Jacques Derrida, began to talk of the text as no longer being a line but a 
network. There should be no imposition of hierarchical organization of the 
parts in sequence from a beginning to an end; the text and the signs should 
be seen as products of other sequences, other books, or other discourses." 
TAPIA, 2003

É com esta dicotomia, de uma forma relacional, que se explora a 
noção de paratextos, estruturas e morfologias num universo que 
abrange os territórios analógicos e digitais demonstrando que ambas 
as linguagens se complementam, nas mais variadas vertentes, através 
de um diálogo não linear. É através das noções de hipertexto 
e hipotexto de Stuart Moulthrop e de Alejandro Tapia, com 
referências ao movimento Estruturalista e às suas relações (Johanna 
Drucker), com base numa metodologia de recolha de informação 
e referências que se interligam através de elementos gráficos, 
visualmente dispostos à margem.

"A hypertext is a complex network of textual elements. It consists of units or 
“lexias,” which may be analogous to pages, paragraphs, sections, or 
volumes. Lexias are connected by “links,” which act like dynamic footnotes 
that automatically retrieve the material to which they refer. Because it is no 
longer bookbounded, hypertextual discourse may be modified at will as 
reader/writers forge new links within and among documents."
 MOULTHROP, 1993.
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(c)
A morFoLoGiA eDiToriAL 

Nos LimiTes DA PáGiNA

A literary work consists, entirely or essentially, of a text, defined (very minimally)  
as a more or less long sequence of verbal statements that are more or less endowed with 
significance. but this text is rarely presented in an unadorned state, unreinforced and 
unaccompained by a certain number of verbal or other productions, such as an author's 

name, a title, a preface, illustrations. And although we do not always know whether 
these productions are to be regarded as belonging to the text, in any case they surround 

it and extend it, precisely in order to present it, in the usual sense of this verb but also in 
the strongest sense: to make present, to ensure the text's presence in the world, its "recep-

tion" and consumption in the form (nowadays, at least) of a book. 
Gérard Genette. Paratexts: thresholds of Interpretation (1997)

os elementos paratextuais têm por 
função facilitar a compreensão e 
perceção da informação textual.
Trabalhando em torno desta noção, 
esta publicação é uma investigação 
sobre a natureza formal e conceptual 
dos paratextos. com base no estudo 
de Gérard Genette5 e na forma com 
este cataloga e referencia a histó-
ria de cada elemento paratextual, o 
projeto tenta entender como estas 

5 GeNeTTe, Gérard (1997). Para-
texts: thresholds of Interpretation. cam-
bridge: Press syndicate of the Univer-
sity of cambridge

estruturas morfológicas levantam a 
possibilidade de existirem conceitos 
e ideias compartilhadas pelas cultu-
ras da imprensa e digital, num mes-
mo território – a página.
como método, foi preparado um in-
ventário de sete paratextos (os que 
melhor evidenciam uma relação com 
as noções de rede, hipertexto e hi-
potexto), mais tarde compilados em 
cinco fascículos: "Título", "Frontis-
pício", "índice", "Notas", "bibliogra-
fia". Foram ainda analisados mais 
dois paratextos: "capa" e "Prière 
d’insérer" .
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com esta publicação concluímos 
que os aspetos formais dos para-
textos sofrem mutações e adapta-
ções impostas pelas necessidades 
crescentes de uma cultura baseada 
no excesso de informação. mas a 
imposição desta situação não revo-
gou a função primária dos paratextos 
– a mediação do conteúdo principal. 
Tendo isto em conta, cada paratexto 
foi analisado de modo reflexivo, au-
torreferencial.

cAPA

Hoje em dia, a capa é mais do que a 
superfície onde figura o título de um 
livro – é uma estratégia de marketing. 
em contraste com esta situação, de-
senvolvi uma versão simples, com-
preendendo apenas o nome do livro, 
na capa e na lombada e duas badanas 
com citações que nos introduzem 
aos restantes conteúdos.

Prière D’iNsÉrer

esta secção explora a essência des-
te paratexto – página solta que expli-
ca a possíveis críticos/jornalistas o 
conteúdo e tipo de trabalho presente 
num livro. esta publicação não é uma 
exceção a esta regra e anuncia, em 
síntese, o que este livro é, enquanto 
explana, de uma forma simples e di-
reta o que é o "Prière d’insérer".

TíTULo

É o primeiro fascículo e explora a im-
portância da catalogação. A necessi-
dade de dar um nome ou categorizar 
tudo, contrasta com a possibilidade 
de uma obra sem título.

50
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FroNTisPício

o "Frontispício" é o segundo fascí-
culo e também uma possível aproxi-
mação ao conceito home page. sendo 
um dos paratextos que sofre mais 
transformações ao longo da história, 
na sua forma clássica, apresenta os 
dados que definem a "identidade" da 
publicação (como título, autor, editor, 
data; pode ainda incluir uma imagem 
alusiva). o frontispício também pode 
ser intitulado como a folha de rosto, 
i.e., a "cara" da publicação. 

íNDice

o índice representa uma possibili-
dade de síntese do livro. os conteú-
do indexados são fundamentais para 
a definição da navegação num livro 
e para a localização de assuntos re-
levantes. De uma forma não linear, o 
terceiro fascículo explora esta pos-
sibilidade.
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NoTAs

seguindo a definição de Genette, 
este paratexto aproxima-se da noção 
de hipertexto, ao organizar de forma 
sistemática os pensamentos laterais 
ou cruzados essenciais para a com-
preensão dos conteúdos principais. 
Genette define e cataloga os vários 
tipos de notas, ilustrados neste fas-
cículo por outras ideias e imagens 
(como se fossem notas ou comentá-
rios às tipologias de Genette).

bibLioGrAFiA 

Hoje, basta-nos uma conexão à in-
ternet e através do isbN de qualquer 
livro, podemos obter toda a informa-
ção bibliográfica disponível. Neste 
fascículo, esta simples sequência de 
números toma o lugar dos títulos dos 
livros utilizados como referência para 
este estudo.

c
c
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(D)
2a DecLArAção De iNTeNçÕes:

comeNTário FiNAL

[e]

NOW THE PARATEXT IS NEITHER 
ON THE INTERIOR NOR ON 

THE EXTERIOR: IT IS BOTH; IT IS 
ON THE THRESHOLD (…)

[e]
Numa exploração reflexiva e formal das 
estruturas morfológicas da página, 
designadas por paratextos, é composto um 
inventário reduzido e condensado em diversos 
fascículos. Estes são uma exploração gráfica 
e conceptual de conceitos, com reminiscências 
a uma compilação densa e sistemática, 
reflectindo ideias, associações, analogias, 
metáforas e referências que se interligam de 
uma forma não linear, e analisam a relação 
crítica e formal dos limites do texto e da 
página numa linguagem comum aos universos 
digitais e analógicos. 1

1 Esta afirmação e explanação condensada de um estudo conceptual e reflexivo tem o seu 
culminar neste literal comentário final, representando no seu rigor a essência da publicação e a 
condensação de uma temática densa e infinita de interpretações num território delimitado por 
uma página num formato A0.

Now the paratext is neither on the interior nor on the exterior: it is both;  
it is on the threshold (...) 

Gérard Genette, 
Paratexts: thresholds of Interpretation (1997)

A última declaração condensa o estudo da paratextualidade numa única frase, 
tentativa de síntese de uma temática densa num território delimitado  – uma página 
formato A0. A frase afirma a condição contemporânea dos paratextos enquanto, 
simultaneamente, a deixa em suspenso, admitindo uma evolução por vir.
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onde se lê uma declaração da prosa 
cumulativa. e se assume que muitas 
das distinções que caracterizam 
o nosso entendimento do mundo, 
compartimentalizado e orientado  
pela palavra, estão a ser destruídas. 
Agora, o fluxo exerce a sua pressão. 
como efeito, considerar uma narrativa 
transversal é, hoje, uma aproximação 
artificial – daqui, subentendemos que  
a publicação deve encontrar modelos  
de adaptação à era do fluxo e da 
atomização dos conteúdos.
(450 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
fluxo, forma/conteúdo, estrutura/significado, ruptura, álgebra, set theory

<   (fig.) ilustrações em Journal, Tomo 2 (1619-1627) por isaac beeckman (filósofo e 
cientista holandês a quem é atribuído o nascimento do atomismo moderno).

D
H
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Our astrologer friends tell us the world is now moving into the 
Aquarian age, and that the central image of Aquarius is of a car-
rier of water emptying his pitcher into a stream, that this sym-
bolizes the return of energy to its source. Of course we needn’t 
be interested in astrology to recognize this as a possible meta-
phor for our time, when many of the distinctions that charac-
terized our compartmentalized, word-oriented approach to the 
world seem to be breaking down. Semanticists and physicists, 
artists and psychiatrists, anthropologists and sociologists all 
seem to be telling us that these distinctions have more reality 
inside our minds than in the external world. In fact we seem to 
be drawing closer to the acceptance of all things as being con-
stantly in a state of flux, and we begin to see the relationship of 
anything to its function as the prime determinant of its nature. 
We have come to see that if we find a way to use an object that 
was built as a butcher’s block as a table, it becomes essentially 
a table. 

(…) we will continue to experience this flux at every turn. 
In the arts we have traditionally distinguished between form 
and content, or, more modernly, between structure and mean-
ing.1 A writer would regard his structure as the grammatical 
and mechanical aspects of his style, while his meaning would be 
what he wants to say. We can add the further concept of rheto-
ric, as the interrelationship between the two, with the formal 

1   These terms were brought to my attention by Jindrich Chalupecky, 
the Czechoslovakian philosopher/critic.

Dick Higgins
Structural Researches
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traditionally the more dominant end. The study as it was once 
practiced in classical education of rhetoric, per se, meant the 
matching of classical models, and while this study is seldom 
practiced today, fortunately, similar practices still dominate 
our conventional arts. A novel is expected to gain its identity 
from its identifiability with the tradition of the novel, and this 
creates a pressure on the writer to conform to the classical mod-
els rather than allow his work to determine its own form (and 
possibly lose its identifiability in developing its unique iden-
tity). The writer sets out to write a novel and, to this extent, 
makes himself alienated from what might be the more direct 
needs for his work. 

(…) Even our attitudes towards character and narrative 
have changed. Most of us have become very much aware of 
the extent to which our personalities change with our contexts 
and our functions, so that the study of the minutiae of our psy-
chologies is no longer very meaningful to us. In the novel these 
minutiae are at the very basis of the interest, traditionally. But 
the people of our time find it difficult to get very involved over 
them. We may have names that apply to us, but we are conscious 
of enacting so many roles in the course of our lives and of being 
so many things to so many people that to filter out a sequence or 
anti-sequence on the basis of fixed psychological particulars and 
the necessity to state or imply an overall narrative consideration 
seems somehow a highly artificial approach in our times. Inevi-
tably we have therefore built up a body of works in recent years 
that are only novels if we call, indiscriminately, any long prose 
work written for humanistic or aesthetic insight a “novel,” and 
we ignore all the connotations of the word. There are too many 
special jargons already, so I will not add to the confusion by 
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proposing a name for these works of prose that reflect our new 
mentality, but since I need a handle for this discussion, I will 
use the clumsy term “cumulative prose statement,” express my 
hope that nobody makes an ideology of it, and define it as cov-
ering works whose impact is allusive and aesthetic (rather than 
explicit argument, which would cover most essays) (…) This 
freedom to use whatever has been proved as a sort of experi-
ence leading towards its possible inclusion in the next steps one 
decides to take seems to me characteristic of Geometry, from 
Euclid to matrix theory, as well as a key point in the new men-
tality, which I therefore call Geometric. On the subjective level 
it is characterized by simultaneous acceptance of oneself only 
through one’s relationship to external phenomena, and by a new 
emphasis on taking nearly anything someone else says more se-
riously than anything one says oneself and, in the profoundest 
sense, of having been said by one’s other self. In works it leads 
away from a feeling of obligation to make a point, even a poetic 
one — “How do I love thee? Let me count the ways.” It leads to-
wards an emphasis on having the words form their own aggre-
gates and meanings, that they have their own lives and that one 
is collaborating with them and the rest of the world in the mak-
ing of a poem. This is very different from the Algebraic men-
tality, which is linear and monodimensionally sequential in the 
extreme, and subject to closed definitions (and in art to closed 
and deeply traditional forms): even the unknowns must be de-
fined in advance in Algebra, and only their numerical, quanti-
tative aspects are left for the artist to analyze in working out 
his equations. The algebraic mentality is pretty much the same 
as McLuhan’s print-oriented man, whom he explains as the end 
result of the books and newspapers. But he seems to be becom-



62

ing a rather rare bird, this Algebraic man. When he exists he 
finds it difficult to speak either with his own scientists and tech-
nologists, who, Aquarius-like, found the common ground of 
Set Theory between the twin shores of Algebra and Geometry 
long ago and seem to enjoy walking with their ankles wet in the 
valley of matrices in between; or with his children who learn a 
mathematics that is non-verbal in nature and therefore less de-
pendent on categories and definitions; or with the real artists of 
his time, who are the only ones he will ever know at first hand, 
no matter how deeply he is interested in the arts and however 
he may feel about them. Perhaps, above these essentially social 
pressures, he reaches a point of exhaustion. He is, after all, sub-
ject to the same barrage of information and media that produce 
the characteristically geometric mind in the first place. He can 
take no more. He must do something: he can blame it all on the 
radicals or the fascists, the hippies or the mess in Washington. 
But most likely he too changes (…) 

To finish with this point, there is perhaps a common 
ground, in set theory, a set theory of the arts, implied by that of, 
for example, Fortran IV computer programming, where we say: 
A=A plus 1. In Algebraic logic, this is unthinkable, an obvious 
example of argument from shifting grounds. In computer work 
it means, “what was A is now to be increased by one.” It indi-
cates a mathematical usage, to the point of convention, of what 
I described at the very beginning as the general sense of flux, of 
things changing their real essence according to their usages. 

in Something else Press Newsletter, Volume 1, Number 8, 1968 – Nova iorque: 
something else Press
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onde se declara que não existe rua de 
sentido único do analógico para o digital, 
apenas transições em ambas as direções.  
À qual se acrescenta a revelação de 
uma perspetiva otimista: ainda existem 
muitas possibilidades de exploração ou 
desenvolvimento de projetos híbridos. 
mas, só quando já não conseguirmos 
distinguir publicação impressa de digital, 
quando já não conseguirmos traçar um 
quadro comparativo de cem diferenças e 
semelhanças entre “imprensa vs. eletrões”, 
terão surgido os primeiros híbridos.
(507 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
publicação, digital, imprensa, híbrido, independente, DIY

<   (fig.) Desenhos dos irmãos Weber sobre a observação da transformação das ondas de 
mercúrio quando a este se adiciona uma outra gota de mercúrio (1825).
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There is no one-way street from analogue to digital; rather, there 
are transitions between the two, in both directions. Digital is the 
paradigm for content and quantity of information; analogue is the 
paradigm for usability and interfacing. The recent history of video 
and music provides a good example, since the use of digital tech-
nology for these types of content is much more advanced than it 
is for publishing. In the case of video, the medium (whether VHS 
or DVD) is merely a carrier, since the content is always ultimately 
displayed on screens. The same is true for music, where cassettes, 
vinyl records and CDs are only intermediate carriers; the actual 
listening always happened through speakers (and increasingly 
through headphones). In both cases, the format changed with-
out dramatically affecting the watching or listening experience. 
Sometimes the experience was improved by changes in the media 
technology (with HD video); sometimes it was almost impercep-
tibly worsened (with the loss of frequencies in MP3s).

Print, however, is a very different case, since the medium 
– the printed page – is more than just a carrier for things to be 
shown on some display; it is also the display itself. Changing it 
consequently changes people’s experience, with all the (physi-
cal) habits, rituals and cultural conventions involved. E-pub-
lishing therefore still has a long way to go before it reaches the 
level of sophistication which printed pages have achieved over 
the course of a few centuries.

But as more and more content moves from print to digital, 
we seem to be approaching an inevitable turning point, where 

Alessandro Ludovico
Post-digital print: a future scenario
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publishers soon will be releasing more electronic publications 
than printed materials. A key factor in this development is that 
e-publishing is gradually becoming just as simple and accessi-
ble as traditional publishing – not only for producers, but also, 
thanks to new interfaces, habits and conventions, for consum-
ers as well. However, the real power of digital publishing lies 
not so much in its integration of multiple media, but in its supe-
rior networking capabilities. Even if it were possible to write 
some spectacular software to automatically transform e-books 
into another media standard (for instance, an animation of book 
or magazine pages being turned) or vice-versa, this would be 
far less interesting for users than new and sophisticated forms 
of connectivity – not only to related content hosted elsewhere, 
but also to other humans willing to share their knowledge on-
line. To this end, digital publishing will have to establish uni-
versal interoperability standards and product identities that 
don’t lock customers into the closed worlds of one particular 
application or service.

Traditional print publishing, on the other hand, is increas-
ingly presenting its products as valuable objects and collector’s 
items, by exploiting the physical and tactile qualities of paper. 
It thus acts as a counterpart to the digital world, while looking 
for ways to cope with a gradually shrinking customer base – 
particularly in its traditional sectors such as newspaper produc-
tion and distribution (where costs are becoming unsustainable) 
or paper encyclopaedias (which have already become vintage 
status symbols rather than practical information tools). A num-
ber of products will thus need to be re-invented in order to still 
make sense in print.

At the time of writing, the development towards print as 
a valuable object can best be observed in the contemporary do-
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it-yourself book and zine scene. Until the late 1990s, this scene 
was mostly focused on radical politics and social engagement; 
the contemporary scene however is more fascinated with the 
collection of visual-symbolic information into carefully crafted 
paper objects. Despite its loyalty to print, this new generation 
of DIY publishers has created offline networks for print pro-
duction and distribution which, in their bottom-up structure 
and peer-to-peer ethic, very much resemble Internet communi-
ties. At the same time, the work they create is meant to remain 
offline and not be digitised, thus requiring a physical exchange 
between publisher, distributor and reader. This ethic is square-
ly opposed to the so-called ‘go all digital’ philosophy which ad-
vocates a completely digital life, getting rid of as much physical 
belongings as possible, and relying only on a laptop and a mobile 
phone filled with digitised materials.

For sure, the DIY print publishing ethic is closely related 
to the (often dormant) bottom-up social dynamics of the Inter-
net. But as it currently stands, it still lacks one crucial aspect (be-
sides production and sharing): it does not include mechanisms 
able to initiate social or media processes which could poten-
tially bring the printed content to another level – what I would 
call the ‘processual’ level. In the past, print activism (using pam-
phlets, avant-garde magazines, Punk zines, etc) was deployed 
for spreading new ideas meant to induce new creative, tech-
nological and – by implication – social and political processes. 
The future of post-digital print may also involve new processes, 
such as remote printing, networked real-time distribution, and 
on-demand customisation of printed materials – all processes 
with (as of yet) unexplored social and political potential.

Conversely, digital networking technologies could make 
better use of print. Those who advocate and develop these new 
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technologies should perhaps become more aware of print’s cul-
tural significance. Many readers will continue to choose print 
products above electronic publications, possibly leading to a 
demand for networked (perhaps even portable) printers allow-
ing individuals to print materials at any location, anywhere in 
the world. Combined with personal binding devices (however 
primitive), such personal ‘book machines’ would allow readers 
to ‘teleport’ print publications to and from any location. Fur-
thermore, resistance to the ubiquitous and non-stop surveil-
lance of the Internet may well take a more radical turn: indi-
viduals and groups could make a political statement out of go-
ing completely offline and working in isolation as neo-analogue 
media practitioners.

If print increasingly becomes a valuable or collectable ob-
ject, and digital publishing indeed continues to grow as expect-
ed, the two will nevertheless cross paths frequently, potentially 
generating new hybrid forms. Currently, the main constraint on 
the development of such hybrids is the publishing industry’s fo-
cus on entertainment. What we see, as a result, are up-to-date 
printable PDF files on one hand, and on the other hand online 
news aggregators (such as Flipboard and Pulse) which gather 
various sources within one application with a slick unified in-
terface and layout. But these are merely the products of ‘indus-
trial’ customisation – the consumer product ‘choice’ of combin-
ing existing features and extras, where the actual customising 
is almost irrelevant. Currently, the industry’s main post-digital 
print entertainment effort is the QR code – those black-and-
white pixellated square images which, when read with the prop-
er mobile phone app, give the reader access to some sort of con-
tent (almost always a video or web page). This kind of technol-
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ogy could be used much more creatively, as a means of enriching 
the process of content generation. For example, printed books 
and magazines could include such codes as a means of provid-
ing new updates each time they are scanned – and these updates 
could in turn be made printable or otherwise preservable. Digi-
tal publications might then send customised updates to personal 
printers, using information from different sources closely re-
lated to the publication’s content. This could potentially open 
up new cultural pathways and create unexpected juxtaposi-
tions. Martin Fuchs and Peter Bichsel’s book Written Images is 
an example of the first ‘baby steps’ of such a hybrid post-digital 
print publishing strategy. Though it’s still a traditional book, 
each copy is individually computer-generated, thus disrupting 
the fixed ‘serial’ nature of print. Furthermore, the project was 
financed through a networked model (using Kickstarter, a very 
successful ‘crowdfunding’ platform), speculating on the enthu-
siasm of its future customers (and in this case, collectors). In 
other words, this book is a comprehensive example of postdigi-
tal print, through a combination of several elements: print as a 
limited-edition object; networked crowdfunding; computer-
processed information; hybridisation of print and digital – all in 
one single medium, a traditional book. On the other hand, this 
hybrid is still limited in several respects: its process is complete 
as soon as it has been acquired by the reader; there is no further 
community process or networked activity involved; once pur-
chased, it will remain forever a traditional book on a shelf. And 
so, there is still plenty of room for exploration in developing fu-
ture hybrid publishing projects.

When we are no longer able to categorise publications as 
either a ‘print publication’ or an ‘e-publication’ (or a print publi-
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cation with some electronic enhancement), then the first true 
hybrids will have arrived. It may be worth envisioning a kind 
of ‘print sampling’, comparable to sampling in music and video, 
where customised content (either anthologies or new works) can 
be created from past works. Such a ‘remix’ publishing strategy 
could create new cultural opportunities, and open up new ‘pro-
cessual’ publishing practices. We can already see this happening 
to some extent, in contemporary zine and DIY art book publish-
ing, as well as underground e-book websites.

Since software is a prerequisite for any digital technology 
(and is also being used for the creation of most analogue works 
today), its ‘processual’ nature should be reflected in the struc-
ture and dynamics of future publishing: enabling local and re-
mote participation, and also connecting publishing to real-life 
actions. The younger ‘digital native’ generation has no com-
punction in irreverently sampling, remixing and ‘mashing up’ 
traditional and social media (as several adventurous small or-
ganisations, born out of the current financial crisis and the ‘Oc-
cupy’ movement, have already demonstrated). Print is, unsur-
prisingly, an important component of this ‘mashup’, because of 
its acknowledged historical importance as well as its particular 
material characteristics. And so this new generation of publish-
ers, able to make use of various new and old media without the 
burden of ideological affiliation to any particular one of them, 
will surely be in a position to develop new and truly hybrid pub-
lications, by creatively combining the best standards and inter-
faces of both digital and print.

in Post-Digital Print – The Mutation of Publishing Since 1894. eindhoven: 
onomatopee 77, 2012, pp.153-6
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Print vs. electrons
100 differences and similarities 

between paper and pixel.

PRODUCTION

1) Screen colour consistency.................  Cross-browser consistency
2) 300 dpi........................................... 72 dpi
3) A(x), (e.g. A4).................................  (x)GA (e.g. XVGA)
4) Snap to grid.....................................  CSS constraints
5) Postscript I/O error......................... Error 404
6) Ethernet.........................................  Wi-Fi
7) Glowing ink .................................... Flash (Adobe)
8) Image not found...............................  Can’t connect to server
9) Magnifying glass.............................. Magnifying icon
10) Moiré Excessive ............................  JPEG compression
11) nth colour ...................................... Custom programming
12) Pantone ........................................ Optimised palette
13) Stock photography ......................... Google images
14) Proofreading ................................. Debugging
15) Test print ...................................... Draft version
16) Higher resolution ........................... Anti-aliasing
17) Page layout software ...................... Content management system
18) Spines ........................................... Partial browser incompatibility
19) Optimising for print ....................... Optimising for search
20) Cutting ......................................... Screen format
21) Recycled paper .............................. White text on black screen
22) Hollow punch ................................ Layers
23) PDF logo ...................................... JPEG logo
24) Advertising space .......................... Banner
25) Paid promotional flyer .................... Pop-up window
26) Ink ............................................... Brilliance
27) Full-colour insert ........................... Picture gallery
28) Imposition .................................... Sorting with tags
29) Binding ........................................  Website structure

STRUCTURE (INTERNAL)

30) Colour addition ............................. Colour subtraction
31) Centerfold ....................................  Background image
32) Contrast ....................................... Brightness
33) Dot ..............................................  Pixel
34) TIFF ........................................... JPEG



35) PDF (fixed layout) ......................... EPUB (reflowability)
36) vector graphics .............................. Bitmap
37) front cover..................................... Home page
38) externally illuminated .................... Backlit
39) local link ....................................... Remote link
40) paper weight ................................. Download time
41) Plastification .................................  Use of 3D/shadows
42) RAM ........................................... kbps
43) Best viewed in bright light .............. Best viewed in dim light
44) Fire damage .................................. File corruption
45) Fibres ........................................... Waves
46) Turns yellow ................................  Reveals its pixel matrix
47) Consumed in local time .................. Consumed in global time
48) Slow replication ............................ Instant replication
49) Hardcover .................................... Paid access
50) Paperback ..................................... Free access
51) Static ............................................ Cinematic

STRUCTURE (EXTERNAL)

52) Printer ......................................... Sysadmin
53) Barcode ........................................  WHOIS
54) ISSN ............................................ Online ISSN
55) Local storage backup ..................... Remote server backup
56) Back catalogue .............................. Internal search engines/archive.org
57) Optimised distribution ................... Optimised server 

CONFIGURATION

58) Stocks .......................................... Link on the home page
59) Second (nth) edition ......................  Database rebuilt
60) Headquarters ................................ Hosting
61) Shipping strike .............................. No connection

EVALUATION

62) Readership .................................... Unique visits
63) Certified distribution ..................... Guaranteed bandwidth
64) Distributor list .............................. Access logs
65) Referenced by other media ............. Incoming links
66) Low copy/user ratio ...................... High copy/user ratio
67) Promotional copies ........................ RSS

REAL AND VIRTUAL SPACE

68) Bookshelf ..................................... Database
69) Shelf space ....................................  Web host storage space
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CONVENTIONS

70) Table of contents ........................... Menu
71) Promotional .................................. T-shirt Textual link
72) Handwritten font .......................... Pixel font
73) Captions ....................................... Alt text tag
74) News department .......................... Blog
75) Page format .................................. Scrolling
76) Print ............................................ Save
77) Bibliography ................................. Hyperlinks
78) Name ........................................... Domain name
79) Paper bookmark ............................ Browser bookmark
80) Page numbering ............................. Posting date
81) Clippings ...................................... Cache
82) Import dialogue window ................ Online form

CONSUMPTION

83) Reader .........................................  User
84) Subscriber ....................................  Registered user
85) Subscription .................................  Push technology
86) Reproduction prohibited ............... Digital rights management
87) Syndication .................................. Creative commons
88) Freebie ......................................... Free download
89) Shipping ....................................... Spamming
90) Cover price ...................................  Password-protected access
91) Dust ............................................. Dust

GESTURES

92) Flipping through ........................... Clicking
93) Smell of ink ................................... Sound of mouse clicks
94) Photocopying ................................ Copy/paste
95) Annotating ................................... Comments
96) Underlining .................................. Underlining
97) Fingerprint on coating ................... Fingerprint on screen
98) Folding ......................................... Scaling
99) Locally read .................................. Remotely read
100) Handing over .............................. Forwarding

in Post-Digital Print – The Mutation of Publishing Since 1894. eindhoven: 
onomatopee 77, 2012, pp. 159-61



74



PDF

8

Imagens para organizar 
o nosso pessimismo. Imagens para protestar 

contra a glória do reino 
e os seus feixes sólidos de luz.

