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We are drawn to a new medium of 
representation because we are pattern makers 
who are thinking beyond our old tools.  
We cannot rewind our collective cognitive effort, 
since the digital medium is as much a pattern 
of thinking and perceiving as it is a pattern of 
making things. […] Now that we have shaped 
this a new medium of expression, how may we 
think? […] The machine like the book and the 
painting and the symphony and the photograph 
is made in our own image, and reflects it back 
again. The task is the same now as it ever  
has been, familiar, thrilling, unavoidable:  
we work with all our myriad talents to expand  
our media of expression to the full measure  
of our humanity.
Janet Murray, Inventing the medium (2003, p.11).

The designer acting as designer, that is, with 
the tools of his profession, faces the particular 
challenge to of an operational critique. In other 
words, she or he faces the challenge not to 
remain in critical distance to and above reality, 
but to get involved in and intervene in reality 
through design actions, that open new or 
different opportunities for action.
Gui Bonsiepe, Some Virtues Of Design (1998)
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Introdução
—
Projeto I entende a prática projectual como uma forma de investigação aplicada  

e assume uma acepção ampla de Design de Comunicação enquanto disciplina inclusiva  
e domínio de conhecimento pluridisciplinar. Esta unidade curricular procura equacionar 
os Novos Media enquanto campo de experimentação e produção, pressupondo que 
qualquer construção discursiva em Design de Comunicação reverte para, ou se efectiva, 
pela prática, i.e., pela construção de artefactos de comunicação. 

Assumindo o primeiro ano curricular do mestrado como uma fase de investigação 
exploratória, visa-se a definição de contextos, aproximações e interesses que orientam 
o desenvolvimento futuro da dissertação ou projecto. Fomenta-se o desenvolvimento 
de projectos cujas características conceptuais se aliam à exploração de possibilidades 
tecnológicas e criativas, inerentes ao Novos Media, e que se constituem como trabalho 
de fundação passível de suscitar questões e de proporcionar orientações para o projecto 
de investigação. 

Projecto I desenvolve-se em torno de diferentes motes temáticos e operativos,  
a explorar em consonância com o enquadramento teórico proporcionado pelas restantes 
disciplinas, e em complementaridade com as capacidades de experimentação e produção 
desenvolvidas em Laboratório I. Projecto e Laboratório definem-se como um núcleo 
estruturante que procura sedimentar o conhecimento e promover a capacidade de 
actuação no domínio científico do mestrado.

Conteúdos
—
A disciplina de Projecto I visa o reconhecimento do campo de estudo e de actuação do Design de 

comunicação e Novos Media enquanto domínio científico, operativo e criativo. O programa desenvolve-se em torno 

de três momentos que focam, respectivamente, o domínio específico dos Novos Media e se orientam para o Design 

de Comunicação enquanto produção cultural e para a Investigação em Design enquanto produção científica.
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There’s nothing older than “new 
media”, a term which is little more 
than a superficial justification for 
lumping together a bunch of largely 
unrelated technologies […]. If one 
defines as a medium something that 
it is between a sender and a receiver, 
then computers are not only media, 
but also senders and receivers 
which themselves are capable of 
writing and reading, interpreting and 
composing messages within the 
limitations of the rule sets inscribed 
into them.  
Florian Cramer, Concepts, Notations, 
Software, Art (2002)

I suggest that Kay and cultural 
software pioneers aimed to create 
a particular kind of new media – 
rather than merely simulating the 
appearances of old ones. These 
new media use already existing 
representational formats as their 
building blocks, while adding 
many new previously nonexistent 
properties. At the same time, as 
envisioned by Kay, these media 
are expandable – that is, users 
themselves should be able to easily 
add new properties, as well as to 
invent new media. Accordingly, 
Kay calls computers the first 
“metamedium” whose content is  
“a wide range of already-existing  
and not-yet-invented media.” 
Lev Manovich, Software takes 
command (2013, p. 57)

In short, “new media” is “new”  
because new properties (i.e., new 
software techniques) can always  
be easily added to it. 

Lev Manovich. Alan Kay’s Universal  
Media Machine (2006, p. 18)

1
—
Num primeiro momento, procura-se enquadrar teórica e conceptualmente o campo de actuação 

contemporâneo do Design de Comunicação, mediante a postura crítica e de exploração que lhe é inerente, 

diferenciando e aproximando gradualmente o Design enquanto prática projectual do domínio da Investigação. 

