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resUmo

O livro é um contentor de informação cada vez mais complexo e mutável, 
construído a partir de uma longa tradição. Também por isso, e pela forma 
operativa como veicula conteúdo, o livro deve ser entendido enquanto 
objeto de reflexão.

 Esta dissertação propõe uma reflexão acerca dos limites da forma 
do livro e de como a sua configuração determina novos significados ao 
conteúdo, transformando o livro num artefacto híbrido. 

O estudo considera o livro no seu valor semântico e no seu contexto 
sócio-cultural, cruzando a história/tradição e a sua contemporaneidade. 
Ao circunscrever os múltiplos discursos em volta do artefacto impresso, 
analisam-se casos como Irma Boom, Laura Jouan e a Editora Cosac Naify. 
O estudo inclui ainda uma análise de livros contemporâneos — mais 
emergentes — a partir do livro Experimental Formats.2 (2005), de Roger 
Fawcett-Tang. Por fim, numa vertente prática, abre-se um espaço vasto 
do repositório impresso, assumindo o livro, através da sua materialização, 
como um suporte catalisador de significações. 

Esta investigação pretende compreender como o artefacto impresso 
se pode reconfigurar e ir além da sua matéria física, tornando-o num objeto 
híbrido, dando lugar, enquanto objeto intemporal, a novas significações.

PAlAvrAs-chAve

Design editorial; livro; forma do livro; semântica do livro; livro objeto.





ABstrAct

The book is a container of information that is every time more complex and 
changeable, built with a long history of tradition. Therefore, it is also an 
object of reflection by the way it operates the content it wishes to transmit. 

This dissertation propose a reflection about the limits of the book 
and how it’s formal configuration is essential to give more meaning to the 
content, becoming a hybrid artefact. 

The study have considered the book by its semiotics and for the 
social-cultural context, crossing the history/tradition and its contempo-
rary approach. By circumscribing the multitude of speeches around the 
printed artefact, it was analysed cases such as Irma Boom, Laura Jouan 
and Cosac Naify. Also present the analysis of other contemporary books – 
more emerging – starting from the book Experimental Formats.2 (2005), 
from Roger Fawcett-Tang. With a pratical side, a vast space of the printed 
repository opens up, assuming the book, through its materialization, as 
a catalyst for meaning.

This research intends to comprehend how the printed artefact can 
reconfigure itself and go beyond its physical matter, turning itself into a 
hybrid object, giving place, as timeless object, to new meanings.

KeYWords

Editorial design; book; form of the book; book semantics; book as object.
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notA Ao leitor

As citações presentes nesta dissertação foram traduzidas livremente pela 
autora, da sua língua original para português, razão pela qual se encontra em 
nota de rodapé o excerto de texto na sua versão original. Qualquer palavra 
ou expressão cuja tradução foi considerada inadequada está identificada 
em itálico de modo a evidenciar o estrangeirismo à língua portuguesa. 

Esta dissertação foi escrita segundo o Acordo Ortográfico, no 
entanto, por opção da autora, as citações utilizadas foram reproduzidas 
tendo em conta a sua grafia original. 

Os créditos das imagens estão identificados no final desta disser-
tação em “Índice de imagens”, exceto quando as imagens são da autoria 
da autora. A sua utilização pretendeu garantir elucidação em relação ao 
conteúdo teórico como forma de o acompanhar e ilustrar.
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motivAção e PertinênciA 

Foi durante a licenciatura que tive contato pela primeira vez com o conceito 
de Design Fiction1, e que mais tarde aprofundei com o livro ‹Speculative 
everything› (2013), de Anthony Dunne e Fiona Raby. A abordagem dos 
autores fascinou-me, tanto pela materialidade das peças associada à ideia 
de storytelling2, como pela especulação em volta de objetos que promoviam 
uma reconfiguração dos modos de pensar o design e os materiais. Essa 
descoberta, associada à paixão pelo artefacto impresso — o livro — moti-
varam este trabalho. Interessaram-me as possibilidades em especular um 
artefacto e repensá-lo como um objeto capaz de produzir valor semântico, 
tornando-se, também, um objeto híbrido que ultrapassa a sua função ser 
somente um veículo de informação. Refletir sobre as (im)possibilidades 
do artefacto, fez-me considerar a possível existência de limites do livro. 
Ou, na verdade, se a sua configuração pode ser infinita e constantemente 
mutável, sem se limitar a uma forma convencional e pré-estabelecida. Por 
isso, a motivação deste trabalho surge da vontade em compreender o livro 
enquanto artefacto de uma construção cultural e social e, em clarificar 
como a forma do objeto contribui para criar novas dinâmicas de leitura, 
assim como, redefinir e repensar sobre como recebemos a matéria textual. 
Portanto, a motivação surgiu da ideia de produzir um discurso comple-
xo à volta do livro, a fim de problematizar, inquietar, perspetivar outras 
ideias, assim como, através dos seus constituintes, criar maior riqueza 
discursiva, de valor semântico.

INTRODUÇÃO

1 Design Fiction trata-se de uma 
nova forma de pensar, mais crítica, 
de encarar o design, na qual são 
oferecidas alternativas sobre 
como as coisas são ou podem-se 
tornar. Palavras como especular, 
concetualizar, satirizar, criticar, 
refletir e visionar o design, a 
sociedade e o futuro estabelecem 
prioridade nesta forma de 
pensamento. Trata-se de questionar 
e encontrar os problemas em 
vez de fornecer as respostas. A 
projeção dessas visões podem ser o 
catalisador necessário para redefinir 
os nossos padrões com a noção de 
realidade.

2 Storytelling, contar histórias em 
português, é a capacidade de 
construir um discurso apelativo em 
volta de alguma coisa ou situação.

I.
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oBJetivos
 
Durante o processo de investigação, quisemos compreender e observar 
o objeto através de outras áreas, como a arquitetura ou a escultura e, por 
isso, empreendemos num discurso mais híbrido e especulativo sobre pos-
síveis caminhos para o artefacto. Desta forma, propuseram-se as seguintes 
questões que serviram de orientação à investigação: 

(A) Como é que a materialidade do livro impresso contribui para promover 
valor semântico?

(B) Quais são os limites do livro para, através da construção e desconstrução 
dos seus elementos, originarem uma nova experiência do conteúdo?

Compreende-se por limites não apenas a dimensão métrica e fí-
sica do livro, mas também a sua dimensão concetual. Portanto, os objeti-
vos desta investigação visam compreender a transformação da forma do 
livro, enquanto contentor de informação capaz de produzir significado 
nas experiências de leitura. Sem se perder a ideia que mantemos com 
o livro, repetível e reprodutível, partimos de uma abordagem analítica 
sobre os artefactos, tendo em conta a construção social e cultural, que 
promoveram uma construção simbólica do contentor de informação e, 
contribuem, atualmente, para providenciar um novo significado do livro 
que vai além da matéria textual.



CONTRIBUTOS PARA A SUA COMPREENSÃO SEMÂNTICA21

oBJeto de estUdo

“Reunião de cadernos, manuscritos ou impressos, cosidos ordenadamen-
te, formando um volume encadernado ou brochado; Obra literária ou 
científica, em prosa ou verso; Divisão de uma obra; tudo o que constitui 
como um livro.” — estas são as definições que encontramos ao procurar a 
palavra “livro” no dicionário da Língua Portuguesa (Dicionário da Língua 
Portuguesa Porto Editora). São definições transversais que contribuem 
para compreender melhor o objeto de estudo. Estas definições delimitam 
sobre o que é o livro: um contentor de informação. Note-se, no entanto, 
que esta definição não vai constringir o nosso estudo mas antes clarificar 
e mapear. 

Reconhece-se que existe vasto material sobre o livro, contudo, 
interessa-nos repensar o livro e instigar ao debate sobre o valor semânti-
co, que não se esgota no tempo e espaço, nem na sua forma, nem no seu 
conteúdo;  

O livro impresso — objeto que nos propomos estudar — é um veí-
culo do saber. Reconhecemos a sua longa tradição que se mantém viva há 
vários séculos. No entanto, é a partir de uma visão contemporânea que o 
pretendemos observar. A relação que temos com o livro, pode ser compa-
rável à relação que mantemos com a arquitetura: possui uma função — a 
de leitura — e, também, promove uma relação estética. Se, por um lado, 
a arquitetura serve de abrigo às pessoas, por outro, o livro serve de abrigo 
(contentor) do conteúdo (texto e imagens).   