Georges DIDI-HUBERMAN, 
Supervivencia de las luciénargas (2009)

TEORIAS DE AçãO 
para uma autonomia 
discursiva do design
a partir da produção 

editorial
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onde se discorre sobre a vitalidade 
da produção editorial em design: 
entre a lealdade à imprensa e o 
reconhecimento das vantagens das 
“culturas da rede”, para a produção, 
comunicação e distribuição das 
publicações. e se explica o trajeto da 
autonomia crítica do design, do “big 
book” ao “small book”. bem como 
a “cultura do uso das formas” como 
valor editorial: sampling, remistura, 
assemblage, colagem, montagem...
ou seja, a pós-produção como  
pré-produção editorial.
(468 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
discurso, autonomia, crítica, publicação, “Big Book”, “Small Book”, pós-produção, 
montagem, colagem, sampling
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Contrariando as profecias do fim do livro, a publicação impressa 
demontra vitalidade e expansão, com a consolidação e apareci-
mento de editoras, público, sistemas de legitimação (conferên-
cias, workshops e feiras) e de distribuição próprios. O resultado 
do trabalho – a publicação – mantém-se offline e evita a digitali-
zação, exigindo um gesto físico entre editora, distribuição e lei-
tor. No entanto, entre a sua lealdade à imprensa, identificamos 
igualmente a criação de redes para a produção, comunicação e 
distribuição, muito semelhantes às estruturas horizontais entre 
pares das comunidades da Internet1. 

Das tensões (ou forças cooperantes) entre cultura impressa 
e cultura digital, a produção editorial contemporânea assume-se 
como campo de aplicação do discurso crítico em design.

Consideremos dois argumentos: 
—  a “escrita” (aqui entendida como processo expan-
sivo de produção de conteúdos não exclusivamente 
textuais) é operação que exerce pressões tangenciais 
à prática do design e do seu ensino, e que os distancia 
das questões do serviço ou mediação, ou do design 
como resolução de problema. 
—  esta “escrita” é materializada frequentemente na 
publicação, um dos campos de aplicação mais rele-
vantes da produção contemporânea em design. 

A produção editorial leva à subsequente circulação de um 
corpo de conhecimento e consolidação de uma comunidade, e é 
expressão premente da autonomia crítica do design (pela teoria e 
pela prática). Edição e publicação reafirmam o design como con-
sistente prática crítica ao “regime de visibilidade”2.

1  LUDOVICO, Alessandro (2012). Post-Digital Print – The Muta-
tion of Publishing Since 1894. Eindhoven: Onomatopee 77
2  WINKEL, Camiel van (2012). During the Exhibition the Gallery Will 
be Closed: contemporary art and the paradoxes of conceptualism, Amsterdão: Valiz
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UMA QUESTãO DE ESCALA

A produção editorial contemporânea não é imune à reflexão 
sobre o estado atual da economia e às suas consequências na 
produção cultural. Assistimos à crise (ou, no mínimo, à estag-
nação) da macro escala económica da edição e, simultaneamen-
te à expansão das economias paralelas, de pequena escala (auto 
edição, edição de autor, edição própria, independente, experi-
mental, marginal ou à margem, ‘underground’, alternativa, ‘self-
-publishing’, ‘small press’, ‘Do It Yourself’). Estas, reconhecem 
o valor de uma economia de meios e consolidam outros sistemas 
de valor; condições que se revelam particularmente adequadas 
aos tempos de austeridade. Ao seguir o desejo de “tornar-se 
menor”, proposta de Deleuze3 e “estratégia para transformar 
as principais tecnologias em máquinas menores, apropriar os 
media, ferramentas e discursos para a proliferação e articulação 
de heterogeneidade”4, a proposição da pequena escala, implica 
considerarmos as várias escalas de produção artística, negando 
a atribuição de valor a partir de critérios quantitativos. 

Sobrevivência dos pirilampos (Supervivencia de las luciénar-
gas) é um texto crítico de Didi-Huberman5 sobre a força pro-
veniente das unidades de produção alternativa vs. as grandes 
forças luminárias das indústrias criativas. No texto, o autor des-
creve os lugares de exceção desta produção que hoje aprendeu a 

3  Encontramos a hipótese “tornar-se menor”, por exemplo, nos livros Ka-
fka: Pour une litterature mineure (1975), Paris: Les Editions de Minuit ou Mil Pla-
tôs: Capitalismo e Esquizofrenia (1980), São Paulo: Editora 34, 2000
4  BROECKMANN, Andreas (2006). “The Beauty of Printing and the 
Glory of Networking” in ERASO, Miren, LUDOVICO, Alessandro & KREKO-
VIC, Slavo (2006). The mag.net reader #1: experiences in electronic cultural pu-
blishing. Bari: Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 9
5  DIDI-HUBERMAN, Georges (2009). Supervivencia de las lucié-
nargas, Madrid: Abada Editores, 2012

s
G



79

utilizar a economia contra a própria economia, a partir da metá-
fora e natureza dos pirilampos6.

Estas são algumas das analogias propostas: 
— ser capaz de escapar às grandes turbulências, ter liber-

dade de movimentos, ser errante, nómada ou ter um forte coefi-
ciente de desterritorialização; 

— ser fugaz, discreto, marginal, intersticial, intermitente, 
um “estado de exceção” à “feroz luz do poder”; 

— ser resultado das circunstâncias da atualidade, mas, em 
contraponto, procurar contradizê-las ou enveredar por um cer-
to alheamento (calculado) às condições do seu tempo; 

— preferir o improvável do que se espera do seu tempo, da 
sua economia; 

— preferir uma parte da realidade, ao entendimento do todo; 
— prezar o valor do coletivo, procurar semelhantes ou cúm-

plices numa comunidade dispersa, diversa, anacrónica e atópica; 
— desaparecerem quando colocados diante dos “grandes 

refletores”; o que explica, prosseguindo a metáfora, porque se 
extinguem as manifestações contracorrente quando assimiladas 
pelas tendências do seu tempo. 

Propomos a comparação destes princípios com a produção 
editorial independente. Se os valores da atualidade parecem ne-
gar a intensidade da experiência, as produções marginais procu-
ram valores empíricos e um fazer ancestral – os protagonistas 
da publicação própria envolvem-se com todos os gestos da pro-
dução editorial, procurando, muitas vezes, modos de produção 
manual ou tradicional. Como resultado, têm a capacidade de 
fazer aparecer o desejo como valor indestrutível por excelência 

6   Metáfora que já remonta a Dante na sua Divina Comédia ou ao texto de 
Pasolini, “L’ articolo dele lucciole” (“O artigo dos pirilampos”). 
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– como acontece com a recapitalização atual do valor do livro. 
São momentos de exceção que resistem a uma linha de evolução 
dos processos ou circunstâncias – fenómenos como a publicação 
própria ou self-publishing advogam o retorno a um fazer, à mate-
rialidade da imprensa, quando temos à disposição um conjunto 
de mecanismos de edição facilitados pela cultura digital. 

A partir dos extremos ou excessos aparentes da evolução, 
das suas oposições, estes “agentes das sobrevivências” procu-
ram retirar um sentido, uma coexistência construída a partir da 
colisão de um presente ativo com o seu passado reminiscente. 
A publicação contemporânea recorre, frequentemente, a um 
entendimento do passado da edição (dos seus mecanismos cria-
tivos aos funcionais, mecânicos ou tecnológicos), às condições 
antropológicas de resistência (reconhecível, por exemplo, no 
resgate dos processos mimeográficos), mas, em simultâneo, pro-
cura confrontar esse reconhecimento com as lógicas do presente 
(remistura, autoria coletiva, novas lógicas de distribuição, etc.).

Um pensamento contracultura define-se por resgatar as 
diferenças face ao seu tempo. A tendência meta projetual da 
maioria destes projetos reflete, criticamente, os sinais do seu 
mundo. Com tendência para “organizar o pessimismo”7, entre 
ação e pensamento constroem imagens para “protestar contra a 
glória do reino e os seus feixes sólidos de luz.”8 Esta é uma posi-
ção política, a partir de um posicionamento distinto: através da 
estética, procura-se retirar da política todo o seu discurso polí-
tico aparatoso9. 

7  BENJAMIN citado por DIDI-HUBERMAN, Georges (2009). 
Supervivencia de las luciénargas, Madrid: Abada Editores, 2012, p. 99
8  DIDI-HUBERMAN, Georges (2009). Supervivencia de las lucié-
nargas, Madrid: Abada Editores, 2012, p. 124
9  Idem, p. 17

s
G



81

Se “conceder uma atenção exclusiva ao horizonte é mostra-
-se incapaz de olhar a menor imagem”10, o espetro de produção 
independente prefere o “close-up” à “big-picture”. No caso da 
edição em design, a produção desloca-se do “Big Book”11 para o 
“Small Book”. Do ponto de vista material, e em oposição à cor-
pulência do “Big Book”, os “Small Books” utilizam a contenção 
de meios como declaração ideológica e aproximam-se da histó-
ria e desenvolvimento da “Small Press”12. Os “Big Book” são 
narrativas editoriais ou modelos de representação do arquivo de 
projetos de um designer ou estúdio de design, “livros que cer-
tos designers fazem por iniciativa própria, para si mesmos, sem 
clientes, em muitos casos, dedicados ao seu próprio trabalho”13 .

Hoje, muitas das publicações editadas, “escritas”, desenha-
das e produzidas pelos designers não têm como ponto de partida 
o conjunto de projetos comissionados; pelo contrário, deslocam 
a narrativa de qualquer relação designer/cliente e são pontos de 
fuga à sua realidade profissional. Os discursos são próprios (po-
demos até dizer, desviantes) e tendem a não cumprir qualquer 
agenda corporativa. 

Se estas distinções ideológicas ou narrativas ganham for-
ma no corpo da publicação, por outro lado, podemos argumen-

10 Idem, p. 89
11 Para um desenvolvimento deste conceito, consultar a tese de dou-
toramento O big book – uma Arqueologia do Autor no Design Gráfico de Mário 
Moura (2010), Porto: Fac. Belas-Artes, Univ. do Porto
12 No entender de Henri Chopin é a “Small Press” que melhor resiste 
à voracidade da história e das mecânicas editoriais: “Aquilo a que se chama 
‘Small Press’ é, na realidade, muito frequentemente a grande impressão. Fu-
turismo, Dadaísmo e outros eram ‘small’. Do século na sua primeira metade 
são estas tiragens que restam. E o resto… pfff…” (Henri Chopin, declaração 
para o catálogo “Text-Sound-Image, Small Press Festival”, 1976)
13 MOUR A, Mário (2010). O big book - uma Arqueologia do Autor 
no Design Gráfico. Tese doutoramento, Porto: Fac. de Belas Artes, Univ. do 
Porto, p. 9
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tar a existência de uma linha genealógica entre estes modelos. 
Os “Big Books” exprimem, igualmente, uma diluição dos limites 
tradicionais do design, ao colocarem o seu discurso perante os pa-
radigmas da autoria. A aproximação à produção do livro, também 
é análoga: “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 gráficos, fazendo sentir a sua presença 
sobre partes do livro habitualmente neutras, atravessando trans-
versalmente as suas hierarquias.”14 Também a relação com as au-
diências, aproximam “Big” e “Small Book”, uma vez que ambos 
se dirigem a um público crescente de designers e de leitores inte-
ressados pelos processos e objetos de design. Ou seja, consolidam 
uma identidade distinta para o design, definida por outras novas 
necessidades sociais e outros mercados15. Este discurso crítico 
consolida-se com o desenho de enunciados autopropostos, com 
relações de proximidade com outros contextos, como a litera-
tura, artes visuais, cinema, fotografia. No livro, estes discursos 
revelam-se, fundamentalmente, a partir de estratégias gráficas e 
modos de organização editorial, contribuições para a consolida-
ção de um discurso autoral na disciplina do design16.

Em certo sentido, a produção editorial contemporânea 
em design, segue o percurso da sua congénere na arquitetura, 
onde a publicação foi introduzida como instrumento de moder-
nização, produção e circulação dos discursos e práticas críticas 
da disciplina17. Em movimentos compatíveis ou tangenciais, as 

14 MOUR A, Mário (2010). O big book - uma Arqueologia do Autor 
no Design Gráfico. Tese doutoramento, Porto: Fac. de Belas Artes, Univ. do 
Porto, p. 305
15  Idem, p. 305-6
16 Idem, p. 201
17 STEELE, Brett (2011:28). "Notes for the architectural editor in 
an age of wordpress" in Wooller, Kirk (ed.), 20/20: editorial takes on architec-
tural discourse. Londres: AA publications
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práticas mais comuns na produção editorial em arquitetura, pri-
meiro transformavam o projeto em material editável, para mais 
tarde, utilizarem a edição como território de projeto. 

Também a produção editorial contemporânea em design, 
contribuiu em grande medida para a consolidação da autonomia 
discursiva da disciplina. Esta tipologia de publicação é como a 
“guarda-avançada” do design – lugar para o manifesto, típica ex-
tensão das declarações de intenções das práticas de vanguarda. 
Pela publicação e ao apropriar-se dos circuitos típicos de distri-
buição/circulação, disponibiliza o discurso à discussão.

O designer, muitas vezes única figura tutelar, justapõe 
funções, uma vez que domina o mais amplo espetro das funções 
de produção (editor, designer, produtor gráfico) e igualmente as 
linguagens e os modos de comunicação. Por este motivo, é no 
design que a produção de publicações, hoje, mais se intensifica. 
Entre arte e técnica, vanguarda e valores comerciais, o design 
gere agora a sua posição híbrida como vantagem perante outras 
práticas criativas.

Mas, perante a diluição ou fusão das figuras do autor, edi-
tor, designer, como é que este género de publicação se distancia 
de uma mera posição pessoal e almeja à construção de uma práti-
ca ou discurso críticos, legítimos no âmbito da disciplina? Nou-
tras palavras, como é que estas publicações ambicionam contri-
buir para o caminho da autonomia crítica do design? 

Por autonomia crítica, entendemos uma produção capaz de 
gerar sentido a partir dos seus recursos intrínsecos, sem depen-
dências em comissões, funções, materiais ou meios específicos. 
Ações que demonstrem autoconsciência e capacidade reflexiva 
para o exame crítico da sua prática (através de um ceticismo la-
tente do entendimento do design como serviço ou resolução de 
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problemas), capazes de questionar o sistema do design gráfico 
que o limita às suas características exclusivamente comerciais18. 
Se ações auto reflexivas são pré-requisitos para uma autonomia 
crítica, então, podemos afirmar que a produção editorial con-
temporânea e independente é um dos campos de ação com maior 
reconhecimento e expansão nestas práticas – a autorreferencia-
lidade é, recorrentemente, o mote, a temática, a função e a for-
ma da edição.

PóS-PRODUçãO 
COMO PRÉ-PRODUçãO EDITORIAL: 

SAMPLING, REMISTURA, APROPRIAçãO, 
COLAGEM, MONTAGEM

Os media da cultura da rede são cúmplices das práticas edito-
riais contemporâneas ao otimizarem o sistema de trocas entre 
comunidades. A “arena electrónica”19 transforma-se num espa-
ço privilegiado para o projeto em design, onde ideias e imagens 
colidem, emitem novas combinações, criam regimes de influ-
ência, num estado de contínua transformação. A rede ainda é 
agente de consolidação de uma “economia da atenção”, estra-
tégia essencial na comunicação e reconhecimento de autores 
e projetos. A produção editorial contemporânea é tendencial-
mente física, mas os sistemas de circulação e distribuição, bem 
como os processos sociais essenciais à consolidação de uma co-

18 BLAUVELT, Andrew (2003). “Towards critical autonomy, or 
can graphic design save itself?” in Emigre #64, Nova Iorque: Princeton Ar-
chitectural Press, Emigre, Inc., pp. 41-2
19 ASCOTT, Roy (1984), "Art and Telematics: Towards a Network 
Consciousness" in Ascott, Roy & Shanken, Edward A. (2003), Telematic 
Embrace: Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness, University 
of California Press: Berkeley
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munidade de produtores e leitores, tendem a ser suportados pe-
los sistemas digitais. 

A rede digital não é apenas infraestrutura – os seus pres-
supostos culturais também fornecem ou motivam muitas das 
técnicas recorrentes na edição contemporânea em design que, 
por sua vez, são igualmente reconhecíveis na produção artística 
atual. Este é aliás o princípio de investigação de Post-Production, 
onde Bourriaud20 analisa uma série de modos de produção artís-
ticos ou criativos no contexto contemporâneo, como consequên-
cia das teorias da estética relacional21. Bourriaud define pós-
-produção como termo técnico do vocabulário audiovisual que 
se refere a um conjunto de processos aplicados ao material gra-
vado: montagem e inclusão de outras fontes visuais ou sonoras, 
legendagem, voz-off e outros efeitos especiais22. Mas para além 
desta aceção técnica e circunscrição disciplinar, o termo coloca-
-se, hoje, no centro das práticas artísticas contemporâneas, i.e., 
os artistas recorrem frequentemente a objetos preexistentes 
para a construção das suas próprias obras; interpretam, repro-
duzem, voltam a expor ou utilizar trabalhos produzidos por ou-
tros. Nesta tendência, são ainda recorrentes: reprogramar obras, 
habitar estilos e formas históricas, reutilizar imagens e a cultura 
visual da sociedade como um catálogo de formas. Esta “arte pós-
-produção” parece corresponder “ao caos proliferante da idade 
da informação”23 e é um efeito de transformação de um espaço 
mental criativo pela Internet. Uma vez que o material que mani-
pulam já não é primário, estas práticas contribuem, ainda, para a 

20 BOURRIAUD, Nicolas (2005). Postproduction. Culture as screen-
play: How Art reprograms the world. Nova Iorque: Lukas & Sternberg
21 BOURRIAUD, Nicolas (2002). Relational Aesthetics. Dijon: Les 
presses du réel.
22 BOURRIAUD, Nicolas (2005). Postproduction. Culture as screen-
play: How Art reprograms the world. Nova Iorque: Lukas & Sternberg, p. 11
23 Idem, p. 1
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diluição das tradicionais distinções entre produção e consumo, 
criação e cópia, readymade e trabalho original. Com esta opera-
ção, os artistas literalizam o que sempre existiu nas entrelinhas 
da produção cultural: um “texto” é sempre um composto de ou-
tros “textos”. 

Bourriaud relaciona esta coleta formal, uma espécie de 
banco comum de formas, com a emergência das figuras do dj e 
do programador tendo em conta que a ambos é exigida a seleção 
de objetos culturais posteriormente inseridos em novos contex-
tos. Talvez seja por este motivo que, o editor parece desempe-
nhar um papel essencial na produção estética contemporânea, 
depois da atomização dos conteúdos – onde tanto obra de arte 
quanto publicação, são superfícies para o armazenamento de 
dados. Se hoje “a cultura global é uma anamnese gigante, uma 
enorme mistura cujos princípios de seleção são muito difíceis 
de identificar.”24 , as práticas editoriais tiram partido desta pai-
sagem e assumem-se como contraponto, i.e., posicionam-se pe-
rante e utilizam a cultura global como imenso espetro de con-
teúdos, mas oferecem uma alternativa, um ponto de vista, uma 
síntese, em cada nova publicação. A supremacia das culturas da 
apropriação e o reprocessamento das formas leva a uma ética 
própria – a abolição do direito de propriedade das formas ou, no 
mínimo, o abalar dos modos da antiga jurisprudência. O livre 
acesso às obras é entendido como modelo para um “comunismo 
das formas” 25.

Com o acesso à informação facilitado pela WWW, a cópia, 
de ato subversivo ou contra lei passa a ato trivial ou quotidiano 
e a operação criativa. “Copy/paste” é, deste modo, en tendido 

24 BOURRIAUD, Nicolas (2005). Postproduction. Culture as screen-
play: How Art reprograms the world. Nova Iorque: Lukas & Sternberg, p. 44
25 Idem, p. 35
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como gesto legítimo de criação e não operação utilitária ou ile-
gal, que implementa ou potencia princípios orgânicos de asso-
ciação inerentes à construção do conhecimento humano. Apro-
priação de trabalhos, citação, mistura, associação e “prestar ho-
menagem a” são ações correntes (frequentemente justapostas) 
de uma cultura que vê a remistura como processo criativo e não 
como violação dos direitos de autoria. 

Estes princípios seguem propostas anteriores de vanguar-
da. Em 1956, Guy Debord publica “Methods of Detourne-
ment” onde lemos:

A herança literária e artística da humanidade deve ser usada 
para fins de propaganda partidária. (...) Todos os elementos, 
não importa de onde sejam tirados, servem para fazer novas 
combinações. (...) Tudo pode ser usado. Será escusado dizer que 
não se está limitado a corrigir uma obra ou a integrar diversos 
fragmentos de obras datadas numa nova; também se pode alte-
rar o significado desses fragmentos de forma adequada, deixan-
do os imbecis com a sua servil preservação das “citações”.
De facto, aos fenómenos de apropriação e remistura, as 

práticas editoriais contemporâneas associam frequentemente 
técnicas de montagem de vanguarda: assemblage, colagem, cut-
-up, permitem que um conjunto de elementos heterogéneos ou de 
partes de elementos reunidos formem um único discurso. Como 
forma de reação ao material já publicado e perante a voracidade 
da novidade, como recuperação dos discursos históricos ou de 
vanguarda, como revivalismo operativo, como manipulação das 
ordens naturais e culturais, como gesto subversivo aos tradicio-
nais direitos de cópia, os processos de edição contemporâneos 
estão imbuídos de cargas ideológicas, entre estética e política.



88

Os discursos prévios e fragmentados, são como samples ou 
amostras disponíveis à remistura. Cada objeto cultural apro-
priado pode gerar novas interpretações num processo, em te-
oria, infinito. O texto “Was ist lost”26, de Seth Price, define o 
sampling como operação que não se interessa pela repetição mas 
pela criação de novos eventos – em suma, como ato de escrita. 
Se considerarmos os modelos editoriais contemporâneos em de-
sign como agentes de interrogação das fronteiras da escrita e da 
edição, a equivalência da publicação aos gestos e processos do 
sampling encontra-se no centro dos processos editoriais – onde 
cada edição é uma biblioteca, ou um reader. 

Didi-Huberman27 reconhece uma potência de resistência, 
uma resistência não panfletária, que se opera através de uma 
interrogação do contemporâneo a partir da sua filologia ocul-
ta, das suas tradições escondidas. Em certa medida, são este 
fenómenos marginais ou intermitentes que se aproximam da-
quilo que Agamben define por contemporâneo: uma espessura 
considerável e complexa de temporalidades entrelaçadas. Daí 
que a montagem (que para além da aproximação cinematográ-
fica também desempenha um papel fundamental em Benjamin 
e Warburg) seja um dos princípios criativos e estéticos mais re-
correntes, e se entenda como uma reflexão consequente sobre o 

26 PRICE, Seth (2003-5). "Was ist Los", Nova Iorque: 38 Street 
Publishers, 2010, disponível em <http://www.distributedhistory.com/
WAS%20IST%20LOS.final.pdf>
Auto-reflexivo, este texto é um tratado criativo do sampling como ato de escrita. 
Segundo o autor, “Was ist Los” foi escrito entre 2003 e 2005, atualizado e pu-
blicado com títulos distintos (“aka ‘Decor Holes’, ‘Akademische Graffiti’, ‘De-
pletion’, ‘Unique Source/All Natural Suicide Gang.’”). Numa cadeia de apro-
priação contínua, a edição de F. R. David – “Keep it to yourself” (Holder, Will 
(ed.) (2007), Amsterdão: de Appel arts centre) publica “Courtesy Seth Price” 
de Dexter Sinister, segundo os autores, um texto encriptado escrito com seleção 
de frases do texto “Was ist Lost”.
27 DIDI-HUBERMAN, Georges (2009). Supervivencia de las lucié-
nargas, Madrid: Abada Editores, 2012, p. 51
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contemporâneo28. A montagem é um gesto histórico, é político 
para além de estético. 

No filme british Sounds de 1970, Godard diz-nos em voz-
-off: “Muitas vezes, a luta de classes é a luta de uma imagem 
contra outra imagem, de um som contra outro som.”. Com es-
tas palavras poderíamos enunciar o mote essencial na produ-
ção editorial contemporânea em design. Lógicas de remistura, 
sampling, montagem e métodos associativos ou relacionais são 
técnicas que colocam a publicação numa linhagem histórica e 
que a imbuem de princípios ideológicos, estéticos, éticos ou po-
líticos. Pelo corte, comentário, fusão, cruzamento, associação, 
traçamos, lemos, coletamos, observamos e construímos novas 
publicações. Saciados de informação mas cansados de hiperlinks 
disfuncionais, a ligação entre conteúdos passa a ser tão impor-
tante como os próprios conteúdos – a base de uma “cultura do 
uso das formas”.

28 DIDI-HUBERMAN, Georges (2009). Supervivencia de las lucié-
nargas, Madrid: Abada Editores, 2012, p. 54
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onde se declara que o livro deve ser 
concebido como um filme, uma vez que, 
hoje, ambos implicam organizar uma 
comunidade de produtores. e que os 
seus editores são “empreendedores 
biopolíticos” que asseguram a construção 
de um tecido de produção alternativo.
e que, por outro lado, as pequenas 
editoras, entusiastas incondicionais do 
livro, são um contributo fundamental para  
o seu futuro. Por último, afirma-se que 
as práticas de produção e distribuição 
de livros transformam os modelos de 
produção editorial. Ninguém poderá negar 
que há uma forte correlação entre o modo 
como organizamos o nosso trabalho  
e os livros que daqui resultam.
(638 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 

editoras, independente, tradicional, economia, sustentabilidade, pós-fordismo, livro, 
filme, editor, empreendedor

<   (fig.) Polos magnéticos, em Practical Physics (1913), 
 de Newton Henry black e Harvey N. Davis.
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Alexander Kluge, fotograma do filme Artists under the big Top, Perplexed (1968)

I am going to take a small detour and will only elaborate on the 
publishing work of Spector books at the end of my lecture, simply 
because I primarily see the opportunity that lies in an event like 
this as a chance to talk about some basic issues – issues that af-
fect us all in one form or another. The books published by Spector 
books are on view today and tomorrow at our booth for anyone 
who is interested. 

What could be more fundamental than the question that 
this two-day Self-Publishing Book Fair bears in its title: Dead or 
Alive? This existential question has been resurfacing for some 
time regarding the medium of the book. As little as I doubt the 
sustainability of the book, I am convinced that we – as a small 
publishing business, all of us book enthusiasts – have a role to 
play that is not insignificant regarding the question of the future 
of the book – indeed that we have no other choice but to take on 
this role.

Jan Wenzel
The Publisher as a biopolitical Entrepreneur 

or “The Time of the book has yet to Come”
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This is why I want to focus primarily on one thing in my 
lecture: the economical side of our occupation: business. So, the 
question is: How to work? The question of how to produce, how 
to exchange our products and how to manage to make a living 
and enable ourselves to continue producing books. This is a top-
ic that seems very under-explored to me. 

In conversations at trade shows like this – of which there 
are now quite a number – I occasionally have the impression that 
the economic side of our activities is considered completely ir-
relevant by many: “Okay, we like to publish books, but just for 
fun. Money can’t be made with it.” I have always been slightly 
astonished by this attitude, I found and find it rather naive. Per-
haps because it shows a self-imposed lack of interest in the rules 
of one’s own actions. Blindness for a new kind of economic strat-
egy, which has just embarked on discovering its own possibili-
ties. A tremendously exciting object of observation, one would 
assume, also because this independent practice of producing and 
distributing books changes the rules of making books and will 
continue to do so further.

In other words, there are many books that would not exist 
at all if this new type of publishing, developed by small groups of 
designers, artists and writers hadn’t emerged. Therefore I see a 
close correlation between the way we organize our work and the 
books that result from this work.

I believe that the fact that we are here today, that this Self-
Publishing Book Fair for Art and Design is taking place paral-
lel to the major [Frankfurt] book fair – and more generally, that 
during the last ten years designers and artists all over the world 
founded small publishing houses, is an effect of a general crisis in 
the traditional publishing industry: the traditional publishers are 

J
W
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failing to integrate certain forms of post-Fordist production in 
their publishing work. A certain shape of translating everything 
into terms of efficiency, calculating it in market shares, planning 
it in the number of copies published collides with an aspiration 
to find value in one’s own work, to understand work as a living 
process. How do I want to live, how do I want to work, what 
should the products look like that result from this work. These 
quality issues have become everyday decisions in our post-Ford-
ist circumstances. This is not the least reason that we independ-
ent workers, as they say, the creative class – writers, designers, 
artists, publishers – increasingly work on our own. 

The fact that the e-book is once again being hyped mas-
sively could be read as a symptom of this crisis. It becomes clear 
that traditional publishers do not understand how to get involved 
with the digital age. They cannot part from the idea that the 
book is a container to transport text. The shift between images 
and programs, the assembly of images and texts, the merging of 
objects and data, has prevailed in recent years as a new form of 
production, presentation and information use. It requires a dif-
ferent manner of usage than the medium of the book does. But 
that does not mean that instead of paper, we now require a digi-
tal medium to bear text; instead we should handle the good old 
medium of the book differently, the way we articulate ourselves 
and our ability to read is not just limited to the text, but – often 
intuitively – includes pictures, typography, materiality and the 
format of the book. 

The  book is not a sinking ship, but one that requires a new course 
instead, and it awaits the captain who will steer it in this direc-
tion, … The time of the book has yet to come.
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...wrote the artist Ferdinand Kriwet in 1965. I am showing 
some pictures from Ferdinand Kriwet’s book Apollo America to 
make clear what was still possible in the late 1960s in the pro-
gram of the Suhrkamp publishing house. Back then, that pub-
lishing house was still a place for new ways of writing and new 
ways of reading. 