Abordam-se paradigmas contemporâneos de Design de acordo com o seu carácter relacional e mediante  

a atitude de pesquisa e questionamento sistemático que envolve. Procura-se equacionar o papel do design enquanto 

produção cultural. A reflexão resultante deste exercício irá materializar-se no desenvolvimento de um artefacto  

de comunicação, i.e., um objecto gráfico que traduza e comunique as premissas de design estudadas, explorando  

a forma como se apresenta e a relação que promove com o receptor/utilizador.

2
—
De seguida, proporciona-se uma familiarização com a cultura específica e domínio operativo dos Novos 

Media, abordando as suas fundações que emergem do cruzamento entre práticas culturais e inovações tecnológicas.

Sob o mote temático “(old) new media reader” procura-se enquadrar a noção de Novos Media, 

questionando o estatuto de novidade e de mediação nela implicados e proporcionando as bases para o entendimento 

do meio computacional enquanto meta-medium. Suscita-se igualmente uma primeira conceptualização e 

experimentação das possibilidades criativas que lhes são inerentes e que se assumem enquanto mote operativo.  

Em termos práticos, esta fase envolve a produção gradual de documentos que serão indexados e compilados de 

acordo com as relações que se estabelecem entre os seus conteúdos. Por último, estas relações devem ser explicitadas 

num único objecto, proporcionando uma meta-leitura dos conteúdos tratados.
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Design, because of its functional 
intentions, has always had a 
relational dimension. In other words, 
all forms of design produce effects, 
some small, some large. But what is 
different about this phase of design 
is the primary role that has been 
given to areas that once seemed 
beyond the purview of design’s form 
and content equation. […]

If the first phase of design offered 
us infinite forms and the second 
phase variable interpretations — 
the injection of content to create 
new forms — then the third phase 
presents a multitude of contingent 

or conditional solutions: open-
-ended rather than closed systems; 
real world constraints and contexts 
over idealized utopias; relational 
connections instead of reflexive 
imbrication; in lieu of the forelorn 
designer, the possibility of many 
designers; the loss of designs that 
are highly controlled and prescribed 
and the ascendency of enabling 
or generative systems; the end of 
discrete objects, hermetic meanings, 
and the beginning of connected 
ecologies.

Andrew Blauvelt. Towards Relational 
Design (2008a).

The true investment is the 
investment in design itself, as a 
discipline that conducts research 
and generates knowledge – 
knowledge that makes it possible  
to seriously participate in 
discussions that are not about 
design. 

Daniel van der Velden, Research 
& Destroy: Graphic Design as 
Investigation (2006).

In design exploration, the most 
important question is: “What if?”… 
(i.e., exploring possibilities outside 
of current paradigms—whether 
these are paradigm of style, 
use, technology, or economical 
boundaries). (…) In this sense, 
design exploration is a way to 
comment on a phenomenon by 
bringing forth an artifact that often  
in itself, without overhead 
explanations, becomes a statement 
or a contribution to an ongoing 
societal discussion. 

Fallman, Daniel, The Interaction Design 
Research Triangle (2008)

(…) using the process of invention 
as a mode of “discourse,” a poetic 
invention that, by stretching 
established conventions, whether 
physical, social, or political, rather 
than simply affirming them, takes on 
a radical critical function, a material 
critical theory (…).

Seago e Dunne, New Methodologies in 
Art and Design Research: The Object 
as Discourse (1999).

3
—
Por fim, equaciona-se o Design enquanto objecto e motor da Investigação, abordando as possibilidades 

de investigação orientada sobre e para a prática projectual e procurando definir os motes temáticos e operativos 

a explorar no 2.º semestre. Contextualiza-se a relação entre a investigação e a prática projectual, introduzindo 

as aproximações de Investigação em Design passíveis de serem exploradas: seja incidindo sobre a prática e seus 

domínios de conhecimento, desenvolvendo-se para informar a prática ou orientando-se para a produção de 

artefactos. Os tópicos abordados ao longo do semestre proporcionam os conteúdos a trabalhar. Em termos práticos, 

procede-se a uma revisão e selecção da matéria dada, produzindo uma edição em torno desses conteúdos, bem como 

um modelo sintético de apresentação. Estes objectos definem os contextos, ideias e formas de produção a explorar 

no segundo semestre, enquanto trabalho exploratório de fundação para a investigação.
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18 Set. (apresentação)

P01 — design (enquanto) 

investigação;

18 — 20 Set: fase 1 (revisão/temas)

25 Set — 27 Set: fase 02 (produção 
/ objecto)

2 Out (ap. resultados)

P02 — (old) New media

04 — 09 Out: fase 1.1 (file/list)

