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O projecto a desenvolver será baseado no solucionismo,
um termo de Egveny Morozov que pretende descrever a
tendência atual para tentar solucionar todos os assuntos
da sociedade através da tecnologia, sem questionar e
compreender se existe necessidade de resolução.
Partindo do pressuposto solucionista, propõe-se uma
aplicação móvel que prometerá prever o futuro, de um
ponto de vista irónico, e alertará a sociedade para os perigos do solucionismo no futuro.
O poster assume um carácter dinâmico e digital, apoiado na temática e nas intenções de desenvolvimento do
projeto. Trata-se de uma exploração das técnicas que se
querem desenvolver, como a distorção das imagens e do
texto que causam alguma perturbação e ainda envolvência, que metaforicamente traduzem a ofuscação e obscurecimento de ideas provocado pelo solucionismo; e
ainda o kynetic type, ou seja, o texto dinâmico que apoia
o discurso, criando assim uma espécie de narrativa que
sustenta a contínuidade e acompanhamento da leitura.
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É exposto o título do projecto “Predict or Die”, apresentando em primeiro lugar a expressão “Innovate or Die”
que os empresários de Silicon Valley adotaram, rasurando a palavra Innovate que é substituída por Predict, marcando a abordagem crítica do projecto que impõe uma
mudança de atitude. O slogan “Os perigos de um futuro
solucionista” está quase sempre presente enquanto declaração óbvia das intenções projectuais ao longo do decorrer da animação em loop.

DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES

O presente poster apresenta-se como uma declaração de
intenções projetuais do projeto a desenvolver na cadeira
de Projecto II do Mestrado de Design de Comunicação e
Novos Media da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, no
2o semestre do ano lectivo 2015/16.

PÓSTER - PROPOSTA PARA A PRÁTICA

PROPOSTA

2015/16

REGISTOS DA AÇÃO

A apresentação pública do poster foi realizada com recurso de um retroprojector e um cartaz A1 afixado numa parede com fita-cola de cor destacante, com fundo branco
e a identificação do autor e do âmbito do trabalho. Pretendeu-se assim marcar de forma mais acentuada o estatuto do Poster como uma declaração de intenções.
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