Ferdinand Kriwet, Apollo America (1969)

The designer Hans Peter Willberg anticipated much of to-
day’s approach of making books in a lecture in 1970. On the pos-
sibilities and necessities of future book design he said at that time: 

If we want to make books which accommodate the reader by be-
ing more alive, more fluid, more intensive and more informa-
tive, a fundamentally different path has to be taken right from 
the outset: The book must be conceived as a film, which is then 
realised down to the smallest detail by the authors and image au-
thors – be they typographer, designer, photographer, illustrator 
or all of them together – working as equals in the closest possi-
ble collaboration. The great creative individual cannot meet the 
new demands – only the team can do that. besides the difficulty 
of departing from the trodden path inside the publishing houses 
there is another one: the training of book designers.

J
W
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Hans Peter Willberg saw that the biggest problem for find-
ing a novel way to work on books was getting off of the beaten 
track in publishing houses. And that may be exactly what we in-
dependent publishers have managed to do in our work in recent 
years. Not because we have changed the publishers, but because 
we have invented other publishing houses, other book stores, 
other fairs. 

Within the urban context, this is called constituent prac-
tice. In art the term can be used to describe pieces that intervene 
with everyday life to change it and create situations or platforms 
for exchange, cooperation and production for others. Constitu-
ent practices connect their rejection of the status quo with a play-
ful ability to join technology and imagination. With their trust 
in discovering a spark resulting in change in everyday actions, 
they are becoming a visionary branch of the arts, which will con-
tinue to be inventive. Isn’t this exactly what we do in our work, 
in our way of making books?

But with this, aren’t we also in a certain tradition of book-
making? Isn’t our work also rooted in the tradition of independ-
ent literary publishers, who emerged at the end of the 19th centu-
ry, and were not only interested in the financial success of their 
publishing house, but also in the specific promotion of authors 
and the literary establishment as a whole? 

Kurt Wolff, one of the most interesting personalities in 
publishing at the beginning of the 20th century once wrote: 

A company which releases 100-400 new books annually (and 
there are so many in the world) may be very respectable, it can 
have some good books among the many – but it can, of course, 
never be the expression of an individual publisher’s personal-
ity. It can be observed in general – even if there are occasional 
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exceptions – that the books by great authors were not published 
by monster-firms, and that important literary movements were 
born and developed by small firms, that is, individual publish-
ers: the George Circle was published by the outsider bondi, S. 
Fischer founded a publishing house for the naturalist movement 
at the beginning of the century, Expressionism took shelter in the 
Kurt Wolff publishing house.

The contradiction between industrial production and the 
individuality of the book product has always made the publisher 
an entrepreneur figure who needed to bring various factors into 
tune with one another: his/her own taste, intellectual and jour-
nalistic aspirations, a talent in the distribution of books – which 
is the only way to reach an audience – and an entrepreneurial skill 
to achieve enough returns through the cash-commodity exchange 
to keep the publishing house working and to secure a livelihood 
for his producers.  In contemporary art, which is very sensitive 
to current necessities, the role of the publisher has become attrac-
tive in recent years as a model of cultural production. Just as the 
DJ produced something new by mixing pre-existent sounds in 
the nineties, today the publisher shares information via “talking 
products”. He/she conjoins aesthetic production and entrepre-
neurial play in work. Tonio Negri coined the term “biopolitical 
entrepreneur” in the mid-nineties to describe a counter-figure 
of the capitalist businessman: the “biopolitical entrepreneur” is 
characterized as someone who manages to articulate the “pro-
ductive capacities of a social context. Here we are dealing with 
an ontological entrepreneur, an entrepreneur in the whole, who 
essentially ensures that a productive tissue is constructed.” The 
biopolitical entrepreneur organizes the totality of the conditions 
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of reproduction in life and society, and not just the economy. In 
a sense the individual literary publishers in the late 19th century 
were the biopolitical entrepreneurs avant la lettre. And certainly 
this notion of entrepreneurship also applies to the work of many 
of the publishers here.  For today more than ever, making books 
involves organizing a community of producers. Making books is 
a collective aesthetic task similar to theatre or film. What the Ital-
ian post-operarists described as immaterial labor applies to our 
present, subjectively influenced way of working.

The distinction between conception and execution, effort and 
creativity, but also between author and audience is overcome 
within the work process. [...] A collective learning process moves 
into the heart of productivity, since it is no longer about assem-
bling or organizing codified professional competencies, but in-
stead searching for new ones.

Thus Maurizio Lazzarato describes the character of im-
material labour.  Production now no longer means adhering to 
a fixed program, instead, selecting from several alternatives, 
letting one’s subjectivity, expressiveness come into play, com-
municating and cooperating continually. Today, value is created 
not least by the subjectivity and personality of the producers 
during production. As mentioned before, this is not a develop-
ment that is limited to the range of books. But it may partly ex-
plain why publishing is currently receiving so much attention: 
because new production methods are being tested here. And 
that’s why I think it is important to understand our publishing 
work as a way to play with new entrepreneurial roles.

conferência proferida em Dead or Alive? Self-Publishing book Fair – First 
Issue, 2011, Frankfurt
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onde se explicam os efeitos da colisão 
de duas partes em oposição. e como se 
declara, nas entrelinhas, uma proposta 
para um exercício de tradução dos 
princípios de montagem cinematográfica 
na edição bibliográfica – ou seja, uma 
edição por colisão dos conteúdos, como 
“tijolos dispostos em séries para expor 
uma ideia”.
(318 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
plano, montagem, encadeamento, colisão

<   (fig.) Desenhos em The Splash of a Drop (1895) de A.m. Worthington. 
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O plano não é, de maneira alguma, um elemento da montagem. 
O plano é uma célula da montagem. Assim como, ao se di-

vidirem, as células formam um fenómeno de outra natureza – 
o organismo ou embrião – assim também, no outro extremo do 
salto dialético a partir do plano, temos a montagem. O que, en-
tão, caracteriza a montagem e, consequentemente, a sua célula 
– o plano? 

A colisão. O conflito entre dois pedaços, um em oposição 
ao outro. O conflito. A colisão. 

Tenho à minha frente uma folha de papel amarfanhada e 
amarelecida. E nela, uma nota misteriosa: 

“encadeamento – P” e “colisão – e” 

Trata-se de um vestígio substancial de um acalorado debate 
sobre a questão de montagem, entre P (Pudóvkin) e E (Eisens-
tein). Isso transformou-se num hábito. A intervalos regulares, 
Pudóvkin vem-me visitar, já noite alta, e a portas fechadas dis-
cutimos questões de princípios. Diplomado pela escola de Kule-
chóv, ele defende veementemente a compreensão da montagem 
como um encadeamento de pedaços. Uma cadeia. Novamente, os 
“tijolos”. Tijolos dispostos em séries para expor uma ideia. Eu 
contrapus-lhe a minha concepção da montagem como colisão. 
Concepção segundo a qual, da colisão de dois fatores determina-
dos, surge um conceito.

1929 — adapt. da ed. brasileira, Haroldo de campos, Ideograma: Lógica, Poe-
sia, Linguagem, s. Paulo: ed. da Univ. de s. Paulo, 1994, p. 158

sergei eisenstein
O Princípio Cinematográfico e o Ideograma
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onde se divaga sobre os extremos da 
apropriação, ou quando todo um texto se 
constrói para servir uma confissão – que 
borges se apropriou de um texto (fictício) 
de um outro autor (imaginário).
(191 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
escrita, experimental, leitor, hipertexto, apropriação

<   (fig.) Gravura sobre técnicas de enxertia, autor desconhecido.

J
Lb



107

D
H

Jorge Luís borges
Exame da obra de Herbert Quain

Herbert Quain morreu em Roscommon; comprovei sem espanto 
que o Suplemento Literário do Times apenas lhe concedeu meia 
coluna de piedade necrológica, na qual não há epíteto laudató-
rio que não esteja corrigido (ou seriamente admoestado) por um 
advérbio. O Spectator, no seu número a respeito dele, é sem dú-
vida menos lacónico e talvez mais cordial, no entanto equipara 
o primeiro livro de Quain — The god of lhe labyrinth — a um da Sra 
Agatha Christie e outros aos de Gertrude Stein: evocações que 
ninguém achará inevitáveis e que não teriam alegrado o defun-
to. Este, de resto, nunca se acreditou genial; nem sequer nas noi-
tes peripatéticas de conversa literária, nas quais o homem que já 
fatigou os jornais, julga invariavelmente ser Monsieur Teste ou o 
Dr. Samuel Johnson... Percebia, com toda a lucidez, a condição 
experimental dos seus livros; admiráveis talvez pela novidade e 
por certa probidade lacónica, mas não pelas virtudes da sua pai-
xão. Sou como as odes de Cowley, escreveu-me de Longford, em 6 
de Março de 1939. Não pertenço à arte, a não ser à mera história da 
arte. Não havia, para ele, disciplina inferior à história. 

Mencionei uma modéstia de Herbert Quain; naturalmen-
te, essa modéstia não esgota o seu pensamento. Flaubert e Henry 
James acostumaram-nos a supor que as obras de arte são infre-
quentes e de penosa realização; o século dezasseis (recordemos 
a Viagem do Parnaso, recordemos o destino de Shakespeare) não 
compartilhava dessa desconsolada opinião. Herbert Quain, tão-
-pouco. Parecia-lhe que a boa literatura era bastante corriqueira 
e que se encontrava até no diálogo da rua. Parecia-lhe também 
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que o facto estético não pode prescindir de certo elemento de 
assombro e que é difícil assombrar-se de memória. Deplorava 
com sorridente sinceridade «a servil e obstinada conservação» 
de livros pretéritos... Ignoro se a sua vaga teoria é justificável; 
sei que os seus livros desejam em demasia o assombro. 

Lamento ter emprestado a uma dama, irreversivelmente, o 
primeiro que publicou. Declarei que se trata de um romance po-
licial. The god of the Labyrinth; posso acrescentar que o editor o 
pôs à venda nos últimos dias de Novembro de 1933. Em princí-
pios de Dezembro, as agradáveis e árduas involuções do Siamese 
twin mystery atarefaram Londres e Nova Iorque; prefiro atribuir 
a essa coincidência ruinosa o fracasso do romance do nosso ami-
go. Do mesmo modo (quero ser totalmente sincero) à sua elabo-
ração deficiente e à vã e frígida pompa de certas descrições do 
mar. Ao cabo de sete anos, torna-se impossível para mim recupe-
rar os pormenores da ação; está aqui o seu plano; tal como agora 
o empobrece (tal como agora o purifica) o meu esquecimento. 
Há um indecifrável assassinato nas páginas iniciais, uma lenta 
discussão nas intermédias, uma solução nas últimas. Já esclare-
ci o enigma, há um parágrafo longo e retrospetivo que contém 
esta frase: Todos acreditaram que o encontro dos jogadores de xadrez 
fora casual. Essa frase deixa entender que a solução é errónea. O 
leitor, inquieto, revê os capítulos concernentes e descobre outra 
solução, que é a verdadeira. O leitor desse livro singular é mais 
perspicaz que o detetive. 

Ainda mais heterodoxo é o «romance regressivo, ramifica-
do» April March, cuja terceira (e única) parte é de 1936. Nin-
guém, ao julgar esse romance, se nega a descobrir que é um jogo; 
convém recordar que o autor nunca o considerou outra coisa. Eu 
reivindico para essa obra, ouviu-o dizer, as peculiaridades essenciais 
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de todos os jogos: a simetria, as leis arbitrárias, o tédio. Até o nome 
é um débil calembour: não significa Marcha de Abril, mas literal-
mente Abril Março. Alguém surpreendeu nas suas páginas um 
eco das doutrinas de Dunne; o prólogo de Quain prefere evo-
car aquele inverso mundo de Bradley, no qual a morte precede o 
nascimento, a cicatriz a ferida e a ferida o golpe (Appearance and 
Reality, 1897, página 215)1. Os mundos que April March propõe 
não são regressivos; mas sim a maneira de os historiar. Regressi-
va e ramificada, como já disse. Treze capítulos integram a obra. 
O primeiro narra o diálogo ambíguo de uns desconhecidos numa 
gare. O segundo menciona os acontecimentos da véspera do pri-
meiro. O terceiro, também retrógrado, conta os acontecimen-
tos de outra possível véspera do primeiro; o quarto, os de outra. 
Cada uma dessas três vésperas (que rigorosamente se excluem) 
ramifica-se noutras três vésperas, de índole muito diversa. A 
obra total compõe-se, pois, de nove romances; cada romance, de 
três longos capítulos. (O primeiro é comum a todos eles, natu-
ralmente.) Desses romances, um é de caráter simbólico; outro, 
sobrenatural; outro, policial; outro, psicológico; outro, comu-
nista; outro, anticomunista, etc. 

1  Ai da erudição de Herbert Quain, ai da página 215 de um livro de 
1897. Um interlocutor do «Político», de Platão, já descrevia uma regressão 
semelhante: a dos Filhos da Terra ou Autóctones que, submetidos ao influxo 
de uma rotação inversa do cosmos, passaram da velhice à maturidade, da ma-
turidade à infância, da infância à desaparição e ao nada. Também Teopompo, 
na sua «Filípica», fala de certas frutas boreais que originam em quem as come o 
mesmo processo retrógrado... Mais interessante é imaginar uma inversão do 
Tempo; um estado no qual recordássemos o futuro e ignorássemos, ou apenas 
pressentíssemos, o passado. Conforme o Canto décimo do «Inferno», versos 
97-102, onde são comparadas a visão profética e a presbitia.
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Talvez um esquema ajude a compreender a estrutura. 

Dessa estrutura cabe repetir o que declarou Schope-
nhauer das doze categorias kantianas: tudo o sacrifica a um fu-
ror simétrico. Previsivelmente, um dos nove relatos é indigno 
de Quain; o melhor não é o que originariamente ideou, o x 4, 
é o de natureza fantástica, o x 9. Outras estão deformados por 
brincadeiras tolas e por pseudo-precisões inúteis. Quem os lê 
em ordem cronológica (por exemplo: x3, y1, z) perde o sabor 
peculiar do estranho livro. Dois relatos — o x7, o x8 carecem 
de valor individual; a justificação dá-lhes eficácia... Não sei se 
devo lembrar que, já publicado April March, Quain arrepen-
deu-se da ordem ternária e predisse que os homens que o imi-
tassem optariam pela binária 

e os demiurgos e os deuses pela infinita: infinitas histórias, infi-
nitamente ramificadas. 
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Muito diversa, mas igualmente retrospetiva, é a comédia 
heróica em dois actos The secret mirror. Nas obras já descritas, a 
complexidade formal havia entorpecido a imaginação do autor; 
aqui, a sua evolução é mais livre. O primeiro ato (o mais exten-
so) ocorre na casa de campo do gen. Thrale, C. I. E., perto de  
Melton Mowbray. O centro invisível do enredo é a menina Ulrica 
Thrale, a filha mais velha do general. Através de certo diálogo a 
entrevemos, amazona e altiva; suspeitamos de que não costuma 
frequentar a literatura; os jornais anunciam o seu noivado com o 
Duque de Rutland; os jornais desmentem o noivado. Um autor 
dramático, Wilfred Quarles, adora-a; certa vez, ela concedeu-lhe 
um distraído beijo. Os personagens são de imensa fortuna e de fa-
mília tradicional; os afetos, nobres, ainda que veementes; o diálo-
go parece vacilar entre a mera vaniloquência de Bulwer-Lytton e 
os epigramas de Wilde ou do Sr. Philip Guedalla. Há um rouxinol 
e uma noite; há um duelo secreto num terraço. (Quase totalmen-
te percetíveis, há certa contradição curiosa, há pormenores sór-
didos.) Os personagens do primeiro ato reaparecem no segundo 
— com outros nomes. O «autor dramático» Wilfred Quarles é um 
comissário de Liverpool; o seu verdadeiro nome, John William 
Quigley. A Menina Thrale existe; Quigley nunca a conheceu pes-
soalmente; todavia, de forma mórbida, coleciona as suas fotogra-
fias do Tatler ou do Sketch. Quigley é autor do primeiro ato. A in-
crível ou impossível «casa de campo» é a pensão judaico-irlandesa 
em que vive, por ele transfigurada e glorificada... A trama dos atos 
é paralela, mas no segundo tudo é repentinamente horrível, tudo 
se posterga ou se frustra. Quando The secret mirror se estreou, a 
crítica pronunciou os nomes de Fred e de Julian Green. A citação 
do primeiro parece-me totalmente injustificada. 
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A fama divulgou que The secret mirror era uma comédia 
freudiana; essa interpretação própria (e falaz) determinou o seu 
êxito. Infelizmente, Quain já completara os quarenta anos; es-
tava aclimatado ao fracasso e não se resignava docemente a uma 
mudança de regime. Resolveu recuperar o perdido. Em fins de 
1939, publicou Statements, talvez o mais original dos seus livros, 
sem dúvida o menos elogiado e o mais misterioso. Quain costu-
mava argumentar que os leitores eram uma espécie já extinta. 
Não há europeu (suscitava) que não seja um escritor, em potência ou 
em ato. Também afirmava que das diversas felicidades que a li-
teratura podia ministrar, a mais alta era a invenção. Já que nem 
todos são capazes dessa felicidade, muitos terão de se contentar 
com simulacros. Para esses «escritores imperfeitos», cujo nome 
é legião, Quain redigiu as oito narrativas do livro Statements. 
Cada uma delas prefigura ou promete um bom argumento, frus-
trado voluntariamente pelo autor. Uma — não a melhor — insinua 
dois argumentos. O leitor, distraído pela vaidade, acredita tê-las 
inventado. Da terceira, The rose of yesterday, cometi a ingenuida-
de de extrair As ruínas circulares, que é um dos contos do livro  
O jardim de caminhos que se bifurcam. 

1941

in Ficções, 1941 — ed. portuguesa, Lisboa: Livros do brasil, 1969, pp. 75-81
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onde se propõe uma fórmula empírica 
para uma publicação à procura do  
discurso crítico em design. e onde se  
indaga porque são readers e antologias, 
formatos recorrentes da produção  
editorial em design.
(203 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
autor, discurso, crítica, publicação, independente, reader

<   (fig.) composição a partir de gravura no diário de viagens Hymalayan Journals Tagebuch 
auf einer reise en bengalen, dem Hymalaya in Sikkim und Nepal, Dem Khasiagebirge etc. (1857), 
Joseph Dalton Hookers.
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Talvez o verdadeiro desafio seja aceitar a multiplicidade de métodos 
que compõe a linguagem do design. Talvez tenhamos de expandir os modos de prática 

e elaborar o nosso enquadramento histórico para incluir todas as formas de discurso gráfico.
michael rock ,  

“What does it really mean to call for a graphic designer to be an author?” (1996)

A publicação “onde está o autor?” 
explora a autoria no design de publi-
cações reader e questiona as fron-
teiras do design perante a expansão 
da prática a discursos autónomos 
ou críticos. A investigação centra-se 
ainda na publicação independente 
(como crítica autorreferencial do 
design gráfico) e no consequente re-
aparecimento da questão da autoria, 
em contraponto com as tradicionais 
práticas despoletadas por imposi-
ções comerciais. 
A publicação “onde está o autor?” foi 
motivada pela leitura de michel Fou-
cault e pela sua questão essencial, 
“o que é um autor?”. Neste projeto 
pergunta-se “onde está o autor?” em 
publicações tipo reader, que reúnem, 

agrupam e remisturam textos em tor-
no de um dado tema. Neste sentido 
o objetivo deste projeto é tentar en-
tender “o que é”, “como” e “onde” se 
encontra a autoria em projetos edito-
rais como os referidos. 
A vontade de reclamar legitimidade 
autoral levou o designer a intervir 
sobre territórios que antes lhe eram 
desconhecidos. Autores como mi-
chael rock, steven mccarthy, robin 
kinross, ellen Lupton, Anne burdick, 
rick Poynor, procuram catalogar o 
novo papel do designer, como autor, 
editor, ou produtor. como afirma 
rock, ao “reconhecer esta partici-
pação ativa e aumentá-la através de 
projetos autónomos e de reflexão 
analítica, fortalecemos as nossas 

ricardo bonacho
Onde está o autor?
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habilidades de comunicação como 
autores e como intérpretes.”1

A publicação independente (self-pu-
blishing) situa-se nas periferias dos 
circuitos consagrados do design, à 
margem de imposições comerciais, 
com autonomia na produção e distri-
buição e assumindo um papel crítico 
(económico, simbólico, cultural, so-
cial e político). Por este motivo, esta 
produção questiona os verdadeiros 
limites da profissão do designer. 
As publicações próprias são ainda 
o efeito de uma sociedade onde o 
acesso, a partilha e a globalização 
da informação são cada vez mais 

1 rock, michael (1996), “What does 
it really mean to call for a graphic de-
signer to be an author?”, EYE #77

evidentes. Para além dos conteúdos 
textuais ou visuais, uma publicação 
resulta das circunstâncias e cons-
trangimentos que se assistem à sua 
produção. são as questões edito-
riais, técnicas, formais, materiais  e 
logísticas que determinam a iden-
tidade do objeto publicado. Neste 
sentido, os suportes de qualquer pu-
blicação transportam consigo signi-
ficados processuais, metodológicos, 
contextuais, históricos e temporais 
que revelam questões ideológicas 
passíveis de serem traduzidas em 
conteúdos. estas foram algumas das 
hipóteses exploradas em "onde está 
o autor?"
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onde nos bastam as declarações do 
autor: “Tenho de pedir desculpa por ter 
usado um título tão ambicioso, e no fundo 
enganador, como o do presente livro”;  
“A palavra método é na verdade um 
exagero. método lembra uma certa 
ordem bem definida de operações; e eu 
não encarava senão um hábito singular 
de transformar todas as questões do 
meu espírito”; “reler, pois, reler após o 
esquecimento – reler-se, sem sombra 
de ternura, sem paternidade; com frieza 
e acuidade crítica, e numa expectativa 
terrivelmente criadora de ridículo e 
desprezo, com um olhar destruidor  
– significa refazer ou pressentir que se 
reconstruiria de modo muito diferente 
determinada obra”.
(658 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
método, digressão, releitura

<   (fig.) Tapete tradicional marroquino (data desconhecida), Atlas médio, autor anónimo.
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in Introdução ao Método de Leonardo da Vinci, 1895 
– ed. portuguesa, Lisboa: ed. Vega, 2005, pp. 61-2
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A
b

onde se esclarece que só uma prática 
crítica pode levar à autonomia do discurso 
do design. e em que voltamos atrás e 
verificamos o que aconteceu entre a 
explosão do desconstrucionismo e a 
publicação independente em design, 
bem como as consequências do 
apaziguamento do discurso crítico na 
prática corrente do design.
Por último, uma exigência: o design  
deve reclamar uma posição de autonomia 
crítica a partir de registos reflexivos  
ou autorreferenciais, ou seja, que 
questionem as convenções a partir  
de si mesmos. 
(516 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
autonomia, crítica, desconstrucionismo, pluralismo, estilo, formalismo, discurso, 
autorreferencial, experimental, design crítico

<   (fig.) Gravuras de " sistema de demonstração para o aquecimento do ar" 
 e " experiência para representar trovões e relâmpagos" (1617), robert Fludd.
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Art exists today in a state of pluralism: no style or even mode of art is 
dominant and no critical position is orthodox. Yet this state is also a 
position, and this position is an alibi. As a general condition pluralism 
tends to absorb argument — which is not to say that it does not promote 
antagonism of all sorts. One can only begin out of a discontent with this 
status quo: for in a pluralist state, art and criticism tend to be dispersed 
and so rendered impotent. Minor deviation is allowed only in order to 
resist radical change.

Hal Foster, The Problem with Pluralism (1982)

It would be an understatement to say that the 1990s were an 
important decade for graphic design. Not only were the techno-
logical transformations of the desktop publishing and personal 
computing revolution of the 198os fully absorbed, but so, too, 
were the lessons of formal experimentation that had developed 
in the academies and the marketplace. 

Today, we can reflect fondly on those impassioned debates 
in the nineties about the merits of computer-aided design and 
the limits of readability and legibility, or the naiveté of whether 
we needed only ten typefaces, or the unbridled enthusiasm of 
the Internet. These issues and many others formed the basis for 
much design discourse in the first half of the nineties, producing 
a new generation of voices debating the merits of these changes 
— many of them in the pages of Emigre, myself included. 

Andrew blauvelt
Towards Critical Autonomy 

or Can Graphic Design save itself?
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Slowly the debates subsided. Any tension that may have ex-
isted among the factions eased and the marketplace and academy 
embraced the eclecticism of difference. The globally intercon-
nected and highly disseminated design scene, which really came 
into the fore in the nineties, could now transplant even the most 
provincial tendencies in a matter of months. Dabbling in the 
vernacular “imagescape” of contemporary Los Angeles used to 
seem like a case of what Kenneth Frampton called “critical re-
gionalism,” but now one can find this strategy on view in such 
far-flung places as Zurich or Bangkok. 

Hal Fosters commentary (see epigraph) about the pluralism 
of the eighties art scene could be easily applied to contemporary 
graphic design. Significant aesthetic debates have been super-
seded by consensus; not a fight over which style but agreement 
on all styles. The fundamental principal of pluralism asks not in 
what style we should design, but rather that we design stylishly. 
A plethora of these benign styles exist to minor match according 
to the logic of the marketplace. Once style was a defining ges-
ture, unapologetically ideological, and a signal that differenti-
ated and codified its subject. Today style has been reduced to a 
choice, not a matter of conviction but one of convenience.

This leveling process has also transformed the few ave-
nues and forums for graphic design. Professional organizations, 
publications, schools, and even competitions used to be distinct. 
If they are not now defunct, they are pretty much interchange-
able. Graduate programs, whether celebrated or scorned, which 
were once seen as the source of “the problem,” now dutifully 
reproduce their progeny. 

This situation of academic and marketplace pluralism, un-
well as a dearth of critical discourse, are actually related phe-
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nomena, each reflecting the condition of the other. Slowly but 
surely, any critical edge to design  — either real or imagined — has 
largely disappeared, dulled by neglect in the go-go nineties or 
deemed expendable in the subsequent downswing. However, 
the reason seems not a factor of cyclical economies, but rather 
the transfiguration of a critical avant-garde into a post-critical 
arrière-garde.

It is no wonder that graphic design today feels like a vast 
formless body able to absorb any blows delivered suit, lacking 
coherency and increasingly dispersed. This absence of a critical 
mass or resistant body is at the heart of the current malaise. 

One might argue that graphic design today no longer ex-
ists in the form, or material body, we once knew it. So scattered 
and destabilized are its constituent elements that any attempt 
at definitions becomes meaningless. The expansion of graphic 
design beyond its roots in print is simply one symptom of this 
crisis. Even a broad moniker such as “communication design” 
looses cohesion in the face of a multitude of providers producing 
all sorts of “communications” for divergent media; be it print, 
television, video, film, or the Internet. Lacking the specificity 
of a medium, graphic design tends to be identified more through 
its varied products than any sense of disciplinary practice. Thus 
graphic design is reduced to its commodity form — simply a 
choice of vehicles for delivering a message: ad, billboard, book, 
brochure, typeface, Web site, and so on. Implicit in this reduc-
tive under-standing is the denial of graphic design as a disciplin-
ary practice and with it the possibility of disciplinary autonomy. 

The late eighties and early nineties produced an assault 
on the conventions of graphic design through an intense period 
of formal experimentation. Those inquiries were a desire to re-
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think prevailing assumptions, principally the legacy of modern-
ism, which succeeded in breaking the link between modernism 
and the avant-garde. Up to that point, from the late nineteenth 
century on, an avant-garde in design existed within the rubric of 
modernism. Indeed, those experiments in the late eighties and 
early nineties demonstrated that it was possible to produce a de-
sign avant-garde independent of modernism. 

But just like the modernist avant-gardes that preceded 
them, the recent experiments were premised on the notion 
of inventing new formal languages without historical prec-
edent, or re-presenting historical styles and motifs as pastiche. 
Paradoxically, much of the theoretical discourse that formed 
the basis of these experiments espoused a philosophy that dis-
pensed with such notions as originality altogether. Neverthe-
less, these experiments soon conflated the avant-garde with 
individual expression (the ultimate “origin” of the designer), 
as if guarding against the looming specter of anonymity found 
in the figure of the desktop publisher. Today, we have become 
so invested, both professionally and educationally, in the quest 
for new formal languages that the subsequent pluralism that it 
has wrought goes essentially unchallenged. 