No nosso estudo compreende-se que os argumentos do livro se 
alteram em função do seu contexto, dos seus materiais e do seu espaço. 
Precisamente porque essas mudanças acontecem num contexto exterior, 
as suas características são reforçadas pelo confronto a que se sujeitam. 
Por isso é importante percebermos o valor dos elementos que formam o 
objeto e como se relacionam, no sentido de promover outros significados. 
Será que para ser considerado livro e manter o seu nome o objeto precisa 
de manter todos os elementos intrínsecos a toda uma tradição? Será que 
o acréscimo ou diminuição desses elementos leva o livro a transformar-se 
numa outra coisa que não livro, ao ponto de se dar uma aproximação com 
a escultura? Será que, ao aproximar-se da escultura, o artefacto impres-
so perde a sua funcionalidade e passa a ser observado apenas pelas suas 
características materiais (técnicas) e menos pelo seu conteúdo? Será o 
conteúdo a determinar a forma ou a forma a determinar o tom do con-
teúdo?  Sobre estas questões procuramos estimular várias possibilidades 
de resposta, nas quais interessa repensar e contribuir com novas ideias, 
contemplando o conceito do livro enquanto matéria em série e enquanto 
matéria instável. 
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 Propomo-nos estudar livros excecionais. Quer isto dizer que 
iremos explorar o artefacto afastado do livro tradicional, através da rela-
ção estrita entre os materiais, o conteúdo, forma/formato e produção. A 
investigação passa por observar a excecionalidade do livro pela condição 
de objeto em série, democrático e coletivo. Não são matéria desta inves-
tigação os livros de artista, nem os livros únicos. 

Também não será matéria desta investigação os artefactos impressos 
como revistas, jornais, publicações periódicas, etc. Importa referir, ainda, 
que não contemplaremos a disseminação do livro em outros formatos 
como os meios digitais. A sua existência será referida, mas sempre para 
contextualizar, salientar, definir ou esclarecer um ponto de vista (por 
exemplo, no capítulo Tipologias de Formato: Livros Digitais). 
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metodologiA e estrUtUrA do trABAlho

Face aos objetivos referidos anteriormente e a fim de entender a relação 
entre os  temas tratados, a presente dissertação divide-se em seis capítulos 
que desenvolvem os conceitos essenciais para o decorrer do estudo e que 
resultaram, posteriormente, no desenvolvimento de exercícios práticos. A 
abordagem dos temas foi suportada por um levantamento de material de 
pesquisa e por uma revisão bibliográfica, observação direta pela análise de 
casos de estudo, sendo o caso Laura Jouan auxiliado por uma entrevista 
estruturada que serviu para direcionar a investigação. 

Em O que é o livro? o artefacto é estudado enquanto objeto que 
produz significado. Observamos o livro impresso através das suas vertentes 
estéticas e simbólicas a partir da análise de alguns autores fundamentais 
da disciplina da semiótica. Baudrillard (1972) apresenta-nos diferentes 
lógicas que conseguimos relacionar com o nosso objeto de estudo: a lógica 
de utilidade, a lógica de mercado, a lógica do dom e, por fim, a lógica de 
estatuto. Contemplamos também a perspetiva de Barthes (1981) aplica-
da ao livro, através da sua análise à imagem (Fotografia) fazendo uso de 
dois conceitos fundamentais: o punctum e o studium. Por fim, analisamos 
a visão de Umberto Eco (1972) que contempla a arquitetura pela sua 
dimensão funcional, utilizando a sua tese para a comparamos com a di-
mensão utilitária do livro.

Na segunda parte do capítulo foram delineados os principais acon-
tecimentos históricos que serviram para compreender o trajeto do livro 
enquanto estatuto de símbolo, transformado pela história. Para isso, parti-
mos da visão de Babo (1993) e Furtado (1995). Procurou-se compreender 
como a noção de livro sofre uma rutura com a invenção da imprensa para 
dar lugar à consciencialização de livro-objeto. Os efeitos provocados pela 
descoberta da imprensa levaram a que o livro perdesse o seu estatuto de 
objeto sagrado para dar lugar ao estatuto de objeto profano. Perspetivamos 
a história do livro também a partir de autores como McMurtrie (1997) e 
Febvre & Martin (2000) que nos deram a conhecer os acontecimentos 
históricos, culturais, económicos e sociais que levaram o livro a configu-
rar-se como o conhecemos. Os autores apresentaram-nos a história e os 
processos técnicos do papel, da impressão e da encadernação. 

No capítulo 3 da dissertação denominado Forma vs. função 
procuramos compreender a influência da regra de ouro. Percorremos as 
diferentes configurações do formato a partir da sua análise histórica e, 
mais tarde, vimos desenvolver-se um sistema standard que permitiu ao 
livro tornar-se mais regular, partindo das perspetivas de Hurlburt (1986), 
Lupton (2004), Tschichold (1991) e McVarish & Drucker (2009). Na 
segunda parte do mesmo capítulo analisamos o livro, enquanto obje-
to complexo, que envolve uma relação criteriosa entre o texto e a sua 
configuração, partindo da análise das diferentes tipologias do formato: 
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Livros de Horas, Livros de Mão, Livros de Bolso, Livros de Mesa, Livros 
“Geográficos” e Livros Digitais. Nesta parte, observamos os argumentos 
entre forma e função e os diferentes contextos que foram determinantes 
para constituir a estrutura formal do livro impresso, compreendendo 
também os contextos exteriores que envolvem o artefacto e que o levaram 
a configurar-se como tal.

Foi através da história do livro que muitos designers se inspiraram 
para a criação de livros contemporâneos, como no caso de Irma Boom, 
Laura Jouan e a editora Cosac Naify. De forma a alargar a nossa investigação 
e de lançar um olhar crítico sobre a natureza dos livros contemporâneos, 
analisamos os casos acima referidos no capítulo 4, O formato nos dias 
de hoje: contexto contemporâneo, tendo em conta a pertinência dos 
três e a necessidade de reverem a construção semântica e formal do livro. 
Para completar esta análise, foi feita uma abordagem a casos de estudo 
contemporâneos partindo das categorias que Roger Fawcett-Tang (2005) 
apresenta no seu livro ‹Experimental formats.2› e que se afastam dos 
casos autorais acima referidos. 

Por fim, após a análise dos dados recolhidos que partiram da 
bibliografia, consideramos relevante uma perspetiva prática como com-
plemento da perspetiva teórica. No capítulo 5, O livro como forma 
semântica, tentamos perceber através dos exercícios práticos a relação 
técnico-formal com o conteúdo. Foram analisados os objetos e os ar-
gumentos com o objetivo de contribuir com novos pensamentos sobre 
os limites da forma do livro. Procuramos também instigar a discussão 
desses argumentos, de forma a refletir o impacto que a forma do livro 
tem enquanto artefacto híbrido passível de atribuir novos significados 
ao conteúdo. Ao refletirmos sobre esta temática não se trata apenas de 
apresentar e descrever as etapas físicas e sensíveis que formam o livro, 
mas sim de intuir a produção subjacente e os processos semânticos que 
permitem potencializar a criatividade. Pretendeu-se explorar os limites 
do livro, enquanto contentor de informação, descobrindo assim outras 
formas para experienciar o conteúdo. 
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UmA semiÓticA do livro 

“Agora a ênfase não é propriamente colocada na comu-
nicação como um processo, mas na comunicação como 
geradora de significação. Quando comunico consigo 
você compreende, com maior ou menor exactidão, o que 
a minha mensagem significa. Para que a comunicação 
ocorra, tenho que criar uma mensagem a partir de sig-
nos. Esta mensagem incentiva-o a criar um significado 
para si mesmo e que de algum modo se relaciona com o 
significado que eu, à partida, gerei na minha mensagem” 
(Fiske, 1998, p.61)

O livro, enquanto objeto, será referido durante esta investigação, como 
artefacto portador de significado. Por isso, pretende-se alcançar melhor 
compreensão quando nos referirmos ao livro desta forma. Para tal, de-
senha-se um breve estudo onde nos será útil esquematizar a ocorrência 
dessa responsabilização enquanto processo de significação, através da sua 
leitura e do seu estatuto, que se modifica ao longo dos séculos. Para isso, 
será necessário fazer uma análise do signo para compreender a estrutura 
do processo semiótico. Fiske (1998) descreve que a semiótica possui três 
áreas de estudo fundamentais: o signo, os códigos e a cultura. O signo 
“consiste no estudo de diferentes variedades de signos, das diferentes 
maneiras através das quais estes veiculam significado, e das maneiras pelas 
quais se relacionam com as pessoas que os utilizam” (1998, p.62). Por sua 
vez, os códigos são os sistemas em que os signos se organizam e na qual 
se regem por regras. A cultura orienta-se dependendo do uso dos códigos 
e dos signos. (Fiske, 1998, p.62). É, portanto, relevante compreender os 
três princípios da semiótica porque estão relacionados entre si e não po-
dem ser separados. Segundo Fiske (1998), a interpretação e o significado 
são determinados pela experiência cultural e emocional do leitor (1998, 
p.63). O autor considera que a palavra “leitor” implica um maior grau de 
atividade, pois contribui para criar significado que é construído baseado 
nas suas experiências e emoções, ou seja, pelo significado que ele tem do 
mundo (Fiske, 1998, p.63). Posto isto, o estudo da semiótica “pode nos 
ajudar a nos tornar mais conscientes do papel mediador dos signos e dos 
papéis desempenhados por nós mesmos e pelos outros na construção das 
realidades sociais” (Chandler, 2007, p.10).3

O QUE É O LIVRO?