11 — 16 Out: fase 1.1 (file/list)

18 — 23 Out: fase 1.2 (file/list)

25 — 30 Out: fase 2 (file/list/link)

06– 08 Nov: fase 3 (link) 

P03 — investigação (em) design

13 — 15 Nov: seleccionar

20 – 22 Nov: estruturar

27 Nov: compilar

29 Nov — 04 Dez: formalizar 
06 — 11 Dez: sintetizar

13 — 18 Dez: apresentar

—
O programa desenvolve-se em torno dos tópicos apresentados, explorados em teoria e na prática segundo  

três momentos e de acordo com os seguintes motes operativos: realização de artefactos de comunicação enquanto 

síntese de pesquisa; reflexão e modos de publicação; edição e apresentação de referências consolidadas.

Objectivos
—
Fomenta-se a familiarização com princípios inerentes à actividade projectual e à investigação científica, 

mediante as seguintes competências a desenvolver pelos estudantes:

a) familiarização com referentes fundadores da cultura específica do design de comunicação  

e dos novos media;

b) desenvolvimento de capacidades de análise e crítica construtiva,  numa abordagem a contextos 

conceptuais e históricos enquanto bases para a prática do design;

c) aplicação de processos de investigação conduzidos sobre a prática, para e pela prática, mediante  

a adopção de metodologias adequadas e gestão dos recursos disponíveis;

d) consolidação da pesquisa e experimentação como bases da concepção e desenvolvimento do projecto  

e enquadramento do seu âmbito tecnológico, artístico e cultural;

e) promoção da autonomia conceptual e operativa, valorizando a colaboração em equipa e o domínio  

do projecto (da concepção à implementação).

Metodologia e Avaliação 
—
A disciplina tem um carácter teórico-prático integrando aulas teóricas, de suporte à conceptualização e 

desenvolvimento orientado de três exercícios nas aulas práticas. Inclui aulas de apresentação que convocam o aluno 

para a discussão e exposição de tópicos propostos, bem como para apresentação e argumentação dos seus trabalhos. 

A classificação final contempla:

a) avaliação contínua (10%) de: assiduidade, participação, empenho e evolução do aluno, mediante critérios 

relativos a autonomia conceptual e operativa, capacidade crítica e clareza na comunicação, integração e cooperação. 
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b) avaliações qualitativas periódicas (70%) de: ex.1 (10%) + ex.2 (20%) + ex.3 (40%) 

c) avaliação quantitativa final (20%) de: atualizações/reformulações aos trabalhos. 

Os trabalhos são avaliados em conformidade com as metodologias e prazos de cada fase e a 

correspondência aos critérios relativos ao projeto (pesquisa, metodologia, criatividade, adequação, pertinência).

Pesquisa e investigação (sustentação do projecto e do discurso)

Metodologia (competência técnica e rigor projectual)

Criatividade e experimentação (reconhecimento e teste de processos e linguagens)

Adequação e sustentabilidade (viabilidade dos projectos)

Pertinência e fundamentação (cultural das propostas e estratégias projectuais)

Maturidade conceptual e operativa (iniciativa, autonomia)

Capacidade crítica (para interpretar, questionar, propor e argumentar)

Capacidade de comunicação (clareza oral/escrita)

Evolução e aprendizagem (superação de lacunas)

Integração e cooperação (nas aulas e nos grupos de trabalho).

Classificação qualitativa (avaliações periódicas)

A (EXCELENTE): desempenho excepcional, com algumas insuficiências de carácter menor.

B (MUITO BOM): trabalho em geral sólido, com algumas insuficiências.

C (BOM): trabalho razoável, mas com lacunas importantes.

D (SUFICIENTE): o desempenho limita-se a cumprir os critérios mínimos.

E (INSUFICIENTE): é necessário um trabalho suplementar considerável.

F (MUITO INSUFICIENTE): o trabalho não cumpre a maioria dos requisitos.

Correspondência quantitativa (avaliação final)

A (18-20), B (16-17), C (14-15), D (10-13), E (7-9), F (0-6) 

—
O horário e local de atendimento será publicado pela Coordenação do Mestrado em Design  

de Comunicação e Novos Media no início de cada semestre. A assistência aos alunos é feita mediante marcação  

e confirmação prévia com os docentes através dos respectivos endereços: 

Sofia Gonçalves <s.goncalves@belasartes.ulisboa.pt>

mailto:l.ribas@belasartes.ulisboa.pt
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