The results of most 80s/90s formal experimentation 
moved quickly from polemic to profitability. Both within the 
market-place and the academy the consequence was not to in-
vent wholly new languages but rather develop variations of ex-
isting styles. The critical reflexivity that had been the genesis of 
such experimental work was pushed aside as the promotion of 
individual expression became paramount. It is no coincidence 
that the proliferation of design styles corresponded with the in-
crease of the number of brands and the demand for product seg-
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mentation in the marketplace. The academy reacted with simi-
lar mis-recognition by seeing formal experimentation as an end 
in itself; whereby the exercise of individual expression (more 
commonly called “personal style”) was considered experimen-
tal. The situation created successive generations of work that 
had all the look and feel of the experimental without actually 
being experimental. This should be contrasted with the possi-
bility of experimentation that is itself contextual — tied to the 
continuity of a historical discourse of design, for example, one 
that questions not so much the form of design but the possibili-
ties of its practice. 

We need to imagine a historical language of design that 
transcends styles and is embedded in the continuity of dis-
course. This requires more than what currently passes for 
graphic design history — a tiresome parade of images devoid of 
analysis and pack-aged like seasonal trends from Pottery Barn. 
The present-tense nature of the 90s all but erased historical 
memory, leaving students and practitioners unable to chart a 
course for tomorrow — like a person without a past who has no 
identity and therefore no future. 

(…) An important way out of the conditions of a com-
mensurate pluralism is for graphic design to reclaim a position 
of critical autonomy. By autonomy, I do not mean a wholesale 
withdrawal from the social or the kind of freedoms the fine arts 
claim. Graphic design, precisely because it is an instrumental 
form of communication, cannot divorce itself from the world. 
Rather, graphic design must be seen as a discipline capable of 
generating meaning on its own terms without undue reliance on 
commissions, prescriptive social functions, or specific media or 
styles. Such actions should demonstrate self-awareness and self-
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reflexivity; capacity to manipulate the system of design for ends 
other than those imposed on the field from without, and to ques-
tion those conventions formed from within. 

A newly engaged form of critical practice is necessary, one 
that is no longer concerned with originality as defined by per-
sonal expression, but rather one dedicated to an inventive con-
textuality. Uniqueness should be located in the myriad circum-
stances and plethora of social and cultural contexts in which 
design finds itself. Too much time and energy is devoted to the 
object culture of graphic design, its production and processes, 
and too little on its effects. We need more why and less how, as 
the late Tibor Kalman once remarked. 

So, what is critical design? I’ll resort to a definition pro-
vided by Anthony Dunne and Fiona Ruby who, conveniently, 
teach in the Critical Design Unit at the Royal College of Art in 
London. Dunne and Ruby teach and practice product design 
outside the norm, constructing an alternative vision through 
projects which utilize design objects they create in order to 
probe the conditions and social effects of electronic products 
on our culture. Dunne and Ruby explain: 

(Critical Design) differs from experimental design, which seeks 
to extend the medium, extending it in the name of progress and 
aesthetic novelty. Critical design takes as its medium social, psy-
chological, cultural, technical, and economic values, in an effort 
to push the limits of lived experience not the medium.
(Design Noir, 2001)

While Dunne and Raby work within, alongside and against 
the field of product design, their notion of critical design could 
easily apply to graphic design. Critical design is non-affirming, 
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that is to say, it refuses or at least is skeptical of the conventional 
role of design as a service provider to industry. Critical design is 
polemical, it asks questions and poses problems for the profes-
sion and users alike, it is opposed to traditional notions of prob-
lem-solving, and it eschews the singularity of a medium in favor 
of the multiplicities of social agency and effects. 

The point is not to invent a neo-modernist avant-garde 
and all of its inherent problems. Rather, the purpose is to stake 
a claim for autonomy, which, like an avant-garde, is already a 
separation from the social demands that limit graphic design to 
its most marketable features. Autonomy also gives coherency to 
graphic design in order to resist the dispersal it currently suffers 
by defining the conditions and terms under which it seeks to op-
erate. Most importantly, a space of autonomy for graphic design 
affords an opportunity to engage in a more critical examination 
of its practice, assuming that it does not lapse into a convenient 
formalism or cannot escape the ideology of expressionism. 

in Emigre #64, Nova iorque: Princeton Architectural Press/emigre inc., 2003, 
pp. 35-43
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(…) na análise das ideias e do saber, 
prestamos uma atenção cada vez maior aos 

jogos da diferença (…)

Michel FOUCAULT,  A arqueologia do saber  (1969) 
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onde se discorre sobre publicação 
independente e academia: de forças 
tensionais a esforços cooperantes. 
onde se reconhece que publicar 
(tornar público) é operação que traz a 
escola para fora da sala de aula e, que, 
a potencialidade do ensino artístico 
(e da publicação enquanto processo) 
se encontra entre “saber-pensar” e 
“saber-fazer”.
(337 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
publicação, instituição, academia, escola, pedagogia, independente, 
“saber-pensar”, “saber-fazer”, comunidade
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A publicação independente, ou aquela que acontece sem o apoio 
financeiro institucional, tornou-se ubíqua durante os últimos 
cinco a dez anos. Em grande medida, este facto deve-se à pro-
liferação de alternativas de produção ao offset, mais de acordo 
com a natureza da publicação independente, tais como a publi-
cação online e o print-on-demand, bem como a alternativas de 
distribuição. Mas este é, também, o sintoma de uma urgência 
pela construção de discursos menos controlados pelas narrati-
vas ortodoxas da instituição ou da academia. Em suma, os dis-
cursos das publicações ditas independentes são importantes 
catalisadores para a reconsideração destas convenções. Os seus 
editores, hoje, são menos guardiões de conteúdos e mais insti-
gadores de um impulso experimental, mais interessados no ca-
minho ou futuro dos discursos, que na legitimação de valores 
adquiridos. Fruto de um esforço coletivo, estas produções são 
forças tensionais aos valores institucionais, uma vez que contra-
riam definitivamente os seus modos organizacionais (verticais, 
hierárquicos). Reconhecer a importância destes novos modelos 
implica, por efeito, reconhecer a urgência da revisão dos mode-
los da instituição. Em simultâneo, estas “coletividades não for-
malizadas” e os seus novos modos de publicar devem encontrar 
relações de mutualidade com outras “ecologias”, sendo o mais 
premente destes encontros, aquele que se pode instaurar entre 
as vanguardas contemporâneas da edição e o experimentalismo 
latente da produção académica em design.

Extraímos uma primeira questão: perante o emergente re-
conhecimento da edição nos processos da arte e design, quais 
os seus efeitos na produção editorial em contextos educativos 
e académicos?

As estruturas institucionais, em concreto as academias, es-
tão na base da construção do conhecimento, da manutenção da 
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sua história contínua e da distribuição da memória das narrativas 
oficiais – uma “arqueologia do saber”1. O livro, na sua carga sim-
bólica, documenta e transporta estes discursos sem circunscri-
ções geográficas ou temporais. A publicação é formato essencial 
para a produção, comunicação e distribuição do conhecimento, 
em concreto, o conhecimento científico e académico. Por outro 
lado, as instituições académicas são fundamentais na constitui-
ção material e na legitimação da produção editorial. 

Perante a publicação científica tradicional (a edição que 
representa ou apresenta resultados), e a edição temática, o re-
cente entusiasmo pelos discursos da publicação independente 
encontra acolhimento em instituições académicas. Nestas, a 
relação dos modelos pedagógicos com a produção editorial é 
evidente e central na produção, apresentação e circulação de 
um pensamento académico.

A INSTITUIçãO NA ERA DO AQUÁRIO. 
O LIVRO NO CENTRO DO QUE É LíQUIDO.

Em “Postscript on the Societies of Control”, Deleuze2 posi-
ciona-se perante a argumentação de Foucault, em Vigiar e Pu-
nir, para uma síntese das funções das instituições da sociedade 
disciplinar (entre estas a escola): a concentração dos indivídu-
os e das suas dinâmicas sociais, a distribuição espacial, a orde-
nação temporal, a composição de uma força produtiva numa 
dimensão espácio-temporal, cujo efeito é maior que a soma das 
suas componentes. Perante uma crise generalizada e declara-

1  FOUCAULT, Michel (1969). A arqueologia do saber. Rio de Janei-
ro: Forense Universitária, 2008
2  DELEUZE, Gilles (1992) in OCTObER #59, Inverno 1992. 
Cambridge, MA: MIT Press, pp. 3-7
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da das instituições – ou dos “ambientes de clausura”, fábrica, 
família, hospital, prisão, escola – instauram-se inevitáveis re-
formas, numa sucessão veloz (por vezes, precipitada). As ins-
tituições, enquanto moldes, são substituídas por sistemas de 
modulação ou de controlo disperso. O poder, outrora exercido 
em coordenadas fixas e por claras linhas de força, é hoje difuso 
e opera subtilmente. Em vez de procedimentos disciplinares, 
os seus agentes autónomos preferem interiorizar diretivas e 
princípios de autorregulação. Dos atuais sistemas de controlo 
por modulação, os mais eficientes são aqueles que se apresen-
tam nas culturas ou infraestruturas da rede, precisamente as 
mesmas forças protocolares que questionam verticalidade e 
sequencialidade das estruturas institucionais.

Hoje, a informação e o conhecimento disseminam-se por 
sistemas complexos: computadores em rede, bases de dados, 
blogs, wikis, plataformas de partilha de documentos e redes so-
ciais. A consolidação deste conjunto de próteses do conheci-
mento tem efeitos nos modelos pedagógicos e modos de apren-
dizagem formal e informal. A avaliação da interiorização pro-
funda e específica de conhecimento, fruto de leituras e estudos 
intensivos poderá vir a ser, progressivamente, substituída por 
uma valorização das competências de pesquisa, acesso e orga-
nização de padrões e fluxos de informação3. Quando estes va-
lores são transportados para novos modos de edição, tendemos 
a questionar os métodos clássicos da educação, da pedagogia e 
da investigação académica.

No entanto, confiança, credibilidade e qualidade são carac-
terísticas fundamentais para os processos editoriais, bem como 

3  HALL, Garry (2011). "Ambient Scholarship" in Gerritzen, 
Mieke, Lovink, Geert & Kampman, Minke (eds.) (2011), I Read Where I 
Am. Exploring New Information Cultures. Amsterdão, Breda: Valiz, Graphic 
Design Museum, p. 80
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para a investigação científica. São recorrentes as dúvidas lança-
das sobre as estruturas da WWW e as suas garantias de manu-
tenção. Podemos acrescentar, que a leitura em ecrã, mesmo offli-
ne, herdou uma parte considerável desta desconfiança. Mais uma 
vez, o livro (ou a publicação) é objeto central nesta discussão, 
uma vez que é prática comum a sua utilização para a legitimação 
dos discursos e como ferramenta de apoio educacional. 

“Informa-se” e “dá-se forma” às práticas sociais e educa-
cionais através dos livros. Estas constatações obedecem a uma 
narrativa histórica. No séc. XVIII, o Iluminismo dizia-nos que 
o livro seria capaz de transformar a sociedade; a isto, associava-
-se o poder de uma educação popular. Este “mito da Educação” 
inscreveu uma teoria do consumo nas estruturas políticas onde 
o meio de difusão (o livro) dominava as ideias difundidas. Pare-
cia mais forte a ideia de produzir uma sociedade por um sistema 
escrito e pela convicção que, sendo o público mais ou menos re-
sistente, é sempre moldado por uma escrita (verbal ou icónica). 
Este texto “impresso” no sujeito era construído essencialmente 
pela escola4. Se a educação pelo livro foi sempre modelo prefe-
rencial de formação social, a tecnocracia dos media (primeiro a 
rádio, depois a televisão e a internet) alterou este paradigma. Isto 
explica porque os protestos contra a vulgarização ou vulgarida-
de dos media muitas vezes trazem associada uma reivindicação 
pedagógica5. 

4  CERTEAU, Michel de (1984), “Reading as Poaching” in The 
Practice of Everyday Life. Berkeley, LA, Londres: University of California 
Press, p. 167
5  Idem, p. 166
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PUBLICAçãO: TRAZER A ESCOLA  
PARA FORA DA SALA DE AULA

A produção editorial é, por um lado, fundamental na constru-
ção, apresentação e circulação do conhecimento e discurso aca-
démico, por outro, reveladora dos modelos pedagógicos adota-
dos. Nesta relação, sublinhamos uma primeira força tensional: 
se o espaço da academia tende para modelos privados de apre-
sentação e aprendizagem (entre modos formais e informais, 
seminários, aulas, workshops, etc.), a edição impõe tornar o 
discurso público – expande a audiência, do conjunto dos atores 
académicos para a esfera do leitor cúmplice.

De facto, a produção académica posiciona-se entre reten-
ção primária (aquilo que acontece quando escutamos alguém fa-
lar) – o modelo da sala de aula – e retenção terciária, processo que 
está na base de construção do conhecimento, fruto de processos 
de atenção profunda dependentes dos sistemas de “escrita”6. Os 
processos editoriais fixam a produção da retenção primária em 
sistemas e objetos de retenção terciária.

Em algumas instituições de ensino superior do design, a 
preocupação com a representação da produção projetual e acadé-
mica é o principal mote editorial. Nestas, os docentes são edito-
res ou curadores7 da produção e responsáveis pela tradução dos 
curricula em conteúdo editorial. Do ponto de vista institucional, 

6  STIEGLER, Bernard  (2010). “La grammatisation du lec-
teur et ses enjeux”, disponível em ‹http://www.livre-paca.org/index.
php?show=dazibao&id_dazibao=110&type=5&article=1611›
7   Tanto a edição como a curadoria envolvem a mediação de uma 
densidade de forças e intenções condensadas num espaço físico de um proje-
to. Esta relação docência/edição/curadoria é mais evidente nos contextos de 
produção editorial académica em arte e design que, por natureza, estão mais 
próximos das práticas curatoriais.
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os objetos que daqui resultam, desempenham um papel essencial 
na avaliação e comunicação dos valores pedagógicos. Para a cul-
tura e discurso do design, são documentos para a consolidação de 
um conhecimento específico que, hoje, também reconhece a teo-
ria, a escrita e/ou a investigação como campos projetuais. Nestes 
casos, a edição é campo de análise dos modelos pedagógicos em 
design: da educação em design como percurso profissionalizan-
te, para uma educação que começa a privilegiar os discursos crí-
ticos e da investigação. Refletem a passagem do modelo pedagó-
gico tradicional do design (baseado no trabalho em atelier), em 
favor de proposições mais performáticas, críticas, especulativas 
e experimentais, que aliam teoria a prática. 

No ensaio “The Future of Design Education – Graphic 
Design and Critical Practices: Informing Curricula”, contribu-
to ao Manifesto pela Educação do Design 2011, patrocinado pela 
Icograda8, Teal Triggs defende o desenvolvimento de novos 
currículos, onde a escrita em design e o envolvimento com a 
crítica desempenham uma dimensão essencial da educação em 
design. Em suma, sublinha como a produção auto reflexiva e 
as competências críticas são centrais em qualquer proposta de 
revisão dos modelos pedagógicos em design gráfico. A prática 
editorial contemporânea é um dos campos de produção onde se 
aliam, com maior expressão, estas competências – capacidade 
crítica e valorização da “escrita” em design, para a consolidação 
de um discurso próprio. Parece lógico que se conjuguem estas 
necessidades de revisão dos curricula em design com uma expan-
são da produção editorial em terreno académico. 

8  in Icograda Design Education Manifesto 2011, Montreal: ICO-
GR ADA, disponível em ‹http://www.icograda.org/education/education/
articles2371.htm›
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“SABER-PENSAR” E “SABER-FAZER”:  
A POTENCIALIDADE DA PUBLICAçãO  

E DO ENSINO ARTíSTICO

O ensino universitário em design põe em causa, a autono-
mia pós-moderna do “saber-pensar” e do “saber-fazer”9. A produ-
ção editorial académica que se aproxima de valores conceptuais, 
críticos e experimentais, reconhece que o “controlo é exercido 
pela retórica”10 e que a isto corresponde o consequente desenvol-
vimento das práticas discursivas do design, exercidas tanto pela 
teoria quanto pela prática. 

A produção independente assume frequentemente os valo-
res de uma produção própria, centrada nas aptidões oficinais, i.e., 
baseia a sua aprendizagem, igualmente, nos modelos do “apren-
der fazendo” e da “tentativa erro”. A produção editorial acadé-
mica crítica ou experimental exige uma equilibrada gestão destas 
forças tensionais: argumentação retórica e prática oficinal. Esta 
equação só é possível porque, à expansão das possibilidades da 
publicação académica para modelos mais especulativos ou expe-
rimentais, corresponde a reformulação dos valores da educação 
e das instituições académicas – ou seja, outras aspirações para os 
modelos pedagógicos do ensino artístico.

Em “Academy as Potentiality”, Rogoff 11 determina que 
uma das questões essenciais na educação em geral e na educação 
artística em particular é a passagem dos modelos de transferên-
cia e avaliação do conhecimento, profissionalização e resultados 

9  ALMEIDA, Victor (2009: 178). O Design em Portugal, um Tempo 
e um Modo: a institucionalização do design Português entre 1959 e 1974. Douto-
ramento em Belas-Artes. Lisboa: Fac. Belas-Artes, Univ. Lisboa, p. 178
10 Idem, p. 179
11 ROGOFF, Irit (2006), “Academy as Potentiality” in  A.C.A.D.E.M.Y, 
Frankfurt: Revolver
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quantificáveis, para um outro conjunto de aspirações: potencia-
lidade, atualização, acesso e contemporaneidade – bases estru-
turais para um pedagogia atual, que se reconhece parcial e que 
não se preocupa com o sucesso, mas com a tentativa.

Potencialidade ou em potência, segue a posição de Aris-
tóteles12, como aquilo que é oposto ao ato, e que habita o reino 
do possível, sem a prescrição de um plano. Implica uma relação 
simbiótica e árdua entre conseguir fazer e não conseguir fazer 
(i.e., admite que existe uma relação entre conhecimento e igno-
rância). Para Rogoff, entender a potencialidade da academia im-
plica prescindir da instrumentalização, da gestão e do “treino” 
para uma determinada profissão ou mercado. Torna-se essencial 
diluir as fronteiras entre espaços de ensino e espaços de exibi-
ção/representação, bem como a suspensão de categorias pro-
fissionais e a reconsideração do estatuto de “qualquer atividade 
como qualquer atividade” – o designer como autor ou o designer 
como editor, por exemplo.

Nos últimos anos, o controlo da academia sobre as publi-
cações expandiu ao ponto das instituições considerarem este 
suporte não como o culminar de um corpo de investigação, mas 
o seu início. Cursos, currículos e programas nas escolas, privile-
giam cada vez mais, o “texto” mediado e publicado. Em alguns 
casos, o programa curricular centra-se, literalmente, na edição. 
Ou seja, através da produção editorial académica em design, afe-
rimos o modelo pedagógico de uma instituição. 

Os processos editoriais permitem a consolidação de uma 
comunidade de produção e receção (bem como, a diluição destas 
instâncias nos contextos da publicação própria); esta construção 
coletiva é fundamental para o desenvolvimento de um discurso 

12 AGAMBEN, Georgio (1985), “Ideia do Estudo” in Ideia da Pro-
sa, Lisboa: Livros Cotovia, 1999, p. 54
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crítico e autónomo em design. Por natureza, a escola consolida 
comunidades; as dinâmicas do ensino nas artes e no design im-
plicam necessariamente esta condição. No que respeita à produ-
ção editorial, verificamos um envolvimento com a comunidade 
de docentes e alunos desde estágios de formação inicial, como 
as licenciaturas. Não são ainda raros os casos em que a produ-
ção editorial académica em design é exclusivamente gerida por 
comunidades de discentes, motivadas pelas dinâmicas curricu-
lares ou modelos pedagógicos instaurados. Desta condição, são 
exemplares as publicações Dot Dot Dot, Cannon Magazine e A 
Circular 13, cuja génese acontece em contexto académico, e que, 
posteriormente, ganham autonomia e evolução num contexto 
extra-academia, desempenhando um papel fundamental na con-
solidação de um discurso crítico em design.

Por muito que se desloquem progressivamente da acade-
mia, estas formulações nascem do reequacionar das bases da 
educação em design. Num ciclo potencialmente infinito, o dis-
curso obriga a uma forma (sem documentação não há registo do 
discurso) e, nesse sentido, a publicação expande a academia para 
além da produção curricular e passa a ser entendida como parte 
essencial do ensino, investigação, aprendizagem e comunicação 
de todos estes processos. Sendo ação pública, implica que a ins-
tituição se coloque perante o outro, estabelecendo princípios 
de apresentação (num primeiro nível) e conversação (quando a 
essa apresentação se segue o feedback do leitor). A sua função es-
sencial ativa um público de leitores intra e extra-academia, mais 
tarde eventuais colaboradores, estudantes, docentes, investiga-
dores, críticos.

13  Dot Dot Dot é iniciada por Stuart Bailey e Peter Bilak, enquanto alu-
nos da Werkplaats Typografie; Cannon Magazine é iniciada por Phil Baber, en-
quanto aluno da Gerrit Rietveld Academie; A Circular é iniciada por Pedro Cid 
Proença e Afonso Martins, enquanto alunos da Royal College of Arts.
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onde se declara: “nada está hoje 
simplesmente publicado”, porque 
“publicar implica perseguir um público”. 
e se demonstra: a publicação  
centra-se, hoje, nos processos e impactos 
de publicar, em vez de apenas nos 
conteúdos. 
e se descrevem os modelos de publicação 
provenientes de coletivos reconhecidos 
(como a academia) vs. “coletivos que não 
se reconhecem”, bem como a importância 
destes últimos na transformação da 
circulação das ideias.
(439 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
publicação, público, crise, instituição, coletivo, academia, digital, autoridade, 
acreditação

<   (fig.) "olho Feminino" (1869), desenho de krewe of comus para um figurino Mardi Gras.
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I thought I had reached port; 
but I seemed to be cast back again into the open sea

(Deleuze and Guattari, after Leibniz)

GHOSTED PUBLICS

Publishing has always ghosted the ‘public’. It is only a question 
of the manner of haunting. As with many ghosts, however, in 
the past publishing as a process (as opposed to the contents pub-
lished) has tended to be seen, only occasionally, out of the cor-
ner of one’s eye. It has been conveniently ignored the rest of the 
time by most people, with the exception of ‘experts, specialists 
and professionals’.

That all this has now changed is well known. Everyone is 
now a publisher. Indeed, we are all increasingly forced to publish, 
whether in refereed academic journals or on Facebook. The cri-
ses that have arisen are many: about the nature of the new forms 
of haunting; about which publics are haunted by which new forms 
of publishing and vice versa; and about who gets to be the publicly 
validated expert, specialist or professional (the ‘journalist’, the 

Andrew murphie
Ghosted Publics 

– the ‘unacknowledged Collective’ 
in the Contemporary Transformation 
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‘academic’, the ‘activist’, the ‘intellectual’, the ‘artist’). Most im-
portantly, perhaps, the opening up of the processes of publishing 
has led to a series of institutional crises (in universities, in news-
papers and other in mainstream media, in museums, in the sci-
ences and in political organisational forms as basic as the party).

Here I will briefly sketch a series of ideas that unasham-
edly attempt to describe some general principles by which to ap-
proach the contemporary state of ‘publishing’. I am particularly 
concerned with publishing’s relation to what I am calling the 
‘unacknowledged collective’ that I see as crucial to the transforma-
tion of the circulation of ideas.

THE UNACKNOWLEDGED COLLECTIVE

Contemporary publishing in general, in concept as well as in 
practice, is perhaps in a similar position to music some time 
ago. By this I mean the period during which music was poised 
between sampling and scratch’s initial opening up of music 
production, and the later development of mp3s and file-sharing 
that opened up music distribution. In the case of music, sam-
pling and scratch had turned everything on its head even before 
the mp3. Likewise, the transformation of publishing has already 
occurred. What is left is the playing out of this transformation in 
all its complexity. As this transformation occurs, in an ongoing 
evolution of publishing’s forms of production and distribution, 
what will happen to social practices, art practices, institutions 
and new forms of collectivity? They will perhaps form that 
which I am calling an ongoing ‘unacknowledged collectivity’. This 
is the ongoing processual collective that is ghosted by, and in 
turn ghosts, contemporary networked publishing’s processes 
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and evolutions. It is ‘unacknowledged’ in part because it can-
not be seen or pinned down. Knowledge of an unacknowledged 
collectivity is at best partial. Members can influence it anon-
ymously, without direct presence. They can be a part of such 
collectives without knowing each other, without knowing 
even the extent of otherness involved, without in fact know-
ing they are part of a collectivity at all in anything more than a 
vague sense.

The unacknowledged collective, then, inhabits the technical 
processes of publishing themselves, and it is only these processes that 
fully register this collective’s gestures and movements. At the same 
time, this collective is a process that is never quite a finished 
assemblage, because it is always moved by the contingency of 
contexts, or the resonance of a transversal connection. It is of 
course never visible in its entirety. Always differentiating itself 
from itself, it creates a perpetual ‘molecular revolution’ across 
techno-social orders, as Félix Guattari put it. Those readers/us-
ers moved by the gestures and signals of contemporary publish-
ing are immersed in the mist of unacknowledged collectivity, 
without finding its ground.

From another perspective, unacknowledged collectivity 
is also unacknowledged because traditional institutional forms 
do not often acknowledge these new forms of collectivity, for 
the obvious reason that they cannot afford to do so. Unacknowl-
edged collectivity haunts these institutions with their undoing. 
If institutions do acknowledge the new forms of collectivity, it 
means acknowledging radical change.

In what follows I will begin with academic publishing – 
the acknowledged collective – and soon open this out to wid-
er considerations of the unacknowledged collective that now 
haunts all forms of social life.
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THE EXHAUSTED ACADEMY 
ON THE DIGITAL HIGH SEAS

I am personally very fond of academic publishing of all kinds 
– commercial and otherwise. In addition, I think we live in an 
unprecedented golden age of publishing. Despite this, however, 
there is a futility to some of the signals academic publishing at-
tempts to send out today. Academic publishing often seems to 
signal that it is ‘waving, not drowning’ in the new digital high 
seas. In fact the fear of drowning is very real indeed. Much of 
this fear concerns the collapse of authority.

The academy and its acknowledged collectives, most im-
portantly commercial publishing houses, have multiplied, fully 
capitalised, and even automated the technical processes – such 
as article refereeing – that affirm the authority of the intellec-
tual. Or, rather, as the intellectual after all exists outside the 
academy as well as within, what has been affirmed through 
these processes is the particular authority of the institutions of 
knowledge. Of course, this often excludes the amateur, the un-
institutionalised activist, intellectual or artist. This is a techni-
cal expansion with regard to so-called ‘cognitive capital’ at the 
junction of institutions and markets. Sometimes it seems that 
little remains free or open if it can be helped – that the free and 
open should be bought off if it can, and brought into the sanc-
tioned circuits between institutions and markets. For those 
already in the institutions, or trying to gain access to them, 
the expanded market for publishing has meant a command to 
publish (or, famously, to perish), and to do so more often, with 
sanctioned journals or commercial publishers. This command 
extends not only to employed academics, but to those without 
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work, or employed only precariously. In fact, it extends in-
creasingly to others, to artists, or even politicians.

There have, of course, been many forms of resistance. For 
example, blogger and academic Danah Boyd recently called for 
a boycott of lockeddown academic journals, while the Public Li-
brary of Science’s Richard Smith accused traditional commer-
cial publishers of academic material of acting like slave owners. 
He sees open access advocates as abolitionists. More positive 
events have included the rise of publishing organisations such 
as the Public Library of Science, and, more recently, the Open 
Humanities Press.

Yet most of this is before one gets to the fateful meeting of 
acknowledged collectivities with the unacknowledged collectiv-
ities in which they are increasingly immersed. In this situation, 
as every publisher or even blogger knows, it’s sink or swim. Tak-
ing everything and everyone it can on board as it tries to tame 
the unacknowledged collective, academic publishing is both ful-
ly extended and rapidly exhausting itself. At the same time, the 
gestures of authority it performs are faltering – as they are in the 
music industry, traditional journalism and the museum. Much of 
this is to the good, but not all. In zero Comments, media activist 
(and academic) Geert Lovink understands blogging, in its dimin-
ishing of authority as leading to a culture based of nihilism. This 
leaves a vacuum that, for example, provides an opening to well-
funded and tightly coordinated programmes of misinformation 
in critical areas such as global warming. Even an organisation of 
some 11,000 plus scientists recognised by the United Nations, 
the Intergovernmental Panel on Climate Change, is not safe.

As I suggested above, the transformations behind such 
instabilities have already occurred. All individual events and 
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processes of publishing, including those sanctioned by institu-
tions and markets, are now being swamped by the diversity of 
means, acts and availabilities of new forms of publishing. Even 
if we want to, it is perhaps not possible to defend the traditional 
values or authority of the academy, the newspaper, or the art 
museum. It is rather time to re-evaluate cultural values from 
within the more contingent and diverse contexts of contempo-
rary social needs and processes.

Five principles by which this might begin to be done:
1) Publishing is now a generative, 

recursive network of events, with multiple forms of feedback into 
the ongoing mutation of forms of publishing themselves.