II. 

3  Tradução livre do original: “(…) 
studying semiotics can assist us 
to become more aware of the 
mediating role of signs and of the 
roles played by ourselves and others 
in constructing  
social realities.”
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fig.1. Os elementos da significação 
segundo Pierce.

“O significante é a imagem do signo tal como a perce-
bemos. (…) O significado é o conceito mental a que se 
refere. O conceito mental é comum, em termos gerais, 
a todos os membros da mesma cultura que partilham a 
mesma língua” (Fiske, 1998, p.67)

Compreende-se que o significado não se transmite, mas cria-se 
de forma ativa tendo como base a cultura, os costumes e as convenções 
sociais com que nascemos. Por norma, não temos controlo nem conhe-
cimento dessas convenções, porque são construídas connosco desde o 
nascimento (Chandler, 2007, p.11). Alguns dos mais importantes auto-
res que nos permitem aprofundar a questão da significação são Sanders 
Peirce e Ferdinand de Saussure. Ambos apresentaram perspetivas sobre 
a semiótica sem nunca se terem cruzado ou tido conhecimento do pen-
samento um do outro. O processo da semiótica de Pierce baseia-se numa 
estrutura tripartida (fig.1) e compõe a disposição essencial para estudar a 
significação. Trata-se de um modelo de três vértices que consiste no signo 
(que não necessita de ser algo material) que é compreendido/interpretado 
por alguém; no interpretante que é implicado pelo efeito que o signo tem 
em si através do processo mental que depende da experiência; no objeto 
que se refere ao signo. 

Saussure apresenta um pensamento um pouco diferente que con-
siste apenas em dois polos: o significante e o significado (fig.2). O autor 
reflete o signo através da sua constituição física associado a um conceito 
mental. O significante, tal como explica Fiske (1998, p.67), entende a 
imagem do signo pela forma como o percebemos. Já o significado é um 
conceito mental que permite compreender o signo através de categorias. 
No ponto de vista de Peirce, a significação é o resultado entre o signo, o 
interpretante e o objeto. Regularmente a relação entre estes três pólos 
está sujeita a condições espácio-temporais porque a sua conceção de sig-
nificado foi sendo construída ao longo da história e, por isso, está sujeita 
a mudança. Peirce identifica três tipologias: Símbolo, Ícone e Índice. 
Segundo Chandler (2007) compreende-se então que o símbolo é “um 
modo em que o significante não se assemelha ao significado, mas que é 

fig.2. Os elementos da significação segundo Saussure.

signo

interpretante objecto
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fundamentalmente arbitrário ou puramente convencional.” O ícone é 
percebido como o significante que imita o significado. E por fim, o Índice, 
não é um significante arbitrário, mas está de alguma forma ligado com o 
significado. Essa ligação pode ser observada ou provocada (2007, p.37).

“É certo que os objetos são portadores de significações 
sociais indexadas, portadores de uma hierarquia cultural 
e social — e isto no mais pequeno dos seus pormenores: 
forma, material, cor, duração, disposição do espaço, etc. 
— numa palavra, constituem um código” (Baudrillard, 
1972, p.19)

Após uma breve clarificação do processo semiótico interessa-
-nos, portanto, repensar o livro através da sua dimensão simbólica, não 
excluindo nem restringindo apenas à sua dimensão física, mas recor-
dando que se trata do livro enquanto media, um meio de comunicação 
que transporta o texto. Primeiramente, Baudrillard (1972) começa por 
nos dizer que os objetos possuem significações sociais que estão sujeitos 
a hierarquias sociais e culturais. Este pensamento é semelhante ao pen-
samento de Eco, o qual se refere ao significado como unidade cultural. 
Essa unidade é “algo que está definido culturalmente e distinguido como 
entidade. Pode ser uma pessoa, um lugar, uma coisa, um sentimento, uma 
situação, uma fantasia, uma alucinação, uma esperança ou uma ideia” 
(Eco, 1972, p.82). O livro é assim um objeto simbólico, definido pela 
sua transformação cultural e social, determinado como um valor de tro-
ca/signo (Baudrillard, 1972, p.117). O autor analisa o objeto pela lógica 
das significações em que distingue três tipos de lógica que se supõe ser 
útil quando comparámos com a dimensão do livro. Assim sendo, consi-
deramos que a lógica das significações de Baudrillard (1972) se encontra 
combinada no livro. É necessário entender que Baudrillard estabelece a 
dimensão de objeto-signo como um objeto direcionado por uma lógica 
social (1972, p.20). A lógica social permite que o objeto não possua uma 
relação concreta, sendo que o seu sentido é mutável quando comparado 
com outros signos (Baudrillard, 1972, p.54). Definem-se, então, breve-
mente as diferentes lógicas que Baudrillard apresenta e que podem ser 
aplicadas ao livro. A primeira, é a lógica funcional que diz respeito ao 
valor de uso (utilidade). 

O livro é, pois, um artefacto que está intrinsecamente ligado a 
atividades intelectuais como a leitura e a escrita e, por isso, funcionais. 
A segunda, é a lógica de mercado. O livro está inserido numa lógica de 
mercado e possui valor económico graças à sua expansão, contribuindo 
assim para adquirir o estatuto de mercadoria que permitiu uma revolução 
nos modos de leitura. A terceira, é a lógica de troca simbólica (lógica do 
dom) que se aplica ao livro tendo em conta o seu valor utilitário e a forma 
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como cumpre a sua função. Finalmente, a quarta é a lógica de estatuto, ou 
seja, o nosso objeto adquire também o estatuto de signo (Baudrillard, 1972, 
p.55). A lógica de estatuto é ainda mais significativa quando colocamos 
o livro sob o olhar de uma perspetiva estética, que reflete o gosto pelo 
antigo que Baudrillard refere como “barroco cultural.” Caracteriza-se pelo 
“desejo de transcender a dimensão do êxito económico, de consagrar por 
meio de um signo simbólico, culturalizado e redundante, um êxito social 
ou uma posição privilegiada” (1972, p.26). É, portanto, na sua forma que 
o livro reúne estas especificidades que o tornam detentor de significação.

“Como a Fotografia é contingência pura e não pode ser 
mais do que isso (é sempre alguma coisa que é repre-
sentada) — ao contrário do texto que, pela acção súbita 
de uma única palavra, pode fazer passar uma frase de 
descrição à reflexão —, ela revela imediatamente esses 
“pormenores” que constituem o próprio material do 
saber etnológico” (Barthes, 1981, p.49)

Interessa-nos, também, fazer uma breve referência ao pensamento 
de Barthes relativamente à fotografia (imagem), pois consideramos que 
reflete uma expressão simbólica e cultural do livro. Dois conceitos fun-
damentais que Barthes expõe e que se aplica à fotografia são o punctum 
e o studium. No primeiro caso, relacionam-se com o afeto e a algo que é 
intrínseco à imagem, induzindo, deste modo, emoções e sensações em 
quem observa. Devido à sua experiência individual, social e cultural, as 
imagens operam (involuntariamente) sensações como o afeto ou a repulsa. 
Trata-se de um momento pontual porque o mesmo resultado não se produz 
com as mesmas imagens. No segundo caso, o studium relaciona-se com a 
leitura da imagem através de critérios concretos e definidos “uma espé-
cie de investimento geral, empolgado, evidentemente, mas sem acuidade 
particular” (Barthes, 1981, p.46). É um processo intelectual e abrangente, 
ao contrário do punctum que é individual e intenso. Segundo Barthes, é o 
interesse pela Fotografia “não como uma questão (um tema), mas como 
uma ferida: vejo, sinto, portanto reparo, olho e penso” (1981, p.40).

