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Este texto aborda a questão das referências no âmbito do design de 
informação, campo do design de comunicação cujo desígnio principal se 
centra no esclarecimento de significados. Em rigor, e como sugere Jef 
Raskin 1, tratar-se-á antes do design da representação da informação, 
sendo a informação um dado a priori. Esta designação, que não se 
assume como consensual, torna no entanto mais compreensível a 
distinção entre o design de informação e outras práticas do design de 
comunicação onde a informação existe apenas no momento da sua 
representação. Num cartaz de Shigeo Fukuda, por exemplo, será difícil 
separar a informação da representação. Nestes casos, a eterna tensão 
entre a eficácia de um produto e o produto em si, traduzível simpli-
ficadamente pelo par forma-função, esbate-se pelo facto de não poder 
existir um sem o outro. Esta não é no entanto uma conquista simples 
no design, e muito menos no design de informação onde o conteúdo 
(programa) precede quase sempre a escolha de quem ou de como será 
representado. Ao longo deste texto, e para melhor ilustrar a importância 
desta tensão no design de informação, usar-se-á o par designer-utilizador. 

Compreender não significa necessariamente descodificar uma mensagem 
exacta e a extracção de um significado único: por vezes, a mensagem 
sugere ou implica apenas uma reacção no receptor, um estado, uma 
sensação, sendo a mensagem, nesses casos, um puzzle incompleto, um 
resultado construído apenas no momento de cada recepção. O design 
de comunicação implica perceber quais as mensagens que têm esta 
qualidade de poderem, ou deverem, ser completadas apenas no momento 
da recepção por quem as vê, sente ou ouve. No entanto, o design de 
informação opera com conteúdos mais precisos, por vezes exactos. Mas, 
será possível imaginar uma comunicação eficaz, mesmo de conteúdos 
objectivos, sem ter em conta essa construção (ou reconstrução) final? 
É este o argumento que sugere que essa tensão seja analisada não 
apenas no objecto mas no que ele implica e indicia sobre quem está a 
montante e a jusante da sua produção. É aqui que o estudo do design 
de informação converge com o tema desta publicação.

George Steiner, em ‘o belo e a consolação’ 2, retira da obra de Hemingway 
um exemplo notável sobre a importância de se reconhecerem referências: 
em The Sun Also Rises, dois amigos, em viagem, chegam a Roncevaux, 
local onde no ano de 788 Rolando e os seus soldados são traídos por 
um dos seus e mortos numa emboscada. Segundo Steiner, a referência 
a esse local revela desde logo que os dois amigos se vão trair, e que o 
génio de Hemingway está em não o dizer. O recente filme de Woody 
Allen – Cassandra’s Dreams – constitui um exemplo análogo ao nível da 
mitologia: o título do filme diz-nos desde logo que algo de mau se irá 
passar, ainda que neste caso, e mesmo reconhecendo a origem, pode-
ríamos não acreditar “por vir de quem vem”. Esta “cegueira”, como diz

Steiner, provoca na leitura uma incompletude. Uma pequena referência 
falhada significa uma mensagem não comunicada. Hemingway não o 
diz, o design de informação deve fazê-lo. Mas de que forma? Para quem? 
Onde? Em que condições de tempo e disposição? Quais as referências 
dos designers e quais as referências dos utilizadores?

Juan Carlos Dursteler e Yuri Engelhardt 3, trabalhando a partir das 
propostas de autores como Colin Ware ou Nathan Shedroff, nomeada-
mente a progressão dos dados para conhecimento, defendem que o 
processo de visualização (percepção) de informação tenha em atenção 
especial o papel dos designers e dos receptores. Segundo estes autores, 
ao representar a informação, os designers codificam os dados segundo 
um esquema notacional (referências) que terá posteriormente de ser 
descodificado pelo receptor – um significado reconstruído, segundo 
Kazmierczak 4, a partir do seu próprio esquema de referências.

Aqui surge o principal problema, e desafio, para o design de informação. 
Se a pertinência do design de informação é proporcional à contínua 
profusão de dados a nível global, porque tem como objectivo a sua 
transformação em informação e esta em conhecimento, a multiplicação 
de geografias, tempos e culturas, diminui a probabilidade de os esquemas 
notacionais de designers e utilizadores terem áreas de intersecção. Este 
problema não se coloca se nos cingirmos a áreas específicas, como a 
comunidade médica, ou histórica. Esta questão coloca-se se tivermos 
em conta que esta alteração fará verdadeiramente sentido se todos, ou 
pelo menos cada vez mais pessoas, puderem de facto compreender, ler, 
o mundo em que vivem. 

Há mais de três mil anos a civilização Fenícia operou uma transformação 
radical na história das ideias, através de um dos exemplos mais notáveis 
do que significa design de informação. Ao criar um sistema de signos 
para unidades de som, as letras do Alfabeto, sons que isoladamente 
podem não fazer qualquer sentido, este povo tornou possível uma 
síntese de várias escrituras 5, criando as pontes necessárias para que 
a sua actividade comercial se pudesse desenvolver. Tal como as trocas 
comerciais foram há 3200 anos o motor para uma comunicação mais 
eficaz, a diminuição das distâncias geográficas e fronteiras entre as 
culturas de hoje e o alargamento do mundo visível propõem ao design 
de informação o desafio paradoxal de encontrar novos sistemas que, 
intersectando os diversos universos, não impliquem uma normalização 
como a que se assiste ao nível da economia de mercado. A transformação 
que se exige situa-se ao nível da dimensão simbólica de objectos 
esclarecedores.
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