2) There are an increasing num-
ber of bifurcations in publication architectures, at the same time 
as transversal connections disrupting boundaries between tra-
ditional areas. These concurrent splits and transversal connec-
tion come together into something resembling an algorithm for 
artificial life. Publishing becomes a processual programming 
that generates something like an expanding, evolving artificial 
‘life of the mind’. Except that this is not artificial. Or, as always, 
the division between artificial and not makes less sense.

3) Ecological contaminations 
between all forms of publishing are rife, so that publishing is 
now a kind of ‘chaosmos’, a dynamic, complex, if only partially 
organised chaos. Finance, labour, security, accreditation, circu-
lation, authority, even social action and meaning, in becoming 
published, are all mixed up. This is the new groundless ground 
underneath the blurring of institutional, commercial, intellec-
tual and creative work. So when we think about the processes 
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of publishing, we need to think how the process itself constantly 
evolves, has itself become contingent, not only how content has 
become more contingent because of new processes of publishing.

4) The life of the mind is not a cre-
ative industry. It is a struggle, as always, with creative industry, if 
using the tools and contexts provided in part by that industry.

5) We are not, despite every-
thing, done with hierarchies. In fact, the likelihood is that the 
loss of the means of affirming authority – closed refereed jour-
nals, highly structured relations between institutions, artists 
and intellectuals – might only mean that more pernicious means 
of affirming authority may arise. In the light of these principles, 
I present (…) a kind of loose manifesto for a horizontal life of 
the mind (…).

23 THESES FOR A HORIZONTAL LIFE 
OF THE MIND

1) The new life of the mind 
found in publishing is founded upon a molecular revolution in 
technical process and collectivity, one which can be chosen, but 
cannot be escaped.

2) Contemporary publishing is 
focused increasingly upon the processes and impacts of publishing itself, 
rather than content. This is not to say content does not matter. It 
does, but a consideration of content needs to be put to one side if 
we are to understand contemporary publishing, the unacknowl-
edged collectives it brings into being, and only then perhaps the 
impact and exchange of ideas.
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3) The speed of publishing – and 
the modes of feedback into the mutating processes of publishing 
– now fragment the act of reading and readership. This ‘fractal-
ises’ both the life of the mind and collectivity. It does so down to 
physical, or more specifically proprioceptive-cognitive engagement 
(carrying a book, sharing a conversation, multi-tasking in front 
of the computer screen).The way this engagement is configured 
at a proprioceptive-cognitive level is critical to intellectual life, 
if often forgotten. (Fractalisation describes the ‘texture’ of ‘in-
termediate temporalities’ in life as lived, or the fractal effect 
of mixing temporalities in ‘becoming’ [Guattari, Cartographies 
Schizoanalytiques, p. 219]).

4) This changes the nature of all 
forms of publishing, especially as they attempt to reconstitute 
the social or communal. Forms of contestation multiply but are 
also subject to white anting almost before they get going. Ac-
tivism itself is therefore made even more processual – unend-
ing. As in the fight against corporate interests concerning global 
warming, the processes of publication surrounding political events are 
like gardens that must be constantly tended.

5) On the other hand, this only 
makes the inherent processual nature of activism more obvious, and 
therefore makes activism more effective.

6) Whilst control by protocols, 
passwords and the idiosyncratic tailoring of web response to 
individual users has been massively increased, accreditation 
is collapsing as a form of certitude. Accreditation has been the 
founding stone for nearly all forms of authority that involve 
publishing – from journalism to the purchase of degrees in uni-
versities, and of course publishing itself. Even within activist 
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debates, again such as those surrounding global warming, the 
collapse of an accreditation is feeding into a kind of flattening 
of structures of authority.

7) We are perhaps approaching 
– as a community – the state of that which Jacques Rancière 
calls ‘the ignorant schoolmaster’. The focus on process means 
that we no longer need to know something ourselves in order 
to make learning possible for others. The hope is for a true – and 
not just symbolic – series of gestures towards democracy or real equal-
ity. But much is at stake. Rancière also writes about a ‘hatred of 
democracy’ that arises with more virulence in the contempo-
rary world (and which of course makes good use of new forms 
of publishing).

8) Publishing should be defined as 
broadly as possible, almost to the boundaries of life and culture. 
Consider the publication of genomic material, or, via increas-
ingly sophisticated brain scanners, of the electro-chemical ac-
tivity of the brain.

9) Culture has trouble dealing 
with, but nevertheless primarily is, currently, the processual prolifera-
tion and shift in the processes and definition of ‘publishing’.

10) None of this implies that the 
power of ‘the book’ is diminishing. In fact, as with the song in 
the early days of file-sharing for music, the book is currently 
getting out of control, in pdf-sharing and in the book’s hesitant 
but inevitable liberation from its material form. Of course, we 
will still have the physical book, but only when we want to.

11) Publishing is no longer a ques-
tion of ‘readership’ but of resonance. Only lazy, old media add up 
the numbers of individuals who look at what they publish, and 
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leave their audience research at that. More astute contemporary 
publishing focuses on resonance and the shifting of forces with-
in unacknowledged collectives and technical networks. The 
blogger Larval Subjects advises us to think ‘about rain drops in 
a pond’, as ‘the waves these drops produce converge and diverge 
with one another producing additional patterns’.

12) What are the publishing 
equivalents of music’s scratch and sampling? The publishing 
equivalent to scratch is the attention to the granular within 
publishing techniques – from the digital breakdown of typogra-
phies and colour, to the coding, breakdown and new flexibility 
of technical processes, along with reader/user behaviours. All 
of these can be processually reformed ad infinitum. The publish-
ing equivalent to sampling is the heart of publishing as it has al-
ways been – recording and copying – except that now publish-
ing processes are as so much more diverse in structure, enabling 
both new forms of recording and copying, and new forms of 
translation between these.

13) If the printing press was 
publishing’s first trip into orbit, digital publishing is the begin-
ning of the exploration of the virtuality of McLuhan’s ‘Guten-
berg Galaxy’, its relational potential.

14) This exploration is also an 
absorption of other galaxies into the unacknowledged collec-
tive. Optical Character Recognition, for example, is only one 
aspect of a massive expansion of forms of recognition that are in 
fact a form of reproduction and distribution tailored to publish-
ing as the implosion of galaxies into the Gutenberg. A voice, a face, 
a genome recognised – in process – is one that can instantly 
be ‘published’, as is a style, a theme, an idea (I don’t mean the 
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reductive form of Dawkins’ ‘meme’ here). All of these can be 
transformed by each other in the publishing process. (Some-
times at odds with their institutions, but sometimes not – for 
example, MIT – there are an increasing number of intellectuals 
within and outside of the academy engaged in the interlinking 
of all forms of publishing. One beautiful example is the browser-
based reference plug-in, Zotero, which will soon enable trans-
versal research connections by unacknowledged collectives.)

15) The so-called ‘semantic web’ 
is not a neatly ordered set of dictionary-like protocols. It is a uni-
verse (and a meta-verse) in constant transition. The semantic 
web is a far too limited concept for all that can be networked, in 
process, indeed in constant collision.

16) What are needed are not 
only the tools to manage these collisions (even as they make 
them occur). We also need to work towards redefining the concept 
of publishing itself, because this concept is an important technical com-
ponent of publishing, in so far as it folds back into publishing processes.

17) There is already a generic 
‘reader’ – it is called a computer.

18) Publishing has long been 
subservient in thinking culture to writing, to culture, to ‘works’. 
Things are now, for the time being, inverted.

19) Publishing is now ongoing 
work. Nothing is simply ‘published’.

20) Publishing should not be 
overly attached to the academy, even though it might sometimes 
be funded by the academy. It should be free and open. There 
might be a need for commercial book publishing, which cur-
rently produces as good and as diverse a range of publications as 
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one could imagine, although what the future is here is clouded. 
There is no longer a need for the commercial publishing of aca-
demic journals.

21) There is, ironically, little full 
freedom within publishing, even of the best kind, because publishing 
is about responsiveness to unacknowledged and shadowy collectives. 
It is also often compulsive; in fact, it represents a new sort of 
compulsive behaviour at individual and collective levels. This 
is also why no one should be forced to publish (except for the 
case below).

22) What might be forced to be 
published would include all research in science, even if it fails. This 
applies not only to the academy, but to commercial research.

23) Free speech is important but 
it’s not enough. Free expression now includes access to complex net-
works of resonance.

in LUDoVico, Alessandro & mULLer, Nat (eds). The mag.net reader 3: 
Processual Publishing. Actual Gestures. Londres: openmute, 2008,  
pp. 102-10
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<   (fig.) marcas de leitor em "Divagações Pedagógicas a Propósito de um Livro de Wells" (1923) 
de António sérgio
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Nam June Paik
Expanded Education for the Paperless Society
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onde se desenha um pensamento 
paralelo: um dicionário começa quando 
já não providencia os significados das 
palavras, mas apenas as suas funções.
e se declara que para que os académicos 
fiquem satisfeitos é necessário que o 
universo tome uma forma. 
e, por último, se conclui: nestas duas 
entradas, selecionadas em Encyclopaedia 
Acephalica, só podemos assistir a uma 
disputa entre forma e sem forma.
(396 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
dicionário, forma, sem forma

<   (fig.) Página de Scientific Amusements (1890), de Gaston Tissandier e Henry Frith,  
Nova iorque, melbourne: Ward, Lock & co., Limited.
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George bataille 
Formless

A dictionary would begin as of the moment when it no 
longer provided the meanings of words but their tasks. In this 
way formless is not only an adjective having such and such a 
meaning, but a term serving to declassify, requiring in general 
that every thing should have a form. What it designates does 
not, in any sense whatever, possess rights, and everywhere 
gets crushed like a spider or an earthworm. For academics to 
be satisfied, it would be necessary, in effect, for the universe to 
take on a form. The whole of philosophy has no other aim; it is a 
question of fitting what exists into a frock-coat, a mathematical 
frock-coat. To affirm on the contrary that the universe resem-
bles nothing at all and is only formless, amounts to saying that 
the universe is something akin to a spider or a gob of spittle.
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Arnaud Dandieu 
Space 2.

Fundamentals of the Duality of Space

There is no notion more worthy of being cherished than that of 
space. For that reason it has twice been betrayed: the first time 
by those who have delivered space over to the geometers, thus 
reducing it to an abstraction; the second time by the inventors 
of concrete time, romantics and Bergsonians1 who, subordinat-
ing space to time, under the cover of creative evolution, have in-
itiated the most slipshod spiritualism yet seen. It is to be hoped 
that Monsieur Meyerson2 has definitively put paid to the evo-
lutionist botch-up. We are aware that intelligence proceeds to 
two distinct operations. Bergson himself said that “our intelli-
gence, as it emerges from the hands of nature, has for its princi-
pal object the unorganised solid... For the present manipulation, 
it is above all necessary for us to take the real object, or the real 
elements into which we have resolved it, as provisionally defini-
tive and to treat them as so many unities?” On the other hand 
(the second stage of the intellectual operation), he admitted 
that “space... a homogeneous and empty medium, infinite and 
infinitely divisible,” is never perceived, “it is only conceived... 
it is a purely theoretical view.” It is by a utilitarian principle that 
Bergson explains the transition from the first notion of space: 

1  Henri Bergson (1859-1941). Philosopher, the titles of whose 
main works, Creative Evolution, and Matter and Memory, give some idea of the 
general idealist direction of his thought. 
2  Emile Meyerson (1859-1933). Philosopher of science, opposed 
to the positivist and empiricist views of many of his colleagues, holding that 
hypothesis is necessarily prior to research.
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solid, discontinuous and concrete, to the second: continuous 
and abstract extension. If, now, following the opinion of Mon-
sieur Meyerson, we abandon the Bergsonian belief in the pri-
macy of homo faber over homo sapiens, the two aspects of space 
appear as profoundly different, one from the other. The first 
implies an adhesion to a thing, concrete and limited, the reality 
of the diverse, of the discontinuous, of transitive action by the 
contact or impact; the second, which is nothing other than Car-
tesian extension, supposes on the contrary the rationality of the 
real, the logical and icy monism of scientists. The fundamental 
distinction between these two aspects is strongly demonstrat-
ed, not only by epistemology but by the clinical observation 
of psychiatry. In one of the most important pages of his book, 
Schizophrenia, Dr. Eugène Minkowski3 sets out in parallel the 
terminal states of the general paralytic and the schizophrenic. 
The former, in whom the intelligence is ruined, has neverthe-
less retained the notion of the I-here-now, he has retained in an 
essential form, albeit reduced, some contact with the real. The 
second, who on the contrary has in no way lost the notion of 
Cartesian space, who on the contrary is afflicted with a morbid 
geometrism, has lost the affective notion of the here-now, of that 
concrete and specific present where as Ward very rightly says, 
the here appears to dominate and condition the now.

Thus, on the one hand, we conceive rational space as a pure 
deduction. Cartesian extension could just as easily be called 
mathematical time. There is no difference in nature between 
them, but only, perhaps, a different degree of abstraction. If 
the time, or better, the space-time of mathematicians, appeared 

3  Eugène Minkowski (1885-1972). Psychiatrist: his work on schi-
zophrenia and “le temps vécu”, lived time (the inspiration for which derives 
from Bergson), follows in the philosophical tradition of French psychiatry.
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historically only after pure spatial infinity, this is only because 
between concrete duration and abstract time, the sense of touch 
does not throw across the fragile and perhaps illusory bridge it 
imposes between the I-here-now and abstract extension. On the 
other hand we find ourselves in the presence of a concrete space, 
anterior to any intellectual datum, and the notion of which sur-
vives the ruin of the intelligence. Consulting the observations 
of Dr. Minkowski, and comparing them in particular with Mey-
ersonian theories, we become aware that this purely irrational 
space is nothing other than individual contact with nature, 
which science itself, much against its will, by the way, cannot 
refuse without suicide. At once syntonic and causal, this concrete 
space serves equally well as a basis for purely affective pleasure 
as for purely scientific hypothesis. It introduces the positive no-
tion of an irrational and anti-spiritual reality. But, above all, it 
can only be imagined as an impact like that of Hume’s two mar-
bles: it is the only possible expression of the instantaneous, of 
the simultaneous, the very idea of which, outside of itself, re-
mains inadmissible. It is the pure violence which escapes time, 
over which it thus affirms its primacy. 

in Encyclopaedia Acephalica — George bataille (ed.)
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onde se ligam os pensamentos paralelos, 
declarados em Encyclopaedia Acephalica, 
e se destabilizam os modelos tradicionais 
do livro  – o caso do dicionário.
(155 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
dicionário, marginalia, cut-up, página, leitor, obra aberta, hipertexto

<   (fig.) manipulação de manual escolar.
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Um leitor de um dicionário procura o 
ponto de origem, o significado, o sen-
tido das palavras; no entanto, em o 
Dicionário de Sentidos é preciso mais 
do que um leitor atento e seguro des-
te livro. Ao contrário do que conhe-
cemos, este Dicionário revela-se um 
sítio instável, uma espécie de cidade 
onde tudo comunica entre si: des-
venda, esconde, relaciona e origina 
sentidos. impele no leitor um espírito 
de intervenção, através de percursos 
por fragmentos e da possibilidade in-
finita de escolha. em suma, guinda, 
como no mundo do cibertexto, a in-
terpretação ao nível da intervenção. 
Tentar conhecer este Dicionário é um 
investimento de improvisação pes-
soal. Nele, o risco é o da rejeição. o 
prazer é o da viagem do sentido.

(A)
mArGiNáLiA:

De NoTAs À mArGem  
À reFereNciALiDADe

esta pequena publicação é o prólo-
go ao projeto e uma viagem visual e 
formal sobre inúmeras notas à mar-
gem, leituras cruzadas e excertos de 
diversos livros. A publicação reflete 
sobre as mudanças na página com 
a passagem para o digital, assim, 
como sobre a contínua formação de  
informação.
Propõe-se pensar o livro e a sua pági-
na, web ou física, como uma espécie 
de cidade sobre a qual, como refere 
ellen Ullman (à semelhança do que 
acontece com as linguagens de pro-
gramação), o conhecimento é cons-
truído e a informação disponibiliza-

rute selésio 

Dicionário de Sentidos
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da, layer sobre layer, sempre sobre 
ruínas. Assim, pensei a página, tanto 
física como digital, como palimpses-
to: onde cada leitor pode acrescen-
tar informação útil para o conheci-
mento; em permanente construção e 
sem um ínicio ou um fim.
A página é aqui entendida como es-
paço aberto, que comunica com 
tantas outras páginas e que, como 
tal, pressupõe uma navegação que 
permita a "costura e recostura", se-
guindo a técnica cut-up, onde o corte 
e o posterior reposicionamento dos 
fragmentos dão origem a estruturas 
não lineares.
Através de camadas de informação 
(páginas de diversos livros), criam-
-se novas relações entre objetos. 
cabe ao utilizador/leitor ter uma ati-
tude ativa perante aquilo que lhe é 
apresentado, construindo o seu per-
curso. em suma, repensa-se o espa-
ço da página – o que é afinal exterior 
e interior – tal como o artista Gordon 
matta-clark pensa o espaço dos edi-
fícios, e entra-se neste espaço da 
página-livro, como Helena Almeida 
entra na tela.

(b)
"obrA AberTA"

A obra aberta tende a promover no 
intérprete «atos de liberdade cons-
ciente», ao colocar o leitor como 
centro ativo de uma rede de relações 
inesgotáveis1.
Utilizando o conceito de obra aber-
ta a que se refere Umberto eco, uma 
obra que postula uma livre interven-
ção interpretativa por parte dos seus 
destinatários2, esta primeira decla-
ração de intenções faz uma analogia 
a essa abertura da obra, com a literal 
abertura do texto, da palavra, numa 
citação impressa num A0. Deste 
modo, o projeto exibe característi-
cas estruturais que estimulam as in-
terpretações do seu leitor. Partimos 
do princípio que o destinatário de 
um texto extrai dele o que ele não diz 
(mas pressupõe, promete, implica, 
subentende)3.

A segunda analogia faz-se à obra 
do artista samuel Van Hoogstraten,  
Peepshow (séc. XVii), uma caixa pers-
pética com diversas pinturas no seu 
exterior (que correspondem a capítu-
los de um livro do próprio autor) e que 
nos permite, através de dois orifícios, 
olhar para o seu interior.

1 eco, Umberto (2009), Obra Aberta, 
Lisboa: Difel, p.69

2 idem, p.7

3 idem  
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Por fim, trabalhou-se a ideia de 
obra aberta como reconhecimento 
das correspondências imanentes 
na página e no texto. o interesse 
foi sempre o de explorar o texto e a 
página, como algo em permanente 
construção, em profundidade, em 
associação. Para isso utilizámos 
uma citação de Pierre Lévy 4 que re-
sume aquilo que são os atos e/ou 
aspetos mais importantes perante 
uma página e um texto: negligenciar 
o seu conteúdo, relacionar, viajar na 
margem, construir um (novo) sen-
tido transversal, (re)costurando e 
desdobrando o que nos é oferecido 

4 "Ler é começar a negligenciar, a 
‘desler’ ou desligar o texto. Ao mesmo 
tempo que o rasgamos pela leitura, 
amarrotamo-lo. Dobramo-lo sobre si 
mesmo. relacionamos os seus mem-
bros dispersos na superfície das pági-
nas ou na linearidade do seu discurso 
e costuramo-los juntos. seguindo ou 
não as instruções do autor, viajamos 
de uma margem à outra do espaço do 
sentido valendo-nos de um sistema de 
endereçamento e de indicações que o 
autor, o editor, o tipógrafo balizaram. 
mas podemos desobedecer às suas 
instruções, tomar caminhos trans-
versais, produzir dobras interditas, 
estabelecer redes clandestinas, fazer 
emergir outras geografias semânti-
cas. o trabalho da leitura reflete esse 
ato de rasgar, de amarrotar, de torcer, 
de recosturar o texto para abrir um 
meio vivo no qual se possa desdobrar 
o sentido. o espaço do sentido não 
preexiste à leitura. É ao percorrê-la, ao 
cartografá-la que o fabricamos."

pelo autor. em suma, apresentamos 
uma vez mais a página como lugar de 
construção que estabelece ligações 
com outras páginas e nas quais o seu 
conteúdo comunica, abre e expande 
universos, relaciona-se, (re)costura-
-se, fazendo-nos chegar a outras 
conclusões. Assim sendo, procuro 
explorar este jogo de construção e 
desconstrução através de associa-
ções entre conteúdos diversos, que 
carecem sempre de um leitor ativo 
perante a informação. As palavras 
recortadas são: negligenciar, relacio-
namos, margem, sentido, transversais, 
recosturar, desdobrar. A estas corres-
pondem diferentes citações:
negligenciar: "o texto está entreteci-
do de espaços em branco, de inters-
tícios a encher e quem o emitiu pre-
cisava que eles fossem preenchidos 
e deixou-os em branco por duas ra-
zões. Antes de mais, porque um texto 
vive da mais-valia de sentido que o 
destinatário lhe introduz. e, em se-
gundo lugar, porque um texto preten-
de deixar ao leitor a iniciativa inter-
pretativa. Um texto quer que alguém 
o ajude a funcionar." (Umberto eco)
relacionamos: "relacionamos o texto 
a outros textos, a outros discursos, a 
imagens, a afetos, a toda uma imen-
sa reserva flutuante de desejos e de 
signos que nos constitui. Quando 
lemos não é a unidade do texto que 
está em jogo, mas a sua construção, 
inacabada. eventualmente teremos 
relacionado os seus fragmentos, 
com determinadas zonas da nossa 
arquitetura mnemónica e outros com 
determinados trechos da nossa rede 
intelectual. Depois de lermos um tex-
to, em breve, dele nada mais resta." 
(Pierre Lévy)
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margem: "A página, território cerca-
do pelo branco das margens, lavrado 
de linhas e semeado de letras esta-
belece um imenso plano semântico, 
que todos podem ajudar a produzir, 
a dobrar diversamente, a modificar, a 
dobrar de novo. A página coloca-nos 
na posição de flanneurs numa viagem 
indeterminável." (Pierre Lévy)
sentido: "A obra ‘aberta’ tende a pro-
mover ‘atos de liberdade consciente’, 
a colocar o leitor como centro ativo 
de uma rede de relações inesgotá-
veis." (Umberto eco)
transversais: "Uma só palavra pode 
tornar-se num nó de significados, 
cada um dos quais pode encontrar-
-se e ligar-se com outros centros de 
alusão, abertos ainda a novas cons-
telações e a novas possibilidades de 
leitura." (Umberto eco)
recosturar: "o ato de leitura é uma 
atualização das significações de um 
texto, já que a interpretação compor-
ta uma parte não eliminável da cria-
ção." (Pierre Lévy)
desdobrar: "Não é mais a unidade do 
texto que está em jogo, mas a sua 
construção sempre inacabada. Não 
é mais o seu sentido que nos ocupa, 
mas a direção do nosso pensamen-
to." (Pierre Lévy)

(c)
DicioNário De seNTiDos

Um leitor, na sua perspetiva idealiza-
da, procura a aventura, o novo, o que, 
na maior parte das vezes, ainda não 
conhece, tenta conhecer melhor, ou 
por mais uma vez. Um leitor de um di-
cionário procura o ponto de origem, 
o significado, o sentido das palavras. 
e do abstrato dos sons das mesmas 
e da sua forma firmemente diferen-
ciada quando escrita, o leitor trá-las 
constantemente para o (seu mundo) 
concreto: significa-as, sente. os 
dicionários impõem-nos sentidos 
fechados, por vezes, extremamente 
encurralados entre aquilo que foram, 
que são ou podem ser as palavras. 
No entanto, enganosas, elas preci-
sam de muito mais do que um simples 
leitor desatento e seguro no livro. 
A palavra "dicionário" atinge a nos-
sa máxima confiança. Neste projeto, 
subverte-se essa intuitiva credibili-
dade. o Dicionário de Sentidos não é 
o sítio estável e estático que conhe-

r
s



183

(b)

"obrA AberTA"



cemos nos dicionários; é uma espé-
cie de cidade em que tudo comunica 
entre si e que, ao mesmo tempo que 
desvenda significados, esconde-
-os, relaciona-os, origina-os. Aqui 
é necessário que haja um leitor que 
mexa, que intervenha, que costure e 
recosture sempre com o intuito de in-
terpretar, interpretar mais, diferente 
e melhor.

o Dicionário de Sentidos reflete «um li-
vro que convoca [o leitor] para dentro 
de si, que o solta num labirinto sem 
lhe indicar a real saída, nem sequer 
se existe mesmo uma saída. e o facto 
de não haver uma ordem única de lei-
tura é um convite ao leitor intrépido 
para que arrisque encontrar [outros] 
caminhos nesta obra». Assim, O Di-
cionário de Sentidos, impele no leitor 
este espírito de intervenção com vis-
ta à interpretação, numa espécie de 
hipertextualidade que mais ou menos 
recatadamente, se faz sentir através 
de percursos por fragmentos, pela 
busca de sentidos, pela possibilidade 

de escolha, pela interpretação inter-
ventiva e pela emoção.
em suma, aqui as palavras depen-
dem umas das outras, constroem 
vias mais ou menos abstratas entre 
si e interagem. Aqui, o branco das 
páginas revela ausência e presença 
simultaneamente, é onde o trajeto 
de cada um se constrói, se metamor-
foseia, se revela. Ao seguir as pala-
vras de espen Aarseth, o Dicionário 
de Sentidos «coloca em risco o seu 
leitor: em risco de rejeição». Por-
que o esforço e a energia exigidos 
ao leitor guinda [como no mundo do 
cibertexto] a interpretação ao nível 
da intervenção. Tentar conhecer [o 
Dicionário de Sentidos] é também um 
investimento de improvisação pes-
soal, uma luta não apenas pela visão 
interpretativa mas também pelo con-
trolo narrativo: é possível explorar, 
perder-se, e descobrir caminhos 
secretos. «À sua maneira, este livro 
é muitos livros» e aqui o risco é o da 
rejeição. o prazer é o da viagem do 
sentido. A leitura quer-se não-linear, 
crítica; a página revela-se instável, 
em construção permanente, porta-
dora de uma profundidade revelado-
ra de sentidos, improvável. em suma, 
repensa-se o espaço da página – o 
que lhe é afinal exterior e interior – e 
provoca-se o leitor para que entre e 
explore, de diferentes modos, este 
espaço da página-livro.
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(c1)
DicioNário De seNTiDos:

TeXTo oriGiNADo ATrAVÉs 
DA TábUA De orieNTAção

As palavras são pequenas casas 
com porão e sótão. subir a escada 
na casa da palavra é, de degrau em 
degrau, abstrair, perder-se nos dis-
tantes corredores de uma etimolo-
gia incerta, procurar nas palavras 
tesouros inatingíveis. subir e descer 
nas próprias palavras é a vida do po-
eta, do escritor e do próprio leitor. 
As palavras nascem quando no ar as 
projetamos em cristais de macias ou 
duras ressonâncias. elas receberam 
a tarefa e o poder de “representar o 
pensamento”. Viver nas palavras, no 
interior das mesmas é ser igual aos 
deuses, inventar na solidão do mundo 
estes sinais como pontes que arcam 
as distâncias, como o meio de comu-
nicar os seus mais secretos pensa-
mentos a qualquer outra pessoa. As 
palavras são germes de sonho, são 
como conchas. Na miniatura de uma 
única palavra há histórias!
As palavras são uma via de ligações. 
elas são chaves do universo e o som, 
a força de uma letra abre ou fixa o 
pensamento, ativa no nosso espíri-
to uma rede de outras palavras, de 
conceitos, e também de imagens, de 
odores, de sensações, e de afetos. 
Uma só palavra é um nó de significa-
dos sempre abertos a novas conste-
lações e a novas possibilidades de 
leitura. o sentido de uma palavra não 
é mais do que o emaranhar cintilante 
de conceitos e de imagens que nas-
cem por um instante em torno dela. 
As palavras constituem numa obra 
o poder de realizar a máxima ambi-
guidade e intervenção ativa do seu 
consumidor, de uma alternância de 

interpretações e mudança de pers-
petivas; cada palavra é assim um ob-
jeto inesperado, uma caixa de Pan-
dora donde saem as virtualidades da 
linguagem e onde há uma especial 
autonomia do leitor, que faz com que 
ele não seja apenas livre para inter-
pretar mas, muitas vezes, intervir. 
Assim, os textos são carregados com 
os contributos emotivos e imagina-
tivos do seu intérprete. o texto é um 
aparelho que qualquer um usa como 
melhor entender. Nos textos, o lei-
tor tem de fazer opções para captar 
o seu sentido. Tanto o texto como as 
suas palavras são uma possibilidade 
de abertura e uma reserva de signifi-
cações.
Desde as suas origens, é um objeto 
virtual, abstrato, independente de 
um suporte. A própria estrutura das 
suas frases e das palavras sugere e 
entra em relação com outras frases 
ou palavras e a sua interpretação, a 
produção de sentido, não remete só 
à interioridade de uma intenção, nem 
a hierarquias de significações esoté-
ricas, mas antes a uma apropriação 
sempre singular de um leitor. A men-
sagem de um texto, é como uma con-
figuração dinâmica, uma espécie de 
campo de força instável. No fundo, o 
prazer do texto é o momento em que 
o meu corpo irá seguir as suas pró-
prias ideias; quando é levado a levan-
tar muitas vezes a cabeça, a ouvir ou-
tra coisa. o prazer da leitura provém 
de ruturas, porque as palavras pro-
põem coisas a decifrar, a perscrutar, 
a entrar na profundidade, a atingir a 
sua face inversa. e ao interpretar, o 
leitor leva adiante uma cascata de 
atualização.
A inteligência do leitor levanta por 
cima das páginas vazias, uma paisa-
gem semântica acidentada. 
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Ler é nomear sentidos, construir uma 
rede de remissões ao texto, associar 
a outros dados, integrar as palavras 
a uma memória pessoal em recons-
trução permanente. Ler é hierarqui-
zar, construir uma rede semântica e 
integrar ideias adquiridas, a uma me-
mória. Afinal, ler é assim começar a 
negligenciar. As relações são exten-
sões das palavras, a palavra é a «ha-
bitação» que brilha com uma liberda-
de infinita, pronta a resplandecer em 
direção a múltiplas relações incertas 
e possíveis. A palavra é um ato sem 
passado. Quando alguém faz uma 
leitura atenta, o significado das pa-
lavras modifica-se. o ato de reler é 
um exemplo crucial: ler um texto pela 
segunda vez, é diferente, ou mostra 
parecer.
Num texto, já não é mais a linguagem 
que fala, mas o esquecimento, não é 
o seu conteúdo que se deve apreciar 
mais, mas sim as esfoladelas que se 
faz no belo invólucro: poder correr, 
saltar, levantar a cabeça, tornar a 
mergulhar. o pensamento é prepa-
rado pouco a pouco pelo acaso das 
palavras. Pensar é esquecer diferen-
ças, é abstrair, construir a paisagem 
de sentido.
Assim, o texto é uma obra aberta e 
a sua mensagem é uma filtração de 
significados para se tornar uma nova 
mensagem. Porque quando se trans-
mitem ideias no plano humano, há um 
desencadear de fenómenos de cono-
tação, através dos quais cada sinal 
se envolve de ecos e recordações. 
conotações são sentidos segundos, 
distintos do sentido primeiro, do di-
cionário e da gramática. Por defini-
ção é uma determinação, uma rela-
ção, uma anáfora, um traço que tem o 
poder de se relacionar com menções 
anteriores, ulteriores ou exteriores a 

outros lugares. As conotações são 
sentidos que não estão no dicioná-
rio, nem na gramática da língua em 
que um texto é escrito. Na verdade, 
começa o extravio. Não ouvir nem ler, 
não falar nem escrever. mas em ouvir 
ou em ler, em falar ou escrever, há o 
extravio, que é metamorfose de sen-
tidos e nossa metamorfose também.