Tratar estes dois conceitos à luz do livro, permite-nos comparar 
o studium com a dimensão física do livro e com a democratização que 
ele adquire, observando-o à luz das especificações técnicas como a capa 
que encerra o texto contribuindo para a sua delimitação. Trata-se aqui 
de interpretar o livro pela sua forma concreta. Por outro lado, o punctum 
permite-nos refletir sobre o livro numa perspetiva sensorial, dos sentidos. 
Dedica-se a pensar o livro como um guardador de segredos, um objeto 
sagrado. É, portanto, contemplar o livro através da sua dimensão de 
obra, de interpretação do texto, através de uma experiência que permite 
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reconstruir o livro como um objeto cultural, simbólico e sublime. Ana 
Catarina Silva (2008, p.27) apresenta-nos dois exemplos concretos em 
que se aplica a teoria apresentada por Barthes. A Bíblia pode aplicar-se 
ao conceito de punctum devido às significações que transporta e porque 
possuí uma distinção sublime através de símbolos na qual é associada. A 
Bíblia é o “objeto sacralizado, é-o em virtude de se ter transformado num 
símbolo, e não por ser veículo de textos divinos. O livro Bíblia simboliza 
verdade (absoluta) e poder (divino), através de uma capacidade performa-
tiva que o texto adquiriu e na materialização em livro” (Silva, 2008, p.31). 

Numa dimensão “popular” e democrática observa-se nos Penguin 
Books a perspetiva de studium, na qual o paradigma técnico está profun-
damente relacionado com a solidez material dos livros de bolso, sendo 
que estes livros não possuem qualquer tipo de texto sagrado e são um 
“símbolo da intelectualidade moderna e urbana” (Silva, 2008, p.31). Tal 
como Barthes afirma, ao contrário do material escrito que está aberto a 
interpretações, o livro enquanto objeto pode ser um edificador desses sig-
nificados. Ele veicula o texto, transporta-o. Por isso, Baudrillard compara 
o design para atribuir aos objetos uma funcionalidade na qual o artefacto 
deve cumprir possuindo uma dimensão estética (1972, p.197). 

Umberto Eco também perspetiva a arquitetura pela sua dimensão 
funcional. Porém, é relevante enunciar que o autor apenas se refere à 
projeção de edifícios. Contudo, conseguimos encontrar semelhanças com 
a “arquitetura de livros.”  Eco (1972) considera que a arquitetura também 
é comunicação porque se compara à diversidade dos fenómenos culturais. 
Esses fenómenos estão relacionados com o objeto arquitetónico (ou qual-
quer objeto que modifique a realidade a nível tridimensional) e a nossa 
relação como ato de comunicação não exclui a sua funcionalidade (1972, 
p.324). A arquitetura configura-se à ideia de caverna, como um modelo 
protetor, uma estrutura. Esta ideia é, para Eco, uma simples realização de 
um modelo abstrato, codificado, a nível social e individual, de interpretar 
a caverna como o sinónimo de abrigo e possibilidade de refúgio (1972, 
p.326). À arquitetura, Eco associa funções que estão relacionadas com o 
seu significado e que permitem o uso funcional da arquitetura — passar, 
entrar, levantar, subir, sair, apoiar (1972, p. 328). Semelhante à arquite-
tura, o livro é também ele um repositório de comunicação tridimensional, 
modelo abstrato de intelectualidade, com ações associadas — ler, escre-
ver, folhear — símbolos da intelectualidade. Ou seja, “não são apenas as 
funções possíveis, mas principalmente os significados ligados a elas, que 
predispõem o uso funcional” (Eco, 1972, p.328).

Verificamos então que o livro, enquanto artefacto, reúne através da 
sua forma particular, bidimensional e tridimensional, lógicas da semiótica 
que permitem integrar, num objeto distinto, um simbolismo adjacente. 
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De facto, o livro tornou-se um símbolo do conhecimento através da sua 
forma e da própria ideia de livro que foi sendo construída. Devido à sua 
significação com uma espécie de verdade absoluta e como objeto intelec-
tual, o livro é também um artefacto estratégico para implementar ideias, 
filosofias ou regimes. Como reafirma Silva (2008, p.31) é “o objeto que 
representa a ‘ameaça’, e não o texto.”
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conteXto histÓrico
 
Compreende-se a importância de apresentar os principais acontecimentos 
históricos do livro e de que forma contribuíram para a sua expansão e 
significação. Porém, não pretendemos fazer uma descrição pormenoriza-
da, mas delinear as principais ocorrências ao longo da história do suporte 
escrito até ao aparecimento da imprensa,  elementos que constituíram 
alterações ideológicas e que ajudaram a formar a configuração que co-
nhecemos atualmente.

É com a evolução do livro, ao longo da história, que surgem os meios 
propícios à alteração dos modos de leitura e que, contribuem para gerar 
uma nova conceção com a circulação do livro. A sua dimensão enquanto 
suporte mediático do texto, enquanto vínculo da memória, intensifica e 
promove uma reestruturação na escrita. Devido à sua natureza de objeto 
valioso, o livro proporciona à escrita o seu recolhimento material, atribui-
-lhe um suporte e constitui-se num instrumento que permite às palavras 
elevarem-se como uma verdade. Vai-se aperceber que o livro, ao longo 
da história, torna-se um veículo instruído de poder que concede ao texto 
escrito uma dimensão sagrada.

“Com ou sem a existência de intencionalidade, a escrita 
no que ela tem de gestual, de material, de fenómeno 
concreto, define-se por ser um traço, uma marca deixada 
por um corpo, um vestígio de uma qualquer inscrição 
de matéria numa superfície que lhe serve de suporte” 
(Babo, 1993, p.71)

Desde muito cedo o homem procurou diferentes formas de repre-
sentar a comunicação oral que se constatou por meio dos mais variados 
suportes. Ora, se queremos falar sobre uma história do livro, temos também 
de falar sobre uma história da escrita, “dos suportes da sua transmissão 
e disseminação e das suas leituras” (Furtado, 1995, p.29). Encontrar os 
suportes adequados para a expressão de ideias ou sons sempre foi uma 
preocupação nas primeiras civilizações. Quando os primeiros povos 
aprenderam a comunicar, fosse pela emissão de sons ou gestualidade, 
eventualmente, surgiu a necessidade de conservar a comunicação e certa-
mente a memória. Em meados do século IV a.C., dá-se uma transição da 
escrita pictográfica para uma escrita fonética. Vários séculos mais tarde o 
alfabeto latino começou a constituir-se com a entrada do alfabeto grego na 
Itália o que contribuiu para a formação do alfabeto utilizado atualmente. 
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“Estas inscrições antigas gravadas em rocha e em pedra 
são importantes para a história da escrita, porque nos 
mostram como o homem da antiguidade criou símbolos 
tão inteligíveis que ainda hoje se podem interpretar. Mas 
a gravação na pedra não se pode considerar escrita, no 
verdadeiro sentido da palavra” (McMurtrie, 1997, p.25)
 

O primeiro suporte utilizado para a tentativa da prática de escre-
ver foi a pedra. No entanto, McMurtrie (1997) assegura que este ato não 
pode ser considerado escrita. Supõe-se que o termo mais correto será, 
possivelmente, “representação” pois, tal como foi dito atrás, os primeiros 
povos do Paleolítico tentavam representar ideias abstratas, objetos e sons. 
Ao lado da pedra mantiveram-se outros materiais de substância natural 
como as cascas de árvores que, com o tratamento adequado, dariam ori-
gem a tábuas de madeira. Em outras civilizações, como na Mesopotâmia, 
utilizaram-se placas de argila para inscrição de signos devido ao conheci-
mento no ofício das cerâmicas. Na China primitiva, a escrita produzia-se 
em seda ou têxteis e os antigos Romanos e Egípcios4 conservavam alguns 
dos seus registos em linho. Desta forma, o homem procurou os materiais 
mais convenientes e apropriados para escrever e cada material possuía 
peculiaridades provenientes das diferentes regiões. É inegável que o lugar 
e o material influenciaram profundamente o aspeto da escrita e por isso 
a abordagem deste tópico é relevante para o nosso objeto de estudo. Não 
por considerarmos estes materiais como as primeiras manifestações do 
livro, pois eram inadequados à leitura, mas pela evidência de que durante 
muitos séculos foram os suportes elegidos para a escrita.