Quando alguém faz uma leitura atenta 
do encadeamento de palavras, con-
soante as suas ações posteriores, 
o significado dessas palavras pode 
modificar-se, quanto mais não seja, 
impercetivelmente. Todo o texto tem 
de ter uma característica: a capaci-
dade de variar, de suscitar percursos 
diferentes. ele não consiste numa 
sequência fixa de letras, palavras e 
frases, e as suas palavras ou a sua 
respetiva sequência pode divergir a 
cada nova leitura devido à forma, às 
convenções ou mecanismos do texto 
e/ou da página. Para além disso, ele 
é entretecido de espaços em bran-
co, de interstícios a encher, e quem 
o emitiu deixou-os em branco por 
duas razões. Antes de mais, porque 
um texto vive da mais-valia de senti-
do que o destinatário lhe introduz. e, 
em segundo lugar, porque um texto 
pretende deixar ao leitor a iniciativa 
interpretativa.
No fundo, o texto quer que alguém o 
ajude a funcionar.
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onde se disserta sobre estudo e as longas 
horas de vagabundagem entre livros. 
Para se concluir que o estudo é, em si 
mesmo, interminável. e se esclarece que a 
etimologia da palavra estudo remonta ao 
embate, ao choque. 
Afinal, o “fim do estudo pode, 
eventualmente, nunca ser alcançado  
– e neste caso, a obra ficará para sempre 
em estado de fragmento...”
(353 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 

Talmud, estudo, embate, choque, potência

<   (fig.) Página manuscrita do Talmud
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Georgio Agamben
Ideia do estudo 

Talmud significa estudo. Durante o exílio em Babilónia, os Ju-
deus, que já não podiam celebrar os sacrifícios, uma vez que 
o Templo tinha sido destruído, confiaram a preservação da 
sua identidade ao estudo do culto, em vez de ao próprio culto. 
Aliás, Tora não significava, nas origens, Lei, mas doutrina, 
e o próprio termo Mishnah, que designava a compilação das 
leis rabínicas, derivava de uma raiz cujo sentido era antes de 
mais o de “repetir”. Quando o édito de Ciro autorizou os Ju-
deus a regressar à Palestina, o Templo foi reconstruído; mas 
a religião de Israel ficou para sempre marcada pela piedade do 
exílio. Ao Templo único, onde se celebrava o sacrifício solene 
e de sangue, vieram juntar-se numerosas sinagogas, simples 
lugares de reunião e de oração, e o poder dos sacerdotes viu-se 
reduzido pela crescente influência dos fariseus e dos sábios 
das Escrituras, homens do estudo e do livro. 

No ano 70 d.C. as legiões romanas voltaram a destruir 
o Templo. Mas o douto rabino Joannah ben-Zakkaj, fugido 
secretamente da Jerusalém assediada, obteve de Vespasia-
no autorização para continuar o ensino da Tora na cidade de 
Jamnia.  Desde então o Templo não foi reconstruído, e o estu-
do, o Talmud, tornou-se assim o verdadeiro templo de Israel. 

No legado do judaísmo conta-se, assim, também esta po-
laridade soteriológica do estudo, própria de uma religião que 
não celebra o seu culto, mas dele faz objecto de estudo. A figu-
ra do doutor ou do letrado, respeitada em todas as tradições, 
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adquire assim uma significação messiânica desconhecida no 
mundo pagão: uma vez que, na sua busca, é a redenção que 
está em jogo, ela confunde-se com a do justo, com a sua pre-
tensão de salvação. 

Mas, ao mesmo tempo, ela é atravessada por tensões con-
traditórias. O estudo, de facto, é em si mesmo interminável. 
Quem conheça as longas horas de vagabundagem entre os li-
vros, quando qualquer fragmento, qualquer código, qualquer 
inicial promete abrir uma via nova, logo abandonada em favor 
de uma nova descoberta, ou quem quer que tenha conhecido a 
impressão ilusória e labiríntica daquela “lei da boa vizinhan-
ça” a que Warburg1 submeteu a organização da sua biblioteca, 
sabe bem que o estudo não só não pode ter fim, como também 
o não quer ter. 

A etimologia da palavra studium torna-se então transpa-
rente. Ela remonta a uma raiz st- ou sp-, que designa o embate, 
o choque. Estudo e espanto (studiare e stupire) são, pois, apa-
rentados neste sentido: aquele que estuda encontra-se no es-
tado de quem recebeu um choque e fica estupefacto diante da-
quilo que o tocou, incapaz, tanto de levar as coisas até ao fim, 
como de se libertar delas. Aquele que estuda fica, portanto, 
sempre um pouco estúpido, atarantado. Mas, se por um lado 
ele fica assim perplexo e absorto, se o estudo é essencialmente 
sofrimento e paixão, por outro lado, a herança messiânica que 
ele traz consigo incita-o incessantemente a prosseguir e con-
cluir. Esta festina lente, esta alternância de estupefacção e de 
lucidez, de descoberta e de perda, de paixão e de acção consti-
tuem o ritmo do estudo. 

1   Warburg: o historiador da arte e coleccionador judeu-alemão Aby 
Warburg (1866-1929), cuja obra se ocupa das influências da Antiguidade em 
vários domínios da cultura europeia moderna. 
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Nada se assemelha mais a isso do que aquele estado que 
Aristóteles, opondo-o ao acto, designa de “potência”. A potên-
cia é, por um lado, potentia passiva, passividade, paixão pura e 
virtualmente infinita, e por outro lado potentia activa, tensão ir-
redutível em direcção à conclusão, passagem ao acto. É por isso 
que Fílon compara a sabedoria realizada com Sara, que, saben-
do-se estéril, instiga Abraão a unir-se à sua serva Hagar, isto é 
ao estudo, para poder gerar um filho. Mas, uma vez fecundado, 
o estudo é de novo confiado a Sara, que é a sua patro(n)a. E não 
é por acaso que Platão, na Carta Sétima, se serve de um verbo 
da mesma família de estudar (spoudázw), para referir a sua re-
lação com aquilo que mais preza: é apenas após um longo perío-
do de convivência séria com os nomes, as definições e os conhe-
cimentos que se produz na alma a centelha que, inflamando-a, 
marca a passagem da paixão à realização. 

É isto que contribui para explicar a tristeza do letrado: 
nada é mais amargo que uma permanência prolongada na es-
fera da potência. E nada mostra tão bem a inconsolável triste-
za que pode nascer deste perpétuo adiamento do acto como a 
melancholia philologica que Pasquali, sob pretexto de a ter ido 
buscar ao testamento de Mommsen2, transformou em símbo-
lo enigmático da existência do letrado. 

O fim do estudo pode eventualmente nunca ser alcança-
do — e, neste caso, a obra ficará para sempre em estado de frag-
mento, de fichas —, ou então pode coincidir com o instante da 
morte, no qual aquilo que parecia uma obra acabada se revela 
como simples estudo. É o caso de S. Tomás, que, pouco antes 
de morrer, se abre em segredo com o seu amigo Rinaldo: “os 

2   Mommsen: o historiador e jurista alemão Theodor Mommsen (1817-
1903), autor de uma monumental e influente História de Roma, em 5 volumes.
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meus escritos estão a chegar ao fim, porque agora me foram 
reveladas coisas em relação com as quais tudo o que escrevi e 
ensinei me parece sem importância. E espero não sobreviver 
muito tempo ao fim da doutrina.” 

Mas a mais extrema e exemplar incarnação do estudo na 
nossa cultura não é, nem a do grande filólogo, nem a do doutor 
da Lei. É antes a do estudante, tal como ele aparece em cer-
tos romances de Kafka ou de Walser3. O modelo destes é o do 
estudante de Melville, que passa a vida numa mansarda bai-
xa “em tudo semelhante a um túmulo”, os cotovelos apoiados 
nos joelhos e a cabeça entre as mãos. E a sua figura mais aca-
bada é a de Bartleby, o escritor que deixou de escrever. Neste 
caso, a tensão messiânica do estudo foi invertida, ou antes, 
está para lá de si mesma. O seu gesto é o de uma potência que 
não precede o seu acto, mas se lhe segue e o deixou para todo 
sempre atrás de si: é o gesto de um Talmud que não só renun-
ciou à reconstrução do Templo, mas pura e simplesmente o 
esqueceu. Deste modo, o estudo liberta-se da tristeza que o 
desfigurava, para regressar à sua verdadeira natureza: não a 
obra, mas a inspiração, a alma que se alimenta de si própria.

in Ideia da Prosa, 1985 — ed. portuguesa, Lisboa: Livros cotovia, 

1999, pp. 52-6

3   Walser: o romancista e prosador suíço Robert Walser (1878-
1956), cuja obra narrativa mais original é constituída pelas suas pequenas 
histórias em prosa (“microgramas”), que revelam afinidades com obras como 
as de Kafka, Walter Benjamin e Bernardo Soares (O Livro do Dessassossego). 
Walser passou os últimos 27 anos de vida num asilo, sem escrever.
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onde se experimenta, por uma única 
vez, a alternativa “É o discípulo que faz 
o mestre”. Para depois escutarmos as 
palavras: “o livro nunca está inteiro, 
a lição nunca está acabada”; “eis aí o 
princípio primeiro do ensino universal: 
é preciso aprender qualquer coisa e 
relacioná-la com tudo o resto”.
(299 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 

educação formal, educação informal, mestre, discípulo, livro

<   (fig.) Frontespício do Método Castilho para o ensino rapido e aprasivel do ler impresso, manuscrito,  
e numeração e do escrever (1853), António Feliciano de castilho.
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Jacques rancière
A Lição do Ignorante (ou Tudo está em Tudo?)

Desembarquemos então, com Telémaco, na ilha de Calipso. Pene-
tremos, com um dos seus visitantes no antro do louco: na institui-
ção de Mlle. Marcellis, em Lovaina; em casa de M. Deschuyfele-
ere, um curtidor de peles do qual ele fizera um latinista; na escola 
militar normal de Lovaina, onde o príncipe filósofo Frederico 
d’Orange encarregou o fundador do Ensino universal de instruir 
futuros instrutores militares: «Imaginai os recrutas sentados nos 
bancos e murmurando, todos ao mesmo tempo: Calipso, Calipso 
não, etc; dois meses depois, sabiam ler, escrever e contar (...) Du-
rante esta educação Primária, aprendíamos um, o inglês, outro, 
o alemão, aquele, a fortificação, aqueloutro a química, etc., etc. 

— O fundador sabe tudo isto? 
— Nada disso, mas nós explicamos-lhe e garanto-vos que 

ele aproveitou maravilhosamente a escola normal. — Mas estou 
algo confuso; vós sabeis então todos a química?

— Não, mas aprendíamo-la e davamos-lhe nós a lição. Eis o 
Ensino Universal. É o discípulo que faz o mestre4.» 

Na loucura, existe uma ordem, como em todas as coisas. 
Comecemos então pelo princípio: Telémaco. Tudo está em tudo, 
diz o louco. E a malícia pública acrescenta: e tudo está no Telé-
maco. Pois o Telémaco é, aparentemente, o livro que para tudo 
serve. O aluno quer aprender a ler? Quererá aprender o inglês ou 
o alemão, a arte da defesa ou a do combate? O louco meter-lhe-á 
imperturbavelmente um Telémaco nas mãos e o aluno começará 

4   Enseignement universel, Mathématiques, 2ª ed., Paris, 1829, pp. 50-1 
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a repetir Calipso, Calipso não, Calipso não podia e assim sucessiva-
mente até que saiba o número prescrito dos livros do Telémaco e 
que o possa contar aos outros. Sobre tudo o que aprender — a for-
ma das letras, o lugar das terminações das palavras, as imagens, 
os raciocínios, os sentimentos das personagens, as lições de mo-
ral — lhe pediremos para falar, para dizer o que quiser, o que pensa, 
o que faz. Colocar-lhe-emos simplesmente uma condição impe-
rativa: tudo o que dirá, deverá mostrar no livro a materialidade. 
Ser-lhe-á pedido que faça composições e improvisações nas mes-
mas condições: deverá utilizar as palavras e as passagens do livro 
para construir as frases; deverá mostrar no livro os factos sobre 
os quais se relaciona o seu raciocínio. Resumindo, tudo o que dis-
ser, o mestre deverá poder verificar a materialidade no livro. 

A ilha do livro 
O livro Telémaco ou outro qualquer. O acaso colocou o Telémaco à 
disposição de Jacotot, a comodidade aconselhou-o a mantê-lo. O 
Telémaco está traduzido em muitas línguas e é fácil de encontrar 
nas livrarias. Não é a obra-prima da língua francesa. Mas o estilo 
é puro, o vocabulário variado, a moral severa. Aprende-se nele a 
mitologia e a geografia. Escuta-se, através da tradução francesa, 
o latim de Virgílio e o grego de Homero. Em resumo, é um livro 
clássico, um daqueles em que uma língua apresenta o essencial 
das suas formas e dos seus poderes. Um livro que é um todo; um 
centro ao qual é possível relacionar tudo o que se aprenderá de 
novo; um círculo no qual se pode compreender cada uma das suas 
coisas novas, encontrar os meios de dizer o que se quer, o que 
se pensa, o que se faz. Eis aí o princípio primeiro do ensino uni-
versal: é preciso aprender qualquer coisa e relacioná-la com tudo 
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o resto. E, em primeiro lugar, é preciso aprender qualquer coisa. 
La Palisse diria o mesmo? La Palisse, talvez, mas o Velho, diz: 
é preciso aprender tal coisa, e, depois, outra e outra. Selecção, 
progressão, incompletude, tais são os princípios. Aprendem-se 
algumas regras e alguns elementos, aplicam-se a qualquer pas-
sagem escolhida de leitura, alguns exercícios correspondentes 
aos rudimentos adquiridos. Depois, passamo-los a um nível su-
perior: outros rudimentos, outro livro, outros exercícios, outro 
professor... a cada etapa, cava-se mais o abismo da ignorância 
que o professor preenche antes de aprofundar mais. Os fragmen-
tos adicionam-se, peças separadas de um saber do explicador 
que levam o aluno a reboque de um mestre que nunca alcançará. 
O livro nunca está inteiro, a lição nunca está acabada. O mestre 
guarda sempre na manga um saber, quer dizer, uma ignorân-
cia do aluno. Compreendi isto, diz o aluno, satisfeito. — Acha que 
sim, corrige o mestre. De facto, existe aí uma dificuldade que eu 
guardei até agora. Explicá-la-emos, quando estivermos na lição 
correspondente. Que quer dizer isto? Pergunta o aluno, curioso. — 
Poder-lhe-ia dizer, responde o mestre, mas seria prematuro; não o 
compreenderíeis. Explicá-lo-emos no próximo ano. Haverá sem-
pre um espaço de avanço a separar o mestre do aluno que sentirá 
sempre que para ir mais longe precisará de um outro mestre, de 
explicações suplementares. Assim, Aquiles, triunfante, passeia 
por Tróia o cadáver de Heitor amarrado ao carro. A progressão 
raciocinada do saber é uma mutilação reproduzida indefinida-
mente. «Todo o homem que é ensinado não passa de uma metade 
de homem.5 » 

Não nos perguntemos se o pequeno cavalheiro instruído 
sofre dessa mutilação. O génio do sistema é o de transformar a 

5   Lettre du fondateur de l’enseignement universel au général Lafayette, 
Lovaina, 1829, nº 6 
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perda em ganho. O pequeno cavalheiro avança. Foi ensinado, 
aprendeu, por isso, pode esquecer. Atrás de si, cava-se nova-
mente o abismo da ignorância. Mas eis o maravilhoso da coisa: 
esta ignorância, doravante, é a dos outros. O que ele esqueceu, 
ultrapassou. Já não precisa de soletrar e de balbuciar como as in-
teligências grosseiras das crianças da classe infantil. Já não é um 
papagaio na sua escola. Não se carrega a memória, forma-se a in-
teligência. Compreendi, diz o aluno, não sou um papagaio. Quanto 
mais esquece, mais lhe parece evidente que compreende. Quanto 
mais se torna inteligente, mais pode olhar do alto os que conse-
guiu ultrapassar, os que ficam na antecâmara do saber, perante o 
livro mudo, os que repetem, por não serem suficientemente inte-
ligentes para compreender. Eis o génio dos explicadores; o ser que 
eles inferiorizaram, a ele se lhe agarram através do mais sólido elo 
no país do embrutecimento: a consciência da sua superioridade. 

Esta consciência, de resto, não mata os bons sentimentos. O 
pequeno senhor instruído poderá estar comovido pela ignorância 
do povo e quererá trabalhar na sua instrução. Saberá que a coisa 
é difícil com os cérebros que a rotina endureceu ou que a falta de 
método desviou do caminho. Mas, se for dedicado, saberá que 
existe um tipo de explicações adaptado a cada categoria na hierar-
quia das inteligências: colocar-se-á ao seu alcance. 

Mas eis então agora uma outra história. O louco — o fun-
dador, como lhe chamam os seus sectários — entra em cena com 
o seu Telémaco, um livro, uma coisa. Peguem nele e leiam, diz ele 
ao pobre. — Não sei ler, responde o pobre. Como compreenderei 
o que está escrito neste livro? — Como compreendeste tudo até 
agora: comparando dois factos. Eis um facto que te irei dizer, a 
primeira frase do livro: Calipso não podia consolar-se com a partida 
de ulisses. Repete: Calipso, Calipso, não... eis agora um segundo 
facto: as palavras estão aí escritas. Não reconhecerás tu nada? 
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A primeira palavra que te disse é Calipso, não será esta também 
a primeira palavra na página? Observa bem, até teres a certeza 
de a reconheceres sempre no meio de uma multidão de outras pa-
lavras. Para isso, há sinais que uma mão traçou sobre o papel, a 
partir dos quais uma mão reuniu os chumbos na casa gráfica. Fala-
-me sobre essa palavra. Faz-me «a recitação das aventuras, quer 
dizer, das idas e vindas, das partidas, numa palavra, os trajectos 
da pena que escreveu esta palavra no papel ou do buril que a gra-
vou sobre o couro6». Saberás tu reconhecer a letra ‘O’ quando um 
dos meus alunos — serralheiro de profissão — chama a redondo, a 
letra ‘L’ a que ele chama ângulo? Fala-me da forma de cada letra 
como descreverias as formas de um objecto ou de um lugar desco-
nhecido. Não digas que não és capaz. Sabes ver, sabes falar, sabes 
mostrar, consegues lembrar-te das coisas. Que mais falta? Uma 
atenção absoluta para ver e rever, dizer e voltar a dizer. Não ten-
tes enganar-me ou enganar-te a ti próprio. Terá sido isto bem o 
que tu viste? Que pensas? Não és tu um ser pensante? Ou crês ser 
só corpo? «O fundador Sganarelle mudou tudo isto (...) tens uma 
alma como eu7.» 

Haverá tempo depois de falares do que fala esse livro: que 
pensas sobre Calipso, sobre a dor, sobre uma deusa, de uma eter-
na Primavera? Mostra-me o que te faz dizer o que dizes. 

O livro é a fuga bloqueada. Não se sabe que caminho tra-
çará o aluno. Mas sabe-se de onde ele não sairá — do exercício da 
sua liberdade. Sabemos também que o mestre não terá o direito 
de se manter afastado, somente à porta. O aluno deverá ver tudo 
por si próprio, comparar sem cessar e responder sempre à tripla 
questão: que vês? Que pensas? Que fazes? E assim sucessiva-
mente até ao infinito. 

6   Journal de l’émancipation intelectuelle, t. III, 1835-1836, p.15
7   Idem, p. 380
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Mas este infinito já não é o segredo do mestre, é o caminho 
que o aluno percorre. O livro está acabado. É um todo que o alu-
no tem na mão, que pode percorrer inteiramente com uma vista 
de olhos. Nada há que o mestre lhe oculte e nada que ele possa 
ocultar ao olhar do mestre. O círculo proibido do engano. E, do-
ravante, este grande engano da incapacidade: não posso, não com-
preendo... nada há a compreender. Tudo se encontra no livro. Bas-
ta apenas contá-lo — a forma de cada sinal, as aventuras de cada 
frase, a lição de cada livro. É preciso começar a falar. Não digas 
que não consegues. Sabes dizer não consigo. Diz, em seu lugar, 
Calipso não podia... e estás de partida. Partiste por uma estrada 
que já conhecias e que deverias doravante seguir sem parar. Não 
digas: não consigo dizer. Ou então, aprende a dizer à maneira de 
Calipso, de Telémaco, de Narbal ou de ldomeneo. O outro círculo 
começou, o da potência. Não pararás de encontrar maneiras de 
dizer não consigo e em breve poderás dizer todas. 

Viagem num círculo. Compreende-se que as aventuras do 
filho de Ulisses sendo o manual e Calipso a primeira palavra. 
Calipso, a escondida. É necessário precisamente descobrir que 
nada está escondido, não as palavras sob as palavras, a língua que 
diz a verdade da língua. Aprendem-se os sinais e ainda mais si-
nais, frases e mais frases. Repete-se: frases completamente feitas. 
Aprende-se de cor: livros inteiros. E o Velho indigna-se: eis o 
que quer dizer para vós aprender qualquer coisa. Primeiramente, 
as vossas crianças repetem como papagaios. Cultivam uma úni-
ca faculdade, a da memória, quando nós, nós exercemos a inteli-
gência, o gosto e a imaginação. As vossas crianças não aprendem 
de cor. Vós dizeis que elas o fazem, mas é impossível. O cérebro 
humano, em geral, e o infantil, em particular, é incapaz de tal es-
forço de memória. 
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Argumento viciado. Discurso de um círculo a um outro 
círculo. É preciso inverter as preposições. O Velho diz que a 
memória infantil é incapaz de tais esforços porque a impotência 
em geral é a sua palavra de ordem. Ela diz que a memória não é 
a mesma coisa que a inteligência ou a imaginação, porque usa da 
arma comum aos que querem reinar sobre a impotência: a divi-
são. Crê que a memória é fraca, porque não acredita na potência 
da inteligência humana. Acredita que ela é inferior porque acre-
dita nos inferiores e nos superiores. O seu duplo argumento, em 
suma, vem dar a isto: existem inferiores e superiores; os inferio-
res não conseguem o que os superiores conseguem. 

O Velho só conhece isto. Precisa do desigual, mas não do 
desigual que é estabelecido pelo decreto do príncipe, mas o de-
sigual por si próprio, que está em todas as cabeças e em todas 
as frases. Para isso, ela tem a sua arma branda, a diferença: isto 
não é aquilo, existe distância entre aqui e ali, não se pode comparar... 
a memória não é a inteligência; repetir não é saber; comparação 
não é razão; existe o fundo e a forma... toda a farinha serve para 
moer no moinho da distinção. O argumento pode assim moder-
nizar-se, tender ao científico e ao humanitário: existem estádios 
no desenvolvimento da inteligência; uma inteligência de crian-
ça não é a mesma inteligência que um adulto tem; não se deve 
carregar demasiado a inteligência da criança, corre-se o risco de 
comprometer a sua saúde e o desabrochar das suas faculdades... 
tudo o que o Velho exige é que se lhe concedam as suas negações 
e as suas diferenças: isto aqui não é, isto aqui é outra coisa, isto 
aqui é mais, isto aqui é menos. E eis o que basta para erigir todos 
os tronos da hierarquia das inteligências. 

in O Mestre Ignorante, 1981— ed. portuguesa, ramada: edições Pedago, 
2010, pp. 25-31
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onde o autor reflete sobre a 
reconfiguração da educação em arte 
e design, à luz do pragmatismo de William 
James, da cultura como autofagia 
de michael bracewell, do “treino de 
sobrevivência” de italo calvino, da 
tradução semântica de stefan Themerson, 
de classificação das formas artísticas de 
George kubler, dos epigramas morais 
de David Foster Wallace, do “abc” da 
educação de Gilles Deleuze e, por fim, 
da ignorância do mestre por Jacques 
rancière.
(446 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
educação, formal, informal, arte, design, pragmatismo, experimental, 
autorreferencialidade, professor, aluno

<   (fig.) "Auxiliar de respiração durante o mergulho", gravura no livro utriusque Cosmi, Maioris 
scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia (1617-24), robert Fludd.
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Another pamphlet concerned with art/design education compiled by 

Stuart Bailey as a sequel to “Towards a Critical Faculty”, edited and pub-

lished by Office for Contemporary Art Norway, Oslo, winter 2009/10

Like its predecessor, this pamphlet aims to provoke a discussion 
around how a contemporary art/design school might reason-
ably reconfigure itself in light of recent and projected changes 
in how institutions and disciplines actually operate in the early 
21st century.

Here’s an opportunity to freely imagine what should be done, un-
hindered by administrative worries about what can’t possibly be 
done. (Stark)

The foundation of “Towards a Critical Faculty” was an 
attempt to grasp what my colleagues meant by “design think-
ing.” Though I initially considered this term a tautology, it was 
seemingly regarded by my colleagues as being a major aim of 
contemporary art/design education. And so I ended up trying 
to perform what I presumed it meant — a kind of loose, cross-dis-
ciplinary problem solving — by collecting past and present frag-
ments of insight that I thought could inform a future mandate. 
Where the majority of these excerpts were directly concerned 
with pedagogy, from seminal Arts & Crafts and Bauhaus state-
ments onwards, this follow-up looks further afield, seeking tan-
gential reinforcement and extension of the same line of thinking. 
Its sources reside in the poppier end of sociology, philosophy, 
and literature. In fact, most of its sources touch on all three.

stuart bailey
(Only an Attitude of Orientation)
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If the first pamphlet tried to summarize the lay of the land, 
this one tries to summon the results its inhabitants might be 
teaching towards. Readers are referred to the disclaimers listed 
the first time around, and are particularly asked to bear with my 
sidestepping such basic distinctions as art/design and under/
postgraduate. Although I think this reflects the general confu-
sion, the idea isn’t to perpetuate it — only to focus the energy of 
this reader elsewhere for the time being. I should, however, add 
one new point: that this approach isn’t against teaching basic 
skills or techniques (whether crafts, software or programming), 
nor history or theory, only for an explicit consensus regarding 
the whole those components are intended to constitute. Before 
beginning, I’d like to reiterate that these pamphlets make no 
claim to authority, only to engage and entertain both staff and 
students — possibly at the same time.