Durante muito tempo, o papiro5 foi o material de escrita em todo 
o antigo mundo mediterrânico. No entanto, por ser um material de pouca 
durabilidade para a escrita nos rolos de papiro ou volume6 — volumén em 
latim — a sua utilização foi gradualmente substituída pelo pergaminho7  

— pergamina em latim. No século IV, o pergaminho tornou-se o material 
de excelência da época medieval, apesar dos altos custos em comparação 
com o papiro o seu uso foi eficaz durante muitos séculos. Ao pergami-
nho fica a dever-se o desenvolvimento da escrita e, mais tarde, o apare-
cimento do códice — codex em latim. O seu aparecimento veio substituir 
os rolos de papiro que, devido à associação com comunidades pagãs, já 
não mais servia para ser o instrumento das escrituras religiosas da Igreja 
Cristã (McMurtrie, 1997, p.95). Foi com o códice que o livro começou 
a ganhar (muito lentamente) a sua aparência moderna, constituindo dois 
dos principais elementos que nos levam a reconhecer a sua configuração:  
1. Folhas dobradas em cadernos e cosidos entre si que, consequentemente, 
originam volumes; 2. Uma capa que fecha este objeto e torna-o seguro, 
circunscrevendo o seu espaço.

4  Durante milhares de anos a 
fabricação de linho no Egipto foi 
muito favorável à produção do 
papel, pois tinha um grande número 
de matéria prima que lhe facilitava 
o fabrico (McMurtrie, 1997, p.81).

5  O papiro era uma planta de uso 
corrente no Egipto, utilizada 
para os mais diversos fins. A sua 
textura era um material propício 
para receber tintas, conservava a 
cor dos pigmentos e era bastante 
macio. No entanto, para se 
conseguir obter tal materialidade 
do papiro, era necessário prensar 
as folhas e colocá-las a secar ao sol. 
Posteriormente, eram coladas entre 
si para uniformizar a superfície. O 
papiro tinha pouca durabilidade e 
deteriorava-se com facilidade. 

6  Volume tratava-se do rolo de papiro 
que consistia em cerca de 20 folhas 
coladas entre si, criando um rolo 
com dimensões que podiam ir até 
aos 30 cm. A leitura no rolo de 
papiro era feita de forma “contínua”, 
desenrolando-se o suporte à medida 
do decorrer da leitura. Apesar do 
seu difícil manuseamento e a pouca 
ergonomia neste vínculo de leitura, 
a associação que as comunidades 
pagãs tinham dos rolos de papiro 
contribuiu significativamente 
para que o seu desaparecimento 
começasse a ser gradual e viesse dar 
lugar ao códice, meio que se tornou 
bem sucedido na comunidade 
religiosa.

7  Crê-se que o nome pergaminho 
teve origem na cidade de Pérgamo 
onde a sua distribuição teve maior 
dimensão.O pergaminho foi o 
material mais utilizado na época 
medieval. Era produzido com pele 
de animal cortada, normalmente 
cordeiros ou vitelos, recebendo 
um tratamento especial para a 
adequação do material para o seu 
uso. A qualidade do produto final 
dependia muito do cuidado e do 
tratamento que era dado às peles. A 
variedade de pergaminho mais cara 
era o velino. 
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Como vimos, é preponderante a forma como os materiais se adap-
tam às exigências da escrita e, consequentemente, da leitura, não podendo 
negar a temporalidade com que essas exigências se desenvolvem. O livro 
transforma-se e adquire o estatuto de signo, de objeto precioso, confina-
do às entidades religiosas. Objeto circunscrito mais à sua espiritualidade 
do que à sua materialidade. Este fator deve-se essencialmente ao lugar 
onde começa a ser produzido. O suporte de escrita ganha campo como 
uma arte isolada, solitária e introspetiva, fabricada pela mão dos escribas 
nas igrejas, mosteiros e abadias e vai contribuir para o que o códice se 
sujeite a uma verdade única e simbólica. Como reafirma Furtado, dá-se 
o “abandono de uma leitura organizada, indispensável ao leitor para a 
compreensão do sentido, em proveito de uma leitura verosimilmente 
silenciosa e visual” (1995, p.43). 

“A oficina dos escribas era um compartimento espaçoso, 
em regra sobre a sala do capítulo; mas, quando não se 
reservava nenhum recinto especial para este trabalho, 
faziam-se, por vezes, para os escritores dos conventos, 
gabinetes separados, sempre abertos para a arcada do 
claustro, com uma janela própria para cada escriba” 
(McMurtrie, 1997, p.96)

O códice, tal como o rolo, era escrito à mão. Estes “contentores 
de escrita” eram conhecidos como manuscritos — manu scripti em latim. 
A escrita e, consequentemente a leitura, passam a ser atividades realiza-
das no scriptorium, espaço de carácter isolado, meditativo e espiritual. 
Certamente que o local onde o livro é produzido contribuiu muito para 
a sua significação, intensificando, por isso, a sua dimensão de sacralidade 
e levando-o a adquirir cada vez mais o estatuto de suporte mediático para 
uma verdade e para um segredo. 

 
“O livro medieval é sustentado por um conjunto de 
condições sócio-culturais que lhe define contornos 
perfeitamente distintos do livros moderno. Circunscrito 
a espaços determinados, como sejam as bibliotecas dos 
conventos ou das universidades, o livro é sedentário, 
transporta-se com dificuldade, cria o seu espaço próprio 
de leitura, mas também de fabricação” (Babo, 1993, p.13)

 
Tal como afirma Maria Augusta Babo, apesar do livro medieval 

começar a ter semelhanças com as configurações atuais, ainda existe uma 
distância significativa com o livro moderno. Continua a ser um repositó-
rio raro e de culto confinado ao seu espaço de leitura nas universidades 
e mosteiros e, por isso, ainda estamos perante um instrumento pesado e 

fig.3 Monge a trabalhar numa 
grande página de manuscrito
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pouco ergonómico que não é propenso à circulação. Porém, esta realida-
de altera-se quando surge um novo material: o papel. Os conhecimentos 
dos velhos ofícios da prensa da uva bem como a experiência dos ourives 
e gravadores de medalhas, aliados ao surgimento do papel, reuniram as 
condições necessárias para o aparecimento da imprensa. Devido à sua 
herança familiar na profissão de ourives, Johann Gensfleisch, mais conhe-
cido por Gutenberg, possuía os conhecimentos necessários da técnica de 
fundição de moldes de metal — que constitui o princípio de fabricação 
de caracteres móveis — e desenvolveu em Estrasburgo as primeiras ex-
periências com tipografia. (fig.4 e 5) 

 
“A partir de 1480, aproximadamente, o aparecimento 
da imprensa começa a fazer sentir os seus efeitos; os 
livros multiplicam-se e tornam-se de uso mais corrente; 
os particulares, sempre em número crescente, consti-
tuem as suas bibliotecas; o livro deixa de ser mais ou 
menos exclusivamente monástico” (Febvre & Martin, 
2000, p.146)

Na sequência de inovações técnicas, o livro começa a conquistar 
novos públicos e a sua autoridade é condicionada. Deixa de existir uma 
delimitação dos terrenos e o livro expande-se. Já não é apenas um objeto 
sagrado confinado aos conventos e ao clero, mas começa a encontrar a 
sua dimensão junto do povo. Em consequência, dá-se uma transcrição do 
seu significado: menos sagrado e mais acessível. O livro estabelece novas 
práticas para o conhecimento e transfere a função de objeto simbólico 
para um objeto prático, transportável e disponível para as práticas inte-
lectuais e, mais tarde, faz-se a leitura por lazer. Os centros da vida inte-
lectual movem-se para fora dos mosteiros e é já com a burguesia que se 
origina um novo público de leitores capazes de terem acesso à cultura. É, 
também, neste contexto que a formação de um mercado livreiro permite 
uma considerável difusão. A situação económica por parte de um novo 
público contribuiu e criou as condições favoráveis para que o artefacto 
mediático expandisse e contemplasse a sua dimensão. No entanto, Febvre 
& Martin afirmam que o aparecimento da imprensa não provocou de 
imediato uma súbita consciência de transformação e, gradualmente, se 
foi tomando perceção das possibilidades desta nova arte (2000, p.118).