1. PR AGMATISM

Though I still consider this pamphlet a reader, this time around 
my idea is to paraphrase its sources instead of directly quoting 
them, in the hope of absorbing their lessons deeply enough to 
pass them on. Actually, I’m going to start two layers out, by par-
aphrasing my colleague David Reinfurt paraphrasing William 
James, the American philosopher who began his famous series of 
lectures on pragmatism with the following anecdote. On a group 
camping trip, James returns from a walk to find the group en-
gaged in a hypothetical dispute about a man, a tree, and a squir-
rel. The squirrel is clinging to one side of the tree and the man 
is directly opposite on the other side of it. Every time the man 
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moves around the tree to glimpse the squirrel, it moves equally 
as fast in the opposite direction. While it is evident that the man 
goes round the tree, the disputed question is: does he go round the 
squirrel? The rest of the group is equally divided, and James is 
called upon to make the casting vote.

The philosopher recalls the adage “whenever you meet a 
contradiction you must make a distinction,” and announces that 
the correct answer depends on what the group agrees “going 
round” actually means. There are two possibilities: if taken to 
mean passing to the north then east then south then west, then the 
man does go round the squirrel; if taken to mean being in front 
then to the left then behind then to the right, then he does not. Make 
the distinction, says James, and there is no ambiguity — both par-
ties are right or wrong depending on how the verb “to go round” 
is practically conceived. The key here is the word “practically,” 
as James’s point is precisely founded on hard facts rather than 
soft abstractions.

James recounts the anecdote because it provides a “pecu-
liarly simple” example of the pragmatic method. I was first intro-
duced to the idea by David, who opened his own lecture with the 
same story. Titled “Naïve Set Theory,” this talk comprised three 
parts, each a condensed story of a man and his lasting contribu-
tion to his discipline recorded in a particular book. To cut this 
short story even shorter, these were: William James’s concep-
tion of Pragmatic (as opposed to Rationalist) philosophy, Kurt 
Gödel’s Naïve (as opposed to Axiomatic) approach to mathe-
matics, and Paul R. Halmos’s Naïve (as opposed to Axiomatic) 
approach to logic. By the end of the talk it’s clear that despite 
hopping across disciplines and skirting around some quite com-
plex ideas (at least for newcomers) each example is an articula-
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tion of the same basic idea: that the ongoing process of attempting 
to understand — though never really understanding completely 
— is absolutely productive. The relentless attempt to understand is 
what keeps any practice moving forward.

Such an attitude is marked by both a rejection of absolute 
truths, and faith in verifiable facts. This is staunch empiricist 
thinking, founded on the notion that “beliefs” are — practically — 
“rules for action” and that we only need to perceive the potential 
function and/or outcome of such a thought’s meaning in order to 
determine its significance. James sums up the pragmatic method 
as only an attitude of orientation, of looking away from first things 
(preconceptions, principles, categories, and supposed necessi-
ties) and towards last things (results, fruits, and consequences).

There are two introductory points to draw from this. First, 
that an attitude such as empiricism might be usefully identified 
and its implications drawn out and considered across disciplines. 
Second, that it is useful to start with the result in mind and work 
backwards, in order to design a method oriented towards achiev-
ing that outcome. And so in accordance with both: the hoped-for 
results of our as-yet phantom course are precisely the attitudes 
demonstrated by the following examples.

2. DISCOMFORT

In 2001 the British cultural critic Michael Bracewell published 
The Nineties, an account of the decade’s art, society, and particu-
larly pop culture. In an introductory conversation between two 
“culture-vulturing city slickers” that frames the rest of the book, 
one remarks to the other that culture is “wound on an ever-tight-
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ening coil.” He is referring to the momentum of art assimilating 
and reproducing itself according to the logic of the phrase “Pop 
will eat itself” (itself the name of a very nineties’ band). This ac-
count of unprecedented cultural self-consciousness is backed up 
by a list of dominant trends, which include the subtle shift from 
yuppie bullishness to what is essentially its rehabilitation as “at-
titude”; irony similarly supplanted by “authenticity” as the tem-
per of the zeitgeist, most patently manifest in Reality and Con-
flict TV; and the encroaching sense of culture appearing to have 
been distinctly designed by media, retail or advertising — a state 
of high mediation, of “culture” wrapped in quotation marks. In 
other words, Bracewell argues, millenial culture is character-
ized by how it wants to project itself, how it wants to appear to 
be rather than just being what it is, and that this gap between ap-
pearance and actuality is widening.

Largely assembled from a collection of concise, diverse pro-
files originally written for a variety of style and Sunday supple-
ment magazines during the decade itself, The Nineties operates 
at an odd speed. The book combines the immediacy and involve-
ment of real-time journalism with the delay and detachment of 
reflective commentary. Its affairs remain too recent — and their 
effects too tangible — to be considered at a remove, as “history.” 
Seen in relation to a school with an obvious stake in contempo-
rary culture, then, what we might call The Nineties’ keen disin-
terest in immediate history offers a working model, an editorial 
premise applied in order to gauge the condition from within — or 
as close as seems reasonably possible.

One of Bracewell’s more vivid conceits is to isolate “frothy 
coffee” as the decade’s all-purpose signifier, one of a few infan-
tile treats he suggests amount to the “Trojan Horse of cultural 



212

materialism.” On reading this, a friend noted the not unlikely 
scenario of reading about what he calls the “Death by Cappucino 
effect” while drinking a cappucino, and it occurred to me that 
in an art/design school, such discomfiting self-awareness might 
be harnessed towards realizing a sense of “criticism” more per-
tinent than merely discussing someone else’s work within the 
confines of its disciplinary vacuum. A “criticism,” rather, that 
refers to the ability and inclination to confront, engage with, 
and communally discuss a subject as it happens — whether a 
piece of work, a cultural condition, or the relation between one 
and the other. The end of Bracewell’s summary seems to call for 
as much, diagnosing the cumulative outcome of the nineties as 
“post-political,” a state of impotence characterized by a “Fear of 
Subjectivity.” Slavoj Žižek similarly evokes a state where reflec-
tion and reflexivity have been undermined to such an extent that 
“it’s easier to imagine the end of the world than the end of Capi-
talism.” The aim of this exercise would be to nurture this critical 
attitude towards reinstating a more athletic sense of agency.

In his essay “Cybernetics and Ghosts,” Italo Calvino de-
scribes the fundamental generosity of literature that deliberately 
sets out to disorient its reader. He suggests that by means of re-
cursion, involution, and other heady techniques of metafiction, 
the labyrinthine constructions of such as Alain Robbe-Grillet 
and Jorge Luis Borges lead away from any comfortable sense of 
narrative continuum, and that the effort of maintaining a mental 
grasp on the writing, of constantly reorienting oneself to cope, 
constitutes its own particular aesthetic experience. Such experi-
ence has obvious pedagogical implications, and Calvino himself 
referred to such techniques as a kind of “training for survival.”
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3. DEFINITION

Calvino is essentially describing (and promoting) the process of 
making a form strange in order to resist both one’s own precon-
ceptions and the weight of others’ opinions. (“Make it new,” as 
Ezra Pound famously translated Copernicus.) A usefully exag-
gerated example of this is Semantic Translation, a poetic tech-
nique conceived by Polish writer, film-maker and publisher Ste-
fan Themerson, which manages to be at once ferociously ironic 
and straight-facedly hilarious. According to its inventor, Seman-
tic Poetry Translation, is “a machine made using certain parts 
of my brain” which was demonstrated most prominently in a 
novella, bayamus. In essence, SPT takes a grey area of meaning 
and attempts to pinpoint it, to clarify it. Themerson introduces 
the process as an attempt to reclaim poetry from the mouths of 
“political demagogues,” who in the twentieth century began to 
adopt the tools of poets — repetition, alliteration, etc. — towards 
their own dubious ends. The idea is to restore emptied-out 
words, clichés and platitudes with their fullest, specific mean-
ings by supplanting them with their precise, verbose dictionary 
definitions. The method is usually demonstrated by comparing 
existing poems or songs with a semantically translated version, 
although the technique extends to prose, and Themerson gener-
ally writes with the same deadpan scientific demeanour.

But Semantic Translation is more double-edged than this 
brief description suggests. Although it is ostensibly an attempt to 
reclaim the “truth” behind words, the proposition is essentially 
ironic, not proselytizing. It’s more accurate to say that Themer-
son is after the truth about “truth,” that at best “truth” is more 
accurately “belief,” and that beliefs should be treated with the ut-
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most suspicion. One of the great benefits of the technique is to be 
reminded that “the world is more complicated than the language 
we use to talk about it.” The nature of reading through the pe-
dantic extent of a piece of Semantic Translation is to experience 
language made strange, to perceive both its technical depth and 
its limitations. Themerson referred to the process as “scratching 
the form to reveal the content.”

In an astute summary of Themerson’s intentions, curator 
Mike Sperlinger recently noted that all the talk of “clarifica-
tion of meaning” is essentially parodic. The clarification that is 
actually happening, he suggests, is that it’s impossible to “truly” 
clarify meaning because “meaning is always going to escape and 
proliferate.” I had this in mind when recently asked to write a 
definition of “Graphic Design” for a new Design Dictionary, an 
opportunity I used to attempt a discipline-specific overview 
with the same candid spirit as Bracewell’s culture-wide Nineties, 
i.e. to summarize the general landscape as plainly and accurately 
as possible, as opposed to the version a school administration 
would have its customers (whether conceived as parents or stu-
dents) believe. Here’s an excerpt:

Rather than the way things work, Graphic Design is still largely 
(popularly) perceived as referring to the way things look: sur-
face, style, and increasingly, spin. It is written about and docu-
mented largely in terms of its representation of the zeitgeist. In 
recent decades, Graphic Design has become associated foremost 
with commerce, becoming virtually synonymous with corpo-
rate identity and advertising, while its role in more intellectual 
pursuits is increasingly marginalized. Furthermore, through 
a complex of factors characteristic of late capitalism, many of 
the more strategic aspects of Graphic Design are undertaken 
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by those working in “middle-management” positions, typically 
Public Relations or Marketing departments. under these condi-
tions, those working under the title Graphic Designer fulfill only 
the production (typesetting, page makeup, programming) at the 
tail-end of this system.
On the other hand, in line with the ubiquitous fragmentation of 
post-industrial society into ever-smaller coteries, there exists an 
international scene of Graphic Designers who typically make 
work independent of the traditional external commission, in self-
directed or collaborative projects with colleagues in neighboring 
disciplines. Such work is typically marked by its experimental 
and personal nature, generally well-documented and circulated 
in a wide range of media. As these two aspects of Graphic Design 
— the overtly commercial and the overtly marginal — grow in-
creasingly distinct, this schizophrenia renders the term increas-
ingly vague and useless. At best, this implies that the term ought 
always to be distinctly qualified by the context of its use.

4. OTHER SCHOOLS

Clearly this definition of “Graphic Design” is not very definitive. 
In fact, the meaning leaks so much that I have a hard time imag-
ining the term it elaborates being usefully applied at all. In con-
sidering how the recognition and articulation of this confusion 
might inform an educational program, however, two possibilities 
suggests themselves. The first is essentially reactionary — to de-
sign distinct courses for the overtly commercial and the overtly 
marginal trajectories, dispensing with the illusion that they are 
combined. The second is fundamentally progressive — to operate 
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outside these existing possibilities, where the point of a course 
would be to propose different ways of thinking altogether.

In his book The Shape of Time, for example, the art histo-
rian George Kubler proposed a model which broke apart and re-
constituted the prevailing compartmentalization of the arts. In 
his new system, architecture and packaging — both essentially 
containers — were conflated under the rubric “Envelopes,” all 
small solids and containers under “Sculpture,” and all work on a 
flat plane under “Painting.” These re-classifications already fell 
within Kubler’s broader call to supplant the regular distinctions 
of Useless (=art) and Useful (=design) with those of Desirable 
(=objects that last) and Non-desirable (=objects that don’t last). 
His new system emphasized objects that stood the test of time, 
regardless of whether they fulfilled a more quantifiable purpose 
(a hammer) or a less quantifiable one (a painting). Alternatively, 
in What is a designer, the selfdescribed cabinet-maker Norman 
Potter distinguished between “Things,” “Places,” and “Mes-
sages.” As far as I know, neither system was pursued beyond 
these two books, but they remain useful places to begin the pro-
ductive destabilization of prevailing classification.

One contemporary model that appears to operate on this 
principle is Cittadellarte, established in the nineties by the artist 
Michelangelo Pistoletto in Biella, Italy. The name is a contrac-
tion of the Italian words for “city” and “citadel,” which amounts 
to a semantic paradox and an example of Michel Foucault’s term 
“heterotopia.” A heterotopia is an actual place (as opposed to a 
Utopia) which is simultaneously open and shut off (his prime 
example is a cruise ship), comprised of apparently contradic-
tory facets and therefore outside the norm by definition. Cita-
dellarte’s aim is explicit and without irony: to directly question 
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and effect the contemporary role of art in society, operating as 
a “mediator” between all arts disciplines and other broad social 
categories, such as economy, politics, science, and education. It 
is organized into “uffizi,” offices with irregular titles like Nour-
ishment, Spirituality and Work, alongside Fashion and Archi-
tecture. Participants pass through for varying amounts of time 
to participate in projects instigated through contact with local 
businessmen, politicians, economists and so on, and the whole 
enterprise is couched in global ambition, typified by the many 
one-liner slogans which Pistoletto employs as catch-all common 
denominators between insular industries: “Art at the centre of a 
socially responsible transformation,” “Italian enterprise is a cul-
tural mission,” or “The artist as the sponsor of thought.”

5. GROUP EXERCISE

After reading my dictionary definition of “Graphic Design,” 
a close colleague argued that it was far too subjective, and that 
it might be useful to observe the extent of that subjectivity by 
subjecting it to an “objective” Semantic Translation. I passed 
this task on to a group of design students in California, mainly 
as an excuse to discuss both how accurate they thought the de-
scription was, and what the effect and value of making a “naked” 
translation might be. The whole block was carved up into indi-
vidual sentences and randomly assigned. Here’s one small ex-
cerpt (from my original text):

Furthermore, through a complex of factors characteristic of late 
capitalism, many of the more strategic aspects of Graphic Design 
are undertaken by those working in “middle-management” posi-
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tions, typically Public Relations or Marketing departments.
and here’s its Semantic Translation (by a student):
In addition, through a group of related circumstances contribut-
ing to the descriptions of recent profit-based trade, many of the 
more carefully planned features of the art or profession of visual 
communication that combines images, words, or ideas, are under-
taken by those earning income at the level just below that of senior 
administrators, typically those helping to maintain a favorable 
public image or those in the territorial divisions of an aggregate of 
functions involved in moving goods from producer to consumer.
The procedure didn’t really change my mind about the 

definition, but the exercise was productive. As so many of the 
carved-up sentences divvied-out among the students contained 
the same terms (not least “Graphic Design” itself), when we 
came to recombine them back into one giant, collectively trans-
lated definition, the individual “definitions” of the same word 
were so diverse that we were forced to decide on one — or rather, 
to make a single amalgamation of a few. In other words, we were 
forced to transform a batch of relatively specific meanings into 
more diffuse, diluted, ambiguous, and abstract ones when com-
bined for broader use — a pratical lesson in the implications of 
definition and democracy.

Another friend argued that my definition had pulled its 
punches by stopping short at pointing out the fact that both 
overtly commercial and overtly marginal poles are equally impo-
tent. The former because the kind of work commissioned by and 
for large corporations (or other predominantly commercial en-
terprises) has become irreversibly bland and innocuous, stuck in 
a loop of catering to market-researched demands which are them-
selves based on desires based on the previous round of market-re-
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searched demands, and so on. The latter because its intellectual 
collateral — personal interest and investment — lacks any social or 
political motivation and efficacy. In his view, the role of designers 
has by now rotated 180 degrees from solving problems to creat-
ing desires, and whether resulting in commercial or intellectual 
objects, they are always surplus, unnecessary, and without ur-
gency. He proposes that the designer designs himself a third role, 
essentially a “research” position, forging purely speculative, im-
material projects outside any obligation to produce objects.

6. WELL-ADJUSTED

In 2005 the writer David Foster Wallace gave a “commence-
ment speech” at Kenyon College, Ohio. This occasion is an es-
tablished aspect of higher education in the U.S., traditionally in-
volving some kind of public mentor figure offering wisdom and 
advice to those about to graduate. Wallace’s speech was a char-
acteristic attempt to simultaneously embrace and parody the 
form, pushing through clichés, cross-examining them in search 
of some kernel of affirmation and genuine advice behind the 
empty platitudes. He scratches the form to reveal some content.

The speech begins with a requisite moral epigram, with the 
difference that Wallace points out the fact that he’s beginning 
with a requisite moral epigram. He continues to refer through-
out to the fact that he is using the form — making a meta-com-
mencement speech — as well not-quite-apologizing for the lack 
of grandiose wisdom on offer. As the speech progresses, it be-
comes plain that Wallace is working something out for his own 
benefit as much as theirs, and so speaks with plain conviction.
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So two younger fish are swimming past an older fish who ex-
claims, “Morning boys! How’s the water?” When he has passed, 
one of the younger fish asks the other, “What the hell is water?” 
This establishes Wallace’s theme: the awareness of self and sur-
roundings, and the task (and difficulty and pain) of maintaining 
that awareness on a daily basis in Adult World. He comes to set-
tle on a crucial aspect of this awareness: You are not the center 
of the universe but part of a community whose individuals have 
equivalent needs and desires and frustrations. (An idea which is 
as patently obvious as it is difficult to act as if aware of it.)

This, in turn, is set up to address the question of the actual 
value — the purpose — of the kind of liberal arts education that 
the Kenyon students are about to complete. And he delivers an 
answer, also founded on a cliché: that “learning how to think” 
turns out to be practical and productive if considered in the sense 
of teaching oneself the ability (via the humility of realizing one’s 
relationship to a community) of how to choose what to think about 
and how to go about doing so. He proceeds with a drawn-out ex-
ample of a regular adult evening, exhausted from work, driving 
to buy groceries for supper, with various petty frustrations met 
along the way — traffic, muzak, disorganization, screaming kids, 
rudeness, etc. Our “default setting,” he argues, is to see these ob-
stacles as being set up against You in particular, to become frus-
trated and angry, and to direct that frustration and anger against 
the others whose existence appears (in this state) to be solely 
geared towards preventing You from doing what You need to do. 
The possibility and privilege that this so-called “learning how to 
think” affords, then, is the realization that in all likelihood every-
one around you is experiencing the same, and that you might mold 
yourself to think and act instead with some degree of benevo-
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lence. Wallace short-circuits the apparent triteness of this idea by 
pointing out how “extraordinarily difficult” it is to achieve such 
humble self-discipline, and that he is certainly no model example.

Wallace’s story is a peculiarly simple example of the day-
to-day benefit of self-reflexivity, offered as a mechanism for cop-
ing with the adult fact of being “uniquely, completely, imperially 
alone.” This state of quotidian grace, he suggests, is what we 
mean when we refer to someone as being “well-adjusted.”

7. SOLITUDE

In Abécédaire, a testimonial interview intended for posthu-
mous screening on French TV, the philosopher Gilles Deleuze 
discusses his experiences as a teacher. In the first of three dis-
tinct moments of unscripted insight, he describes the enormous 
amount of preparation involved in “getting something into one’s 
head” just enough — to a teetering degree of comprehension — to 
be able to convey it with the inspiration of live realization in front 
of a class. The preparation, then, amounts to a kind of rehears-
al for a performance, at best a form of planned improvisation. 
If the speaker doesn’t find what he’s saying of interest, no one 
else will, and so there must be an element of mutual education 
in which he (the teacher) is stimulated by learning something at 
the same time as conveying it. Deleuze insists this shouldn’t be 
mistaken for vanity: it’s not a case of finding oneself passionate 
and interesting, only the subject matter.

Later, Deleuze makes a distinction between schools and 
movements. A school is a negative force, he suggests, because it 
is heavy, fixed, and exclusive. It implies rules, leaders, adminis-
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tration, hierarchy, and bureaucracy. A movement by comparison 
is light, flexible, and open. Less easily defined, it is character-
ized more by intentions, attitudes, diversions, and the passage 
of ideas. He gives an example from art history:

Surrealism as an example of a “school,” with breton its headmas-
ter imposing rules, excluding personnel, and settling scores, as op-
posed to Dada as a “movement,” a flow of ideas involving many 
people, places, and forms without apparent hierarchy.
The final example is aligned with Wallace’s solitude. 

Deleuze relates how, in his experience, immature students op-
erate primarily as a consequence of being alone. Lacking the 
sophistication to think otherwise, “education” is foremost an 
opportunity to communicate, to share — and those interested 
in participating are naturally drawn to a “school” which tradi-
tionally represents this opportunity. His job, he says, is to work 
towards reconciling these students with their solitude, to teach 
them the benefit of it — and to this end, he attempted to introduce 
notions or concepts that would circulate in a course. Not to estab-
lish these ideas, not so they become something as definite and 
ordinary as a “school,” but in order that they were and are per-
petually manipulated by others, according to a series of unique 
interests and talents, continuing to circulate  — as “movement.”

8. TRIAL & ERROR

Established in Arnhem in 1998, the postgraduate Werkplaats 
Typografie (Typography Workshop) is an example of an insti-
tution founded on apparently ideal conditions. It is officially af-
filiated to the local art school and so sufficiently state-funded, 
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but remains physically and spiritually autonomous. In theory 
at least, it seems set up to foster conditions as close to those of 
Deleuze’s idea of “movement” and unlike those of his “school” 
as I can imagine. As one of its initial clutch of students, and hav-
ing maintained irregular contact with its teachers and subse-
quent participants since, I’ve been able to consider it first and 
second hand with the detachment of a case study. In fact, I’ve 
been asked to write about it for one context or another in handy 
five year gaps, each an excuse to note my changing ideas about 
the place, about what has actually happened from its conception 
to its current incarnation from the inside out.

In 1998, “Incubation of a Workshop” was written from 
the vantage of an idealistic student in his first year spent in an 
institution under construction. It’s a kind of prose home movie, 
walking around documenting the essential openness of the place 
in progress, emphasizing its quirky, homegrown nature, lack of 
hierarchy and supposed “two-way teaching” between not-quite-
teachers and not-quite-students. The founding idea is an art/de-
sign school based on “real” (=commissioned) work rather than 
fictional projects or complete self-direction, because only this 
connection with the outside provides the “correct sense of re-
quiredness” for substantial, meaningful work.

In 2003, “Some False Starts” was written as the introduc-
tion to a book accompanying what its by now mildly jaded author 
thought was a dubiously young “retrospective” of work at the 
Stedelijk Museum in Amsterdam. It begins by denouncing the 
“relentless sugary pitch” and “wide-eyed positivity and woolly 
moralism” of the former piece, then tries to recount what had ac-
tually happened despite those good intentions. Almost hidden in 
the middle is a tenuous criticism of the establishment’s increas-
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ing obsession with its image, its “supression of mistakes” which 
the writer thinks fundamental to any real art/design school. A 
few arguments and trips are recounted, with each negative off-
set by a positive. “It was all human enough in the end,” he writes. 
The idealism has shifted to accommodation.

Finally, in 2008, an “Errata” for the school’s tenth anni-
versary book was essentially a reconsideration of such self-ag-
grandizing which now, it seemed to me, had become a large part 
of the whole point of the place. In other words, this relentless 
reflection seemed to have become its defining characteristic: it 
was now a school about school, about its inner principles rather 
than outside work. This is manifest not only by their making the 
book in the first place, but also by the work shown in it, which 
“runs a small gamut from the very local to the very personal.” I 
used to think this was disappointingly narcissistic or solipsistic, 
but now I consider it more affirmatively symptomatic of a disci-
pline (or a few blurred disciplines) between states, a little lost, 
trying to work out what it has been, is, and might become. In lieu 
of any acceptable work — meaning, I guess, seemingly worthwhile 
work — from the wider world, the overwhelming locality of all 
the self-initiated books, posters for guest lectures, and flyers for 
film screenings that pack the book’s pages suggest its main pur-
pose is simple community-building — in search of Deleuze’s rec-
onciliation with solitude. This, then, is an example of a school 
currently experiencing a reflexive reconsideration of its found-
ing discipline. I’m not sure how much the school realizes this it-
self, or needs to, really, but that’s not to say the process mightn’t 
be reasonably recognized and utilized elsewhere.
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9. THE DEMONSTR ATOR

I’m going to end with some incidents from the classroom scenes 
recounted in Robert M. Pirsig’s zen and the Art of Motorcycle 
Maintenance, which seem to summarize the component attitudes 
related so far in this document, i.e.

 — pragmatic ways of dealing with objective facts
— the discomfiting observation and articulation of the
current condition while participating in it
— the deliberate disruption of received wisdom
by making it productively strange
— the collective redefinition of the situation
— to establish a new set of terms
— towards a well-adjusted awareness of self and surroundings
— the communal participation towards an individual
reconciliation with solitude
— through trial and error which constitutes a “lesson”

Phaedrus, the autobiographical protagonist of Pirsig’s 
zen, is assigned to teach rhetoric to a class of undergraduates. 
Confused by the straightforward problem of how to activate a 
bunch of apparently lazy and uninterested students, his anger 
and puzzlement lead him instinctively to devise a “demonstra-
tor” — a task performed in front of the class in which the meth-
od of teaching embodies what is being taught. In line with the 
Werkplaats’ maxim Only real work has the correct sense of required-
ness, Phaedrus enacts his bald reconsideration of the question 
“how to teach?” in front of the students he is trying to teach.
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In one particular passage, Phaedrus assigns his class a 
broad, straightforward task — to write an essay on an aspect 
of the United States — and becomes preoccupied with one par-
ticular girl who, despite a reputation for being serious and hard-
working, is in a state of perpetual crisis through not being able to 
think of “anything to say.” He obliquely recognizes in her block 
something of his own paralysis in not being able to think of “any-
thing to say” back to her by way of advice, and is baffled by his 
own eventual stroke of insight: “Narrow it down to one street.” 
This advice doesn’t work either, but after subsequently suggest-
ing, “Narrow it down further to one building,” then out of sheer 
frustration “one brick,” something gives and the student pro-
duces a long, substantial essay about the front of the local opera 
house. From this unwitting experiment Phaedrus reasons that 
she was blocked by the expectation that she ought to be repeat-
ing something already stated elsewhere, and that she was freed 
by the comic extremity of his suggestion to write about a single 
brick — for which there was no obvious precedent, therefore no 
right or wrong way to go about it, and therefore no phantom 
standard to have to measure up to. By this curious yet perfectly 
logical method, the student was liberated to see for herself, and 
to act independently. He performs variations on the exercise 
with the rest of his class — “Write about the back of your thumb 
for an hour” — which yield similar results, and lead him to con-
clude that this implied expectation of imitation is the real barrier 
to free engagement, active participation and actual learning.

A few similar scenes of fraught but instructive trial and er-
ror conclude with his arrival at “quality,” the cornerstone of the 
book’s subtitle, “an inquiry into values.” Through a series of sim-
ple exercises he first proves to the class that they independently 
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recognize quality, because they routinely make basic quality 
judgements themselves. Then he assigns the question “What 
is quality?” and counters their angry response that he should 
be telling them, not the other way round, by simply admitting 
that he has no idea and genuinely hoped someone might come 
up with a good answer. A few days later, however, he does work 
out a kind of self-annulling definition to the effect that, because 
quality is essentially characterized by a non-thinking process, 
and because — conversely — definitions are the product of formal 
thinking, quality can not be defined. This leads him to respond to 
the eternal student question, “How do I make quality?” with “It 
doesn’t matter how as long as it is quality!” and to the response, 
“But how will I know it is?” with “Because you’ll just see it — you 
just proved to me you can make judgements.” In other words, 
the student is forced to make his or her own judgements based 
on their own inherent sense of quality — and “it was just exactly 
this and nothing else,” he concludes, “that taught him to write.”

To continue an idea alluded to in the first pamphlet, con-
sider a reconstituted art/design foundation course which draws 
on the kinds of characteristics described in this sequel, one that 
embraces as much sociology, philosophy and literature as art and 
design, like the sources paraphrased here. In the space left by 
outdated notions of art/design education, this new foundation 
might involve its students self-reflexively designing their own 
program as an intrinsic part of its instruction — as a movement 
towards a “critical faculty” in both senses of the term.
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*
Between presenting the above as a talk at Michigan State Uni-
versity in Winter 2008/9 and writing it down a year later, 
I read Jacques Rancière’s The Ignorant Schoolmaster in heartening 
confirmation of the trajectory suggested so far.