De facto, os incunábulos têm um aspeto muito semelhante aos 
manuscritos porque, durante os primeiros anos, os impressores tentaram 
imitar os livros que os escribas copiavam. Logo, a técnica da impressão 
constituiu-se primeiramente por tentar reproduzir e simular o manuscri-
to. A produção adaptou-se às necessidades dos diversos públicos que se 
começavam a manifestar na época e o seu conteúdo começou a depender 
daquilo que era mais rentável e coincidia com uma maior procura. Com 

fig.4. Página da Bíblia  
das 42-linhas

fig.5. Tipografia desenvolvida por 
Gutenberg
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o aparecimento dos incunábulos o livro deixa de ser visto como algo pre-
cioso a ser consultado exclusivamente numa biblioteca passando a haver 
cada vez mais a necessidade de tornar o livro num objeto transportável e 
de fácil consulta. Efetivamente, os incunábulos contribuíram muito para 
a difusão dos movimentos intelectuais. Foi também com a chegada das 
ideias humanistas do Renascimento que o livro começa a compor a sua 
configuração e lentamente os textos começam a apresentar o aspeto que 
possuem atualmente. Tanto que, mais tarde, os impressores de Veneza 
introduziram as páginas numeradas de forma a facilitar não tanto o leitor, 
mas o trabalho do impressor e do encadernador. A aparência do incuná-
bulo amadureceu. 

Antes do aparecimento da imprensa a leitura era feita de um modo 
intensivo, de um modo sagrado e introspetivo, que acontecia de fora para 
dentro. Posteriormente, com o aparecimento da imprensa, a leitura pas-
sou a ser extensiva, ou seja, de um modo mais profano e exteriorizado, 
que acontece de dentro para fora (Furtado, 1995, p.54). Estamos perante 
uma nova conceção de livro. O livro torna-se um produto de troca que 
circula como mercadoria e intensifica a sua realidade de caráter objetal. 
Quer isto dizer que o livro é um objeto que advém da reprodutibilidade 
e repetibilidade, consequência do aparecimento da imprensa e que o leva 
a perder o seu valor de unicidade (Babo, 1993, p.22). É, já passível de ser 
reproduzido e multiplicado em série. O livro perde assim o seu estatuto 
de objeto-sacro.
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AnAtomiA do livro

“A par das transformações materiais e tecnológicas que 
sofreu o suporte de escrita e que lhe conferiu desde cedo 
um formato, uma configuração exterior - a superfície 
como espaço físico de projecção e o volume como espaço 
físico de compilação -, houve também alterações nas 
próprias formas gráficas, com a intensificação do seu 
uso, sempre no sentido de uma simplificação” (Babo, 
1993, p.76)

Dentro da metodologia da nossa investigação, sentimos a necessidade de 
clarificar alguns elementos que dizem respeito às características formais 
do livro. Como foi abordado no ponto Contexto histórico, ao longo dos 
séculos o nosso objeto sofreu transformações materiais e técnicas que 
lhe concederam uma forma exterior. Sabe-se que o aparecimento do 
livro moderno é um resultado dos desenvolvimentos tecnológicos e da 
própria evolução técnica, sendo, por isso, relevante determinar os seus 
constituintes e a complexidade formal. 

 Fatores económico-sociais contribuíram para a expansão do livro 
— graças ao aparecimento de novos públicos — e, portanto, foi necessário 
encontrar uma configuração mais amigável para o nosso objeto, menos 
pesada e mais utilitária. Vagarosamente, materiais pesados como metais 
deixaram de fazer parte das encadernações. A modificação e a delimita-
ção do espaço, num objeto cada vez mais portátil, contribuíram para uma 
perspetiva estética promotora da noção de forma, mais manipulável e útil. 
Uma particularidade é o relacionamento de “extensão” que o livro pode 
ter com o seu leitor caracterizada por um “relacionamento físico que se 
pode ter com o livro, relacionamento íntimo e rapidamente corporal ou 
até mesmo passional” (Melot, 2004)8. Entende-se que a configuração 
do livro e as suas nomenclaturas possibilitam o relacionar com o físico 
humano. O seu formato — aprofundado no capítulo 3. Forma vs. fun-
ção — segue a verticalidade do corpo humano, assim como os elementos 
que definem e configuram o livro seguem a cabeça, os pés, o corpo e os 
nervos humanos. 

Melot (2004) afirma que “a abertura de um livro pode, assim, ser 
experimentada conscientemente como uma intrusão em um corpo vivo, 
que circula matéria viva e se encerra nele”.9 Desta forma, compreender 
os seus componentes é relevante para o nosso estudo, pois através da 
sua adição ou subtração, podem influenciar a interpretação do conteú-
do. Através da desmaterialização do livro, parece-nos então pertinente 
esquematizar individualmente a matéria privilegiada. 

8  Tradução livre do original “Il ne faut 
pas sous-estimer cette particularité 
dans le rapport physique que l’on 
peut avoir au livre, rapport intime 
et vite corporel voire passionnel” 

9  Tradução livre do original 
“L’ouverture d’un livre peut ainsi 
être vécu de manière consciente 
comme une intrusion dans un 
corps vivant, dans la peau duquel 
circule une matière vivante qui y est 
enfermée” 
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Nomenclatura

Andrew Haslam (2006, p.20) sugere-nos dividir os componentes básicos 
de um livro em três grupos: o livro acabado, as páginas e a grelha. Neste 
capítulo, ser-nos-á útil focar essencialmente nos elementos que dizem 
respeito ao livro acabado. O nosso instrumento contém uma hierarquia 
de materiais e componentes internos que podem, assim, ser organizados 
de uma forma definitiva e inalterável em relação ao seu conjunto ou então 
serem reorganizados conforme necessidades estéticas ou práticas. Daí a 
importância de entendermos primeiramente estes elementos e a relação 
que mantêm entre si. Passemos então a analisar cada um dos elementos 
que configuram formalmente o livro.  (fig.6)

fig.6 Constituintes do livro
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Capa: diz respeito à encadernação do livro, particularmente aos painéis 
frontal e traseiro. É a capa que guarda e envolve o conteúdo. Ela une e 
separa. Graças à capa o livro está completo, sendo em si mesma uma caixa, 
encerra e circunscreve o seu conteúdo no seu espaço finito; 
 
Folha: é o material primordial e singular do livro. Juntas e dobradas, as 
folhas formam volume e dão corpo.  A dobra da folha resulta na trans-
formação de uma forma simples para uma forma complexa. Cada folha 
individual contém duas páginas impressas, uma de cada lado; 
 
Sobrecapa (capa mole): capa impressa ou não impressa, geralmente de 
papel, colocada ao redor do livro encadernado. A capa diz respeito à en-
cadernação do livro, particularmente aos painéis frontal e traseiro. Usado 
pela primeira vez durante o século XIX, o propósito original da sobrecapa 
era proteger as capas dos livros, que poderiam ser feitas de couro fino, 
tecido de linho, seda ou outros materiais caros, contra arranhões e poeira; 
 
Badanas: estão associadas à utilização de capas moles. Diz respeito às 
dobras, “orelhas” que seguram a capa mole ao livro. A dimensão da badana 
deve corresponder a cerca de metade do livro e, por vezes, pode conter 
informação impressa; 
 
Cadernos: definição dada ao conjunto de folhas resultado da dobra da folha 
de impressão. O caderno permite folhear o livro e atribuiu mobilidade. 
É a articulação mecânica que traduz as articulações do texto e do corpo. 
O caderno fornece vida ao livro e o circunscreve no tempo e no espaço; 
 
Miolo: designa-se o corpo impresso do livro. Normalmente o conjunto 
de cadernos reunidos depois de terem sido costurados. Noutros casos 
podem ser folhas coladas ou utilizado o sistema de argolas; 
 
Vinco: forma côncava que permite uma melhor abertura da capa e das 
folhas. É onde permite o livro ser aberto; 
 
Festo: lateral dos cadernos por onde as folhas foram dobradas; 
 
Massa de texto: caracterização do conteúdo impressa em cada página; 
 
Margens: espaço em branco que envolve a massa de texto;  
 
Cabeça: secção superior do livro ou caderno, também referido como o 
topo do livro; 
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Pé: a parte inferior do livro ou caderno, também referido como base do 
livro; 
 
Lombada: a parte esquerda do livro onde os festos dos cadernos estão 
reunidos e cosidos ou colados;  
 
Goteira: a parte externa, do lado direito das folhas, de um livro encader-
nado, quando em forma côncava; no caso de não estar aparado denomi-
na-se frente; 
 
Ante-rosto: a primeira página do livro, na qual estão escritos o título da 
obra;  
 
Rosto ou frontispício: destina-se à terceira página que assinala o título, 
nome do autor e informações adicionais;  
 
Serrotagens: incisões abertas na lombada, na qual se fazem remates finais 
para a união dos cadernos; 
 
Cordas: fios, de espessura considerável para dar firmeza, que entram 
nas serrotagens e que se cose para juntar os vários cadernos separados, 
originando um só volume;  
 
Corte: assinala o corte das folhas nos três lados do livro — cabeça, pés e 
goteira — que formam a sua espessura;  
 
Sinal: denominação para a fita que assinala e orienta a localização de 
qualquer folha do livro;  
 
Guardas brancas: identificam as duas folhas de papel branco, dobradas 
ao meio, que se colocam no começo e no fim do livro. Estas folhas co-
brem o início e o fim, ficando com uma face solta, sendo que a outra se 
cola a uma folha de papel de cor, dupla, que se une no interior da capa;  
 
Guarda: designa-se a face da folha de cor colada ao interior da capa;  
 
Contra-guarda: face oposta da guarda que fica unida à guarda branca; 
 
Encaixe: cavidade onde se assenta a espessura dos cartões usados para 
fazer a capa; 
 
Requife ou cabeceado: considera-se uma pequena faixa decorativa de 
matéria têxtil, que ampara o corte e remata, preenchendo o espaço entre 
a cabeça e o pé da lombada;  
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Pastas: são os cartões que protegem os livros. São constituídas por duas 
placas frontal e traseira. Podem ser revestidos a papel, tecido, tela ou 
outro material; 
 
Seixa: breve secção da parte das capas dos livros que vai além das folhas;  
 
Coifa: borda na qual a cobertura vai de uma a outra pasta, resguardando 
o requife nas extremidades da lombada;  
 
Nervos: saliências existentes nas lombadas. Essas saliências podem ser 
verdadeiras, no caso desses nervos surgirem naturalmente das costuras e 
permitirem que ele abra e feche, fazendo com que os cadernos se man-
tenham e fiquem presos à capa. No caso de nervos falsos, essas saliências 
são colocadas depois de se efetuar a costura;  
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Materiais

Os materiais são importantes pela forma como potenciam e desafiam 
o livro e, por isso, convém-nos uma análise segmentada do papel e dos 
acabamentos. Interessa-nos, portanto, considerar uma breve referência ao 
papel enquanto material de eleição para o interior do livro porque a sua 
reinvenção na cultura permitiu reconfigurar-se como um material versá-
til. Não se pretende, contudo, fazer uma catalogação de papéis, mas sim 
reconhecer a sua potencialidade e de que forma circunscreve, nos nossos 
dias. Assim, importa-nos a desmaterialização da unidade e a caracterização 
do livro segundo os procedimentos referentes à estrutura, capa e orna-
mentos que o revestem. Desta forma, é importante fragmentar esses dois 
componentes e, por esse motivo, optamos por explicitá-lo neste capítulo. 

“O papel é branco. Esta afirmação pode parecer ter-
rivelmente óbvia, mas a alvura do papel está longe de 
ser considerada banal. De facto, a invenção do papel 
branco pode ser vista como a luz brilhante que irradiou 
a história da humanidade” (Hara, 2009)10

Importa, então, analisar o papel enquanto ferramenta de conheci-
mento plural, que conjuga vários universos, sendo um deles o sensorial. O 
papel surge quase como um vácuo pronto para receber a matéria textual, a 
escrita. A sua difusão, enquanto corpo matérico ao receber o texto, deixa 
de ser um mero vazio para dar lugar ao campo da criação, a criatividade. 
Trata-se do papel como material catalisador para a expressão. Posto isto, 
interessa-nos especialmente a visão de Kenya Hara (2009) sobre o branco 
e a relação que estabelece com o suporte textual. De acordo com o autor, 
o branco pode ser associado como uma forma básica da vida, de informa-
ção, que emerge do caos. O caos é esse campo, essa matéria primária. O 
branco é a figura. Quando acontece o processo de emergência de ambos 
origina-se o campo da criação.11 Isto é, o branco do papel pode evocar a 
materialidade da escrita, da figura, estando assim configurados ao espaço 
e ao tempo (2009, p.12).

“A nossa imaginação foi incalculavelmente alterada 
como resultado do conceito de uma pureza material, 
concretizada na forma de uma folha fina e rígida. Apesar 
da invenção do papel ser considerada como o “material 
de escrita” por excelência, a sua aplicação prática é me-

10  Tradução livre do original: “Paper 
is white. This statement may 
seem terribly obvious, yet paper’s 
whiteness is far from ordinary. 
In fact, the invention of white 
paper can be seen as having cast 
a bright light over the course of 
human history.” 

11  “When white emerges from 
boundless chaos, it becomes 
information, namely, life. Chaos 
is the “field”, white is the “figure”. 
The process of the emergence of 
figure from field is “creation.” 
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nos importante do que o seu impacto na imaginação. 
Certamente, o papel é um meio de comunicação. E, ape-
sar dos meios de comunicação serem importantes para 
a utilização funcional, a sua capacidade de estimular a 
criatividade e a comunicação é ainda mais significativa” 
(Hara, 2009, p.14)12

O papel é uma forma de media. E, como tal, está pronto para 
exercer a sua utilidade que é receber a escrita. Mas, como lembra Hara 
(2009), muito mais do que receber a escrita ele está preparado para ser-
vir de recetor à imaginação, assim como, para estimular a criatividade e a 
comunicação. Não desconhecemos a ansiedade que um papel branco pode 
provocar, tendo por isso já experimentado uma omissão da criatividade 
provocada pelo sentimento de ter que preencher o branco imaculado do 
papel. Mais do que nunca, se torna evidente a necessidade de reforçar 
a experiência híbrida e sensível que o papel promove, não tanto como 
experiência física, mas como condutor dos sentidos. Sabe-se que foi na 
China, no século II d.C., que se fabricou pela primeira vez. Mais tarde, o 
papel expandiu-se para o Egito, tal como para Samarcanda, que devido ao 
seu clima seco e ao seu extenso conhecimento na produção de cânhamo 
e linho, era propício à manufatura do papel e, por isso, tinha matéria pri-
ma em abundância para a sua fabricação. A introdução deste material na 
Europa foi consideravelmente lenta: primeiro, chega a Valência através de 
uma invasão árabe e, só muito mais tarde, por volta de 1276, instalam-se 
os primeiros moinhos de papel em Fabriano, onde a sua produção começa 
a ser feita intensivamente. 

O contexto histórico permite-nos perceber que o papel é um 
material concreto, reflexo humano da emergência de querer expressar 
criativamente as suas faculdades. O papel torna-se o veículo perfeito para 
a construção do livro porque, não só é maleável e duradouro, como de-
termina a sua configuração plástica. Todo o processo de manufaturação13, 
desde a espessura ao brilho até à opacidade do papel, é levado em conta 
quando se trata de o escolher para o livro, dependendo da sua finalidade. 
As variações de papel dão-se de acordo com a plasticidade pretendida e a 
sua qualidade pode variar dependendo se é um livro de baixos custos ou 
um livro cuidado e admirado pelas suas qualidades estéticas.

“A pureza e a resiliência do papel estimularam igualmen-
te o desejo humano. O papel não é apenas um material 
inorgânico ou uma superfície neutra utilizada para a 
impressão de letras e imagens. Em vez disso, as quali-
dades do papel atraem pessoas para um diálogo extenso 
que enriquece as capacidades de expressão. Os livros 
podem ser entendidos como uma ferramenta importan-
te para transportar este diálogo” (Hara, 2009, p.18)14

12  Tradução livre do original: 
“Our imaginations have been 
incalculably altered as a result 
of having given that principle 
of whiteness material existence 
in the form of a thin, stiff 
sheet. Thus, although the 
invention of paper is generally 
described as the invention of 
“writing material”, its practical 
application is less important 
than its “imaginative” impact. 
Certainly, paper is a form of 
media. Yet, while media are 
important for their functional 
uses, the degree to which they 
are stimulate human creativity 
and communication is even more 
significant.”