In line with the rest of the paraphrasing, it seems useful to 
distill its most relevant aspects here. 

Subtitled Five Lessons in Intellectual Emancipation, the book 
primarily tells the story of Joseph Jacotot, a French school-
teacher who, through a kind of inspired accident, discovers 
that he is able to teach things he doesn’t know himself. In exile from 
France following the Restoration, Jacotot was invited to teach 
a class of students at a university in the Flemish town of Lou-
vain. Because neither party spoke the other’s language, Jacotot 
searched for a common item to use as a teaching tool. He discov-
ered a recent bilingual edition of François Fénelon’s adaptation 
of Homer’s Telemachus, and set his class the task of reading and 
discussing it in French.

Starting with the first word, relating it to the next, then 
deducing the relationships between individual letters to form 
words, words to form sentences, and so on, Jacotot made his 
students discuss the work they were learning to recite by heart, 
using the terms they learnt from the text itself. The experi-
ment was a success: within a couple of months his students had 
a substantial grasp of both the book and the French language. 
The learning process, Jacotot observed, was played out strictly 
between Fenelon’s intelligence and the students’ intelligence, 
without mediation. The chance experiment led him to conclude 
that “everything is in everything,” a principle that recognizes 
the fundamental equality and relativity between things. Once 
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something — anything — is learned, it can be compared and re-
lated to everything else. Jacotot’s role as a “Master” was limited 
to directing his students’ will to learn by asking them to continu-
ally respond to a 3-part question: 1. what do you see? 2. what 
do you think of it? 3. what do you make of it? Jacotot’s method 
was based on a very simple idea: because the art of Telemachus 
was the product of a natural intelligence common to all humans, 
everything required to “understand” it — for the transmission of 
a writer’s ideas to a reader’s mind — was contained within itself. 
The book did not require explication from a third party, such as a 
Schoolmaster (or what Rancière calls the “Old Master,” a cipher 
for prevailing approaches to pedagogy.) The work didn’t need 
any help, it could speak for itself, and with adequate attention, 
any student could understand it him- or herself. Each willing stu-
dent possessed the same inherent intelligence to be able to learn 
a piece of work in the same manner he or she had autodidacti-
cally learned to speak as a child — by an initially blind process 
of mimicking, repeating, correcting, and confirming in order to 
interact meaningfully with another human possessing the same 
fundamental intelligence.

These ideas became the foundation of what Jacotot called 
“universal teaching.” All humans are equally intelligent, he 
surmised, and the unfulfilled potential of this intelligence is 
only ever the result of laziness or distraction, compounded by 
the myth of personal inferiority or incapability. The phrase “I 
can’t,” says Jacotot/Rancière, is meaningless. Anything can be 
learned by anyone propelled by desire or constraint. What is com-
monly called “ignorance” is more correctly diagnosed as “self-
contempt” — the notion that an individual doesn’t have the “abil-
ity” or even “right” to learn for him- or herself. The Old Mas-
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ter’s system was founded on forced “stultification,” whereby the 
teacher constantly withholds “knowledge” supposedly too dif-
ficult for the student to understand, revealing and explicating lit-
tle by little, careful always to remain a step ahead. This strategy 
is at once analogous to, and the cause of, any general social order 
founded on inequality — manifest in the greater or lesser posses-
sion of, for example, knowledge, power, or money.

By contrast, universal teaching is founded on equality as a 
presupposition rather than a goal. As such, Jacotot’s method, and 
Rancière’s resuscitation of it, amounts to a philosophical posi-
tion, therefore implicitly political as well as pedagogical. The 
“Old Master” model of explication, Jacotot/Rancière argues, 
maintains the division between the supposedly “wise” and the 
supposedly “ignorant.” The new model, on the other hand, pro-
poses emancipation, above all through the personal realization 
that one is capable of learning, and thereafter through the abil-
ity to teach oneself by observing the relations between observed 
facts. The emancipated human is simply conscious of the true 
power of the human mind, as opposed to the unconscious accept-
ance of received wisdom. And the only precondition of teaching 
another to be emancipated is to be emancipated oneself.

Jacotot insists his method of emancipation is most suited to 
being passed on from person to person (from a father to a son) 
rather than from one to many (by an institution to a society). 
Rancière emphasizes the distinction between private “man” (an 
individual) and public “citizen” (one of a group), how the latter 
will always tend towards entropy, and so will always become 
essentially distracted from the axiom of equality. In any social 
context, in one form or another, inequalities will always evolve. 
And while Jacotot/Rancière recognizes the need to participate 
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in society, as citizens, they maintain that the emancipated man 
is always simultaneously disinterested, aware enough to remain 
essentially independent. 

The most ubiquitous and insidious form of distraction to 
undermine universal teaching is that commonly called “Pro-
gress.” Numerous attempts to establish Jacotot’s principles in 
the 19th century became distracted, for example, through preoc-
cupation with determining — evaluating, classifying — the degree 
of the method’s “progressiveness.” As such, Jacotot’s method 
was reduced to one stage in a perceived continuum of progres-
sion — as a means towards an end rather than an end in itself  —  
and this very conception of quantifying “progress” lapses back 
into the pattern of chasing a goal and setting up differences, hi-
erarchies, and therefore inequalities.

When the term “emancipation” became equivocal — with-
out any useful common meaning — Jacotot discarded the term. 
He referred instead to his teachings as Panecastic (=“everything 
in each”), and preferred to think of them as “stories” rather than 
“philosophy.” One of the more affecting aspects of The Ignorant 
Schoolmaster is pointed out at the end of translator Kristin Ross’s 
introduction, when she points out how Rancière consciously 
adopts Jacotot’s technique of storytelling, subtly confusing the 
source of the narrative voice, and instead invoking a timeless, 
compound form of address. Despite regular indications of both 
full and fragmented quotations (which are usually attributed to 
Jacotot in the endnotes) it becomes increasingly difficult to dis-
cern who exactly is “speaking” — Rancière or Jacotot?

In this manner, Rancière embodies two of the book’s main 
principles. First, by telling a story rather than writing an essay, 
he puts himself on the level of the reader, or rather abolishes lev-
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els and recounts the tale person-to-person rather than philoso-
pher-to-student. Second, by confusing the voice, he discards the 
regular idea of accumulated, gradual history (as reflected in his 
rejection of accumulated, gradual education). The impersonal 
open-sourced paraphrase is embraced as the embodiment of in-
fluence, passing on, continuation, movement — a form in which, 
in whomever’s words, all are equal.
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V
H

onde se inscreve um tratado  
improvável das conclusões, com:  
um prefácio que conclui sobre a ilusão 
de quatro volumes formarem um livro, 
a conclusão que nada nunca se conclui 
num elogio dramático à falta do resto  
e, por fim, o verdadeiro epílogo.
(248 caracteres)

PALAVrAs-cHAVe: 
fim

<   (fig.) “Tree surgery” por P. H. bridgeman em The Co-Evolution Quarterly (Verão 1976), 

stewart brand, p. 68.
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Victor Hugo
Prefácio

O autor desta obra, desde o dia em que escreveu a 
primeira página até àquele em que escreveu a aben-
çoada palavra FIM no fundo da última, foi um jogue-
te da mais ridícula ilusão. Tendo pensado que valia a 
pena meditar numa composição em quatro volumes, 
perdeu o seu tempo a procurar uma ideia fundamen-
tal, a desenvolvê-la bem ou mal, segundo um plano 
melhor ou pior, a dispor cenas, a combinar efeitos, 
a estudar os costumes do seu meio, numa palavra, 
procurou trabalhar a sério na sua obra. 

Não foi senão há pouco, na altura em que, segun-
do o costume dos autores de terminarem por onde o 
leitor começa, se preparava para elaborar um longo 
prefácio, que fosse como que o escudo da sua obra, 
e que contivesse, com a exposição dos princípios 
morais e literários sobre que assenta a sua conceção, 
um resumo mais ou menos rápido dos seus diversos 
acontecimentos históricos e um quadro mais ou me-
nos completo da região que percorreu, não foi senão 
há pouco, dizíamos, que se apercebeu do seu erro, 
que reconheceu toda a insignificância e toda a frivo-
lidade do género acerca do qual tão gravemente es-
curecera o papel e que notou como, por assim dizer, 
se mistificou a si próprio, persuadindo-se que este 
romance poderia muito bem, até certo ponto, ser 
uma produção literária, e que estes quatro volumes 
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formassem um livro. Resolveu-se, portanto, depois 
de se ter confessado publicamente a não dizer coisa 
alguma, nesta espécie de prefácio, que o Senhor Edi-
tor tivesse, por consequência, de imprimir em letra 
de forma. Não informará sequer o leitor do seu nome 
ou dos seus prenomes, nem se é jovem ou velho, casa-
do ou solteiro, nem se escreveu já elegias ou fábulas, 
odes ou sátiras, nem se pretende fazer tragédias, dra-
mas ou comédias, nem se goza do patriciado literário 
em qualquer academia, nem se possui uma tribuna 
sua em qualquer órgão da imprensa diária. Todas es-
tas coisas, contudo, pareciam muito interessantes. 
Limitar-se-á apenas a declarar que a parte pitores-
ca do seu romance foi objeto de cuidados especiais, 
que se encontram nele frequentemente os K, os Y, os 
H, e os W, apesar de nunca ter empregado estes ca-
racteres românticos senão com extrema sobriedade, 
testemunhando o nome histórico de Guldenlew, que 
vários cronistas escrevem Guldenloëwe, o que ele se 
não atreveu a fazer, que aparecem igualmente nele 
muitos ditongos variados com grande gosto e elegân-
cia; e que, enfim, todos os capítulos são precedidos 
de estranhas e misteriosas epígrafes, que aumentam 
singularmente o interesse e dão mais largo caráter a 
cada parte da composição.

in Han de Islândia, 1a edição, Janeiro de 1823 — ed. portuguesa, Lisboa: 
Lello&irmão, 1969, pp. 21-2
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bento espinosa
Tratado da correção do intelecto 
e do caminho pelo qual se dirige 

ao verdadeiro conhecimento 
das coisas 

§ 110  As idéias falsas e fictícias não têm nada de po-
sitivo (como mostrámos abundantemente) pelo que 
sejam ditas falsas ou fictícias; mas somente são consi-
deradas tais por um defeito do conhecimento. Logo, 
as ideias falsas e fictícias, como tal, nada nos podem 
ensinar sobre a essência do conhecimento, a qual 
deve ser procurada nas propriedades positivas que 
acabámos de enumerar. Quer dizer que nos cumpre 
já estabelecer alguma coisa de comum, de que ne-
cessariamente se seguirão estas propriedades; uma 
base, que ao nos ser dada, implica necessariamente 
estas propriedades, e, quando retirada, remove-as. ∞ 
[Falta o resto]

∞ Se a obra não fosse interrompida aqui, Espinosa chegaria à defini-

ção do intelecto e, depois de cumprido o programa exposto no § 49 (além 

de pontos secundários a que fizera alusão ou que prometera tratar), es-

taria de posse da idéia do Ser perfeitíssimo ou Deus. Achar-se-ia, assim, 

aberto o caminho para a Ética, numa exposição ordine geometrico (cf. nota 

92). (N. do T.)

in Tratado da Correção do Intelecto, 1660-63 — ed. brasileira, Coleção  
Os Pensadores — Espinosa, s. Paulo: Abril cultural, 1983
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FN

mcLUHAN, marshall (1967), The medium is the 

massage: An Invenctory of Effects. Londres, Nova 

iorque: Gingko Press, 2005:50

Friedrich Nietzsche
Epílogo

Enquanto no termo da minha obra, pinto, lentamen-
te, vagarosamente, este negro ponto de interrogação, 
enquanto me disponho a recordar aos meus leitores 
as virtudes — ah, tão esquecidas, tão desconhecidas! 
— da arte de ler, eis que ouço à minha volta o riso mais 
impertinente, o mais trocista dos frívolos: os pró-
prios espíritos do meu livro vêm assaltar-me, puxar-
-me as orelhas e chamar-me à ordem, gritando-me: 
«Já não podemos mais! Para o diabo, para o diabo, 
esta negra música de corvo! Não é já amanhã? Não 
está o Sol a brilhar? Não estamos no meio de um rel-
vado verde e macio? Não estamos no verdadeiro rei-
no da dança? Já alguma vez existiu melhor momento 
de ser feliz? Quem nos cantará uma canção, uma can-
ção da amanhã, uma canção leve, tão aérea e ensola-
rada que consiga não expulsar as ideias negras, que 
muito pelo contrário as convide a partilhar as nossas 
danças e os nossos cantos? Mais vale a simples gaita 
de foles campesina do que estas misteriosas músicas, 
estas profecias da desgraça, estes cantos de sapo res-
sonante, vozes do túmulo e assobios de morto, com 
que até agora contemplaste a nossa bravia solidão, 
Senhor Eremita e Músico do Futuro! Acabemos com 
tudo isso! Vamos entoar a partir de agora melodias 
mais agradáveis e mais alegres!» É esse o vosso de-
sejo, meus impacientes amigos? Pois muito bem, as-
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sim seja! Quem não estará pronto a dedicar-vos a sua 
devoção? A minha gaita de foles já está à espera, as-
sim como a minha garganta; se saem sons um pouco 
roucos, meu Deus, pior, não me queirais mal por isso; 
não estamos nós na montanha? O que ouvirdes será, 
pelo menos, novo; e se o compreenderdes, se não o 
compreenderdes o cantor, pior ainda! Não será essa a 
sua sorte? Não será isso a que chamaram a «Maldição 
do Trovador»? Assim ouvireis melhor a sua música e 
a sua melodia, assim podereis dançar melhor ao rit-
mo da sua gaita de foles... É isso que quereis? 

in A Gaia Ciência, 1882 —  ed. portuguesa, Lisboa: Guimarães editores, 
2000, p. 285
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Onde finalmente se 
explica Página

anExo
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Página é uma publicação de reflexão crítica consagrada ao design de 
comunicação, entre o legado da cultura impressa e a contemporaneidade da 
cultura digital. Através de princípios editoriais, expõe a produção acadé-
mica do mestrado em Design de Comunicação e Novos Media (FBAUL) 
e coloca-a à prova perante outros discursos intelectuais tangenciais, limí-
trofes ou exteriores ao design. O modelo editorial, constituído por volu-
mes temáticos, faz coabitar materiais inéditos (de docentes e discentes) 
com textos previamente publicados. Mais do que representar a produção 
académica, condicionando a publicação a um tempo de leitura e atualidade 
que dependem das dinâmicas do ano letivo, coloca-a em contexto. Com 
esta operação, a publicação procura dirigir-se a uma audiência de leitores 
intra e extra-academia.

TEORIA E PRÁTICA

Página coloca-se perante os modelos tradicionais da publicação académica 
– literatura, revistas científicas e livros didáticos, baseados num sistema 
de revisão e avaliação entre pares – e, por contraponto, procura modos de 
negociação entre publicação académica e cultura projetual em design. 

Prática e teoria são entendidas como operações legítimas de in-
telectualização de um tema. Se a prática é imediatamente garantida pela 
produção académica do mestrado, a teoria é construída por um conjunto 
de referências externas. Este corpus teórico e conceptual contextualiza a 
produção académica e dota o objeto editorial de um caráter não documen-
tal. Deste modo, Página retoma a dinâmica da produção académica, como 
“narrativa” que primeiro reinterpreta narrativas precedentes (citamos e 
referenciamos como modelos de verificação científica) para só depois pro-
por um discurso original.

Ao utilizar a literatura e outros textos ou imagens tangentes ou ex-
teriores ao discurso de design, Página explora as possíveis relações entre 
várias manifestações culturais. Através de um meio fundamental de distri-
buição do conhecimento – o livro – o projeto expõe as lógicas de circula-
ção e cruzamento do pensamento e admite que a produção de conhecimen-
to implica a deriva por subjetividades intertextuais.

Onde finalmente se explica 
Página 
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TEXTO E HIPERTEXTO

A estrutura de conteúdos de Página, a composição das suas páginas, a 
constituição em quatro volumes, concorrem para a criação de um espaço 
mental de leitura, entre experiências lineares e não-lineares. 

O modelo editorial centra-se nas estruturas diferenciais texto e 
hipertexto, escrita e leitura, nas formulações da página impressa e da pá-
gina digital.

Voltar a uma aparente dicotomia texto/hipertexto pode parecer 
uma redundância numa época familiarizada com os paradigmas da cultu-
ra digital. No entanto, as nossas práticas de leitura contemporâneas mos-
tram-nos como é útil voltarmos a esta dualidade. Por exemplo: nos dis-
positivos de leitura eletrónica usamos o ecrã ou a página digital para ler 
texto de um modo linear. É ainda comum encontrarmos publicações im-
pressas que remetem para estruturas hipertextuais. Por outro lado, nas 
edições eletrónicas ou digitais, o hipertexto funciona recorrentemente 
como simples ligação ao exterior e, por consequência, como mecanismo 
de fuga da página para o ciberespaço – muitas vezes, por associações de 
lógica questionável perde-se “leitura”, privilegiando-se o desvio a uma 
leitura profunda.

Mais do que sublinhar a dialética página impressa/página digital, 
Página propõe diluir os limites impostos – para este modelo editorial, 
texto é hipertexto, hipertexto é texto. 

EDIçãO E DESIGN

Perante ambientes info-saturados e num momento em que as “narrati-
vas” ou ligações entre conteúdos são tão ou mais importantes que os con-
teúdos em si, a edição surge como operação frequentemente associada às 
práticas do design (tendencialmente, substituímos o paradigma do “de-
signer como autor” pelo “designer como editor”).

Tendo isto em consideração, Página é ainda um contributo à ques-
tão: Como se pode representar o gesto editorial? Ao expor a montagem 
ou composição dos conteúdos e ao reforçar os intervalos entre referentes 
(de contexto, temática, campos de conhecimento ou produção criativa), 
procurou-se enfatizar as operações da edição, usualmente colocada na 
sombra ou nas entrelinhas da escrita. O projeto procurou, ainda, cons-
truir analogias entre escrita, edição e leitura para a análise do que pode, 
hoje, significar “editar”.
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modelos:   que pode também ser  a caminho de . 

teorema para a compatibilidade da publicação impressa e digital,
do discurso académico e crítico.

Publicação crítica (pela teoria e pela prática)
mestrado Design de Comunicação e novos media

Faculdade de Belas-artes da universidade de Lisboa
ano letivo 2010/11

Edição: Sofia gonçalves
alunos: Célia Castelo, madalena guerra, ricardo Bonacho, rute Selésio (livro 4)
textos críticos e obras: alessandro Ludovico, andrew Blauvelt, andrew murphie, arnaud 
Dandieu, Bento Espinosa, Friedrich nietzsche, george Bataille, georgio agamben, 
gilles Deleuze e Félix guattari, Dick Higgins, Jacques rancière, Jan Wenzel, John 
Locke, Jorge Luís Borges, nam June Paik, Paul Valéry, Sergei Eisenstein, Stuart Bailey, 
Victor Hugo

nota sobre tradução: com os devidos recursos, todos os conteúdos deveriam ser 
traduzidos para português.
tipografia/typefaces: DtL Fleischmannn + maria Pro
técnica de impressão: Print on Demand

Esta publicação é o quarto fascículo da componente prática de Doutoramento  
em Belas-artes, Variante Design de Comunicação de Sofia gonçalves, com a orientação 
do Prof. Victor almeida.

×

todos os esforços foram feitos para contatar os legítimos proprietários no que diz 
respeito aos direitos de autor e permissão de publicação. Se tiver quaisquer informações 
sobre este assunto, tentaremos incluí-las em edições futuras. Qualquer parte ou a 
totalidade desta publicação pode ser copiada ou reproduzida por qualquer meio.

Fragmentei, resumi e amalgamei ideias vindas da minha cultura, isto é, do discurso dos outros; 
comentei, não para tornar inteligível, mas para saber o que é o intelegível; e para tudo isso apoiei-
me continuamente naquilo que se enunciava à minha volta. 

roland Barthes 1970, da contracapa de S/z, Lisboa: Edições 70

×

agradecimentos
Sobre o assunto dos agradecimentos, gostaria de lembrar ao leitor o quão difícil o problema dos 
direitos autorais se tornou. Várias ilustrações que desejava usar tiveram de ser omitidas, pois não 
foi possível obter permissão em tempo útil. Parece que tudo está a ser protegido por direitos autorais, 
marca registada, ou já foi apropriado de alguma forma. Todos se apressam a dividir o mundo 
dos signos para seu próprio proveito económico. Os mecanismos de proteção legal da propriedade 
intelectual estão a tornar-se cada vez mais sofisticados, precisamente no momento em que a própria 
noção de direitos autorais está a ser posta em causa pelo computador e outros dispositivos eletrónicos. 
Esta é uma clara evidência de que estamos a viver a era final da imprensa. 

Jay David Bolter (1991), dos agradecimentos de Writing Spaces: The Computer, 
Hypertext, and the History of Writing, nova Jersey: Lawrence Erlbaum (trad. livre)
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Onde se escreve,
lentamente e ao longo de toda uma obra,

                 um ponto de interrogação 
Fn:PdF23, 240 .

não estranhe o leitor, o tom confessional deste (último) 
editorial

PdF1
. se à medida que for lendo os pensamentos 

do autor, o leitor for recorrendo aos seus próprios pensa-
mentos, este texto dar-lhe-á em igual medida a dose de di-
vertimento do seu escritor

JL:PdF2, 20
.

É de crer que estamos na presença da última questão (aque-
la a que, afinal e sempre, se pretendeu dar resposta): como 
se pode publicar ou representar o gesto editorial

sg:PdF24, 245
? 

Voltamos à posição: a paginação, enquanto ação na Pági-
na, nunca é uma operação neutra

Pag/L-3
. notas à margem ou 

de rodapé são os lugares paratextuais da fuga. como tes-
te à morfologia editorial da página, às suas convenções, 
reservámos a marginalidade das notas de rodapé   e um 
anexo

sg:PdF24
, para o que finalmente explica Página .

 

título              Pág i n a — L i v r o 4              capa

 Usualmente, a capa é mais do que a superfície onde figura o título de 
um livro – é a sua primeira identidade. ao colocar o editorial na capa, 
Página admite que este texto é fundamental para o entendimento do 
exercício de edição. este editorial, primeira manifestação das inten-
ções editoriais, é: i) resultado do esforço de leitura que tenta rela-
cionar frações de discursos distintos; ii) colagem ou composição 
de fragmentos, de samples ou lexias (segundo Barthes), para a con-
solidação de uma unidade – a publicação; iii) uma base de dados 
dos conteúdos da publicação.

 georges Perec numa nota de rodapé: Sou fã de notas de rodapé no fim 
de página, mesmo que não tenha nada de particular a clarificar. neste 
editorial, as notas de rodapé contêm informações essenciais para a 
compreensão do modelo editorial Página.

  Página é uma publicação de reflexão crítica consagrada ao design 
de comunicação, entre o legado da cultura impressa e a contempo-
raneidade da cultura digital.

Últimas confissões, mais uma vez, apropriadas das pala-
vras dos outros:
Tendo pensado que valia a pena meditar numa composição em qua-
tro volumes, perdeu o seu tempo a procurar uma ideia fundamental, 
a desenvolvê-la bem ou mal, segundo um plano melhor ou pior, a 
dispor cenas, a combinar efeitos, a estudar os costumes do seu meio, 
numa palavra, procurou trabalhar a sério na sua obra 

VH:PdF23, 237
.

se a obra não fosse interrompida aqui, o autor chegaria 
à definição do intelecto e estaria na posse do ser Perfei-
tíssimo ou deus. no entanto, esta foi a sua última nota... 
...falta o resto

Be:PdF23, 239
.

título              Pág i n a — L i v r o 4              contracapa

(cont. editorial)

editoriaL
onde se escreve,
lentamente e ao longo de toda uma obra,
um ponto de interrogação.
capa & contracapa                    + PdF1, 1

nota 14

coMo coMeçar o ÚLtiMo…  PdF2, 17
John Locke  Carta ao Leitor  19
gilles deleuze & Féliz guattari  Introdução  22

econoMia da PUBLicação: 
Para UMa teoria de caMPo  
UniFicado da PUBLicação 
na “idade Pós-digitaL”  PdF3, 25
Madalena guerra  This Publication  PdF4, 31
célia castelo  A morfologia Editorial 
nos limites da Página  PdF5, 43
dick Higgins  Structural Releases  PdF6, 57
alessandro Ludovico  Post-digital print 
+ Print vs. electrons  PdF7, 63

teorias de ação 
Para UMa aUtonoMia discUrsiVa 
do design a Partir da ProdUção 
editoriaL  PdF8, 75
Jan Wenzel  The Publisher 
as a Biopolitical Entrepreneur  PdF9, 91
sergei eisenstein  O Princípio Cinematográfico 
e o Ideograma  PdF10, 101
Jorge Luís Borges  Exame da obra 
de Herbert Quain  PdF11, 105

ricardo Bonacho  
Onde está o autor?  PdF12, 113
Paul Valéry  Nota e digressão  PdF13, 123
andrew Blauvelt  Towards Critical Autonomy 
or Can Graphic Design save itself?  PdF14, 127

Braço de Ferro oU cacHiMBo da Paz? 
entre PUBLicação acadÉMica 
e PUBLicação crítica  PdF15, 137
andrew Murphie  Ghosted Publics  PdF16, 149
nam June Paik  Expanded Education 
for the Paperless Society  PdF17, 163
george Bataille  
Encyclopaedia Acephalica  PdF18, 168
rute selésio  
Dicionário de Sentidos  PdF19, 175
georgio agamben  Ideia do estudo  PdF20, 189
Jacques rancière  
A Lição do Ignorante  PdF21, 195
stuart Bailey  
(Only an Attitude of Orientation)  PdF22, 205

coMo terMinar o ÚLtiMo 
(Para Já)  PdF23, 235
Victor Hugo  Prefácio  237
espinosa  Tratado da correção do intelecto  239
Friedrich nietzsche  Epílogo  240

anexo  Onde se explica “Página”  PdF24, 243

i n -
 - d í -
- c e 
   P d F

1

5

9

13

17

21

2

6

10

14

18

22

4

8

12

16

20

24

Imagens para 
organizar o nosso 

pessimismo. 
Imagens para 

protestar contra 
a glória do reino 

e os seus feixes 
sólidos de luz.

 
Didi-Huberman

3

7

11

15

19

23

Conheço a regra 
formulada 

por Apollinaire: 
‘É preciso 

publicar tudo’. 

Maurice Blanchot

(...) na análise das 
ideias e do saber, 
prestamos uma 

atenção cada vez 
maior aos jogos da 

diferença (…)
 

Michel Foucault

PdF

1



L i s t a 
 g e n e a L ó g i c a 
 e d i t o r i a L

aL (alessandro Ludovico)

aB (andrew Blauvelt)

aM (andrew Murphie)

ad (arnaud dandieu)

Be (Bento espinosa)

cc (célia castelo)

cVW (camiel Van Winkel)

Fn (Friedrich nietzsche)

gB (george Bataille)

ga (georgio agamben)

d&g (deleuze & guattari)

dH (dick Higgins)

d-H (didi-Huberman)

Jr (Jacques rancière)

JW (Jan Wenzel)

JL (John Locke)

JLB (Jorge Luís Borges)

Mg (Madalena guerra)

nJP (nam June Paik)

PB (Pierre Bourdieu)

PV (Paul Valéry)

rB (ricardo Bonacho)

rs (rute selésio)

se (sergei eisenstein)

sg (sofia gonçalves)

sLW (sol LeWitt)

sB (stuart Bailey)

VH (Victor Hugo)
tí

tu
lo

  
  

  
  

  
  

  
P

á
g

in
a

 —
 L

iv
ro

 4
  

  
  

  
  

  
 M

o
d

e
Lo

s
:  

 q
ue

 p
o

de
 ta

m
bé

m
 s

er
 

 a
 c

am
in

ho
 d

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 lo

m
ba

da e d i t o r i a L 

Onde se escreve,
lentamente e ao longo de toda uma obra,

                 um ponto de interrogação 
Fn:PdF23, 240 .

não estranhe o leitor, o tom confessional deste (último) 
editorial

PdF1
. se à medida que for lendo os pensamentos 

do autor, o leitor for recorrendo aos seus próprios pensa-
mentos, este texto dar-lhe-á em igual medida a dose de di-
vertimento do seu escritor

JL:PdF2, 20
.

É de crer que estamos na presença da última questão (aque-
la a que, afinal e sempre, se pretendeu dar resposta): como 
se pode publicar ou representar o gesto editorial

sg:PdF24, 245
? 

Voltamos à posição: a paginação, enquanto ação na Pági-
na, nunca é uma operação neutra

Pag/L-3
. notas à margem ou 

de rodapé são os lugares paratextuais da fuga. como tes-
te à morfologia editorial da página, às suas convenções, 
reservámos a marginalidade das notas de rodapé   e um 
anexo

sg:PdF24
, para o que finalmente explica Página .
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