13  McMurtrie explica que o 
processo de produção de 
papel consistia em misturar as 
fibras vegetais decompostas 
e, utilizando uma armação de 
molde em rede, permitia colocar 
e escoar a água, libertando 
assim uma película de fibras 
que formava uma espécie de 
pasta. Uma outra rede era 
colocada sob a primeira e servia 
para determinar as dimensões 
da folha. O molde seria então 
mergulhado numa consistência 
quente, e posteriormente 
colocada numa posição 
horizontal. O processo fazia 
com que as fibras repousassem. 
Essa pasta, depois de seca, 
dava origem ao papel. Sabe-se 
que existia uma operação que 
garantia a diferença entre os 
papéis direcionados para a escrita 
e os papéis que destinavam-se a 
serem utilizados nos livros (1997, 
p.83). Atualmente a manufatura 
permite uma grande variedade 
de tipos de papel assim como de 
texturas e gramagens.
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Em última análise, muitos fatores técnicos contribuíram para que 
se desse a extensão do nosso instrumento, seja através da sua transfor-
mação plástica, seja pela sua capacidade de delinear o conteúdo a que 
se sujeita. Devido a esses fatores, somos motivados pelo atual contexto 
em torno das potencialidades do papel, enquanto material híbrido para 
traduzir a criatividade.

“A plasticização do livro transforma-o em algo de par-
ticular, o livro-jóia. Todo o trabalho das iluminuras que 
ilustram o texto enriquecem o livro e tornam-no uma 
singularidade, um objeto precioso” (Babo, 1993, p.29)

O papel não foi o único material eleito para a definição de um 
discurso. Na história verificou-se necessário a utilização de uma cober-
tura para conservar a matéria textual e o material eleito para exercer essa 
função foi, diversas vezes, o couro. Dessa forma, o uso de um material 
consideravelmente sólido e resistente, permitia que o seu conteúdo fos-
se protegido e fechado, recobrindo o material escrito. Continuaram a 
fazer-se livros como os antigos manuscritos: recobria-se as lombadas e 
as pastas sólidas e, quando os livros estavam encomendados a alguém de 
relevo social, revestia-se com materiais luxuosos: o veludo e o damasco. 
Certamente não podemos indiferenciar a singularidade que o livro ganha 
com a adição dos materiais preciosos utilizados na época. Os incunábu-
los, ainda antes de o livro se tornar mercadoria, eram considerados um 
objeto raro e dispendioso e, dessa forma, deviam ser protegidos e ornados 
(Febvre & Martin, 2000, p.145). Os encadernadores que já produziam 
os manuscritos não tiveram de alterar (inicialmente) o seu modo de pro-
dução, acabando por cobrir os livros impressos do mesmo modo. Babo 
confirma-nos essa transformação do livro, chamando-lhe livro-joia. E de 
facto, concordamos com a autora, porque o nosso objeto torna-se um ob-
jeto de verdadeiro valor, produzido com os materiais mais requintados e 
as decorações mais refinadas. Durante a Idade Média a decoração do livro 
contribuiu significativamente para a obtenção de um estatuto de livro-joia.

As decorações podiam variar tendo em conta o público que as en-
comendava. Os ornamentos podiam ser gravados com pequenos ferros, na 
qual se dispunha da forma mais conveniente, favorecendo o valor estético 
do livro. Os temas das ornamentações variavam consoante o encomen-
dador, mas era comum a utilização de motivos vegetais ou animais, na 
qual os encadernadores se inspiravam frequentemente em brasões. A par 
disto, surge também um novo material — o marroquim — que foi muito 
utilizado  juntamente com a técnica de dourar sobre o couro. Essas de-
corações eram dadas por linhas e pontos impressos no couro, de forma 
a obter um padrão decorativo, potenciando as decorações a quente e 
sobressaindo ornamentações em mosaicos ou entrelaçados (McMurtrie, 

14  Tradução livre do original: “The 
whiteness and resilience of 
paper have similarly stimulated 
human desire. Paper is not 
merely an inorganic material, a 
neutral surface used for printing 
letters and pictures. Rather, the 
qualities of paper have drawn 
people into an extended dialogue, 
which has enriched their capacity 
to express themselves. Books can 
be understood as an important 
tool to carry this dialogue 
forward.”
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1997, p.555). Babo (1993) recorda-nos que, ao serem folheados, a beleza 
dos livros, não é, vista na verdade. Com o estatuto de livro-joia, o livro 
perde a sua legibilidade enquanto suporte que serve o texto, mas aumenta 
a sua visibilidade enquanto livro-objeto. O livro é, muitas vezes, mais um 
objeto para ser observado e menos um objeto para ser lido (1993, p.43). 

“Essa preciosidade, para além de ser real, visto que 
tanto na iluminura é utilizada a folha de ouro como na 
encadernação os metais e pedras preciosas, consistem 
também na raridade, no carácter único que confere ao 
livro a técnica artesanal. Mas tem ainda como conse-
quência inevitável a sua profanação, a passagem defi-
nitiva ao livro-utilidade” (Babo, 1993, p.29)

McMurtrie (1997, p.554) explica-nos o processo de encadernação: 

“As folhas eram dobradas uma vez, e quatro ou mais des-
tas folhas eram metidas umas nas outras de maneira que 
formassem a chamada folha de impressão ou caderno. 
Um ponto na dobra segurava todas as folhas e, quando 
surgiu o processo de coser muitos destes cadernos, com 
os fios passados em volta de duas ou mais tiras de papel 
das lombadas do livro, entravam em função os requisitos 
essenciais da encadernação moderna” 

Ao longo dos séculos, deu-se uma expansão do livro e consequen-
temente do número de leitores. A necessidade de imprimir um maior nú-
mero de livros tornou-se significativa e, de forma a acompanhar a difusão 
do livro, os encadernadores procuraram formas técnicas mais rápidas e 
destituídas de decoração para tornar o processo mais económico. Assim, 
a solução encontrada pelos artífices foi a repetição dos frisos metálicos 
decorativos. Ao repetirem este processo, a encadernação era executada 
de forma mais rápida sendo, contudo, menos exata. No entanto, estas 
encadernações ainda exigiam algum tempo pelo que continuavam a não 
ser o mais económico. Importa, portanto, esclarecer que na segunda me-
tade do século XVI, a procura de preços mais baixos e de condições mais 
económicas, exigiam que os livros fossem encadernados de forma robusta 
e contida, sobretudo os livros de menos valor e, por isso, a decoração 
das capas foi cada vez mais ficando em segundo plano. Significa isto que 
foi necessário passar a plasticização para segundo lugar, dando assim, 
prioridade aos livros económicos e à expansão do instrumento escrito. 
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“Era, sem dúvida, essencial qualquer forma de cober-
tura para a conservação de textos destinados à leitura. 
A qualidade dessa cobertura, que permitisse uso con-
veniente e proporcionasse ao mesmo tempo resguardo 
do conteúdo, era naturalmente determinada em larga 
escala pela forma do livro” (McMurtrie, 1997, p.553)

A configuração da forma contribuiu muito para a conservação dos 
livros, embora a sua beleza passasse a estar condicionada, os livros confir-
mam o seu valor de mercadoria e intensifica-se a sua utilidade enquanto 
objeto. McMurtrie salienta isso mesmo quando afirma que a qualidade 
da capa é determinada pela forma do livro e por fatores, muitas vezes, 
externos a ele. Tratam-se de meios físicos capazes de atribuir ao livro uma 
determinada plasticidade que intensifica o valor simbólico do mesmo. Os 
meios materiais e tecnológicos contribuíram para a responsabilização de 
uma entidade complexa e simbólica como o livro. Às numerosas páginas 
estão confiadas a enorme quantidade de informação, dentro de um dis-
positivo que se torna cada vez mais leve e compacto. Virar uma página, 
avançar ou recuar a leitura tornou-se tão natural que deixamos de consultar 
livros de pesados materiais, como o metal, que estavam confinados única e 
exclusivamente às bibliotecas. Agora podemos ter uma leitura continuada 
e sem interrupções. Por isso, a experiência de leitura será sempre tão va-
riável quanto mais variável for o material utilizado, os papéis escolhidos 
e as configurações estéticas que o livro transporta consigo. Portanto, é 
de interesse esclarecer as razões que levaram o livro a obter a forma e o 
formato que conhecemos hoje e em que medida acontece uma determi-
nada configuração formal. 
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introdUção: A FormA e o FormAto

No capítulo anterior observamos as alterações sociais, económicas e 
culturais que consentiram a configuração do livro como objeto simbóli-
co. O seu conteúdo passa a estar definido e confinado a um espaço que 
compreende-o e que, consequentemente, determina-o. Interessa-nos, 
portanto, perspetivar o livro através da sua forma  — que é onde se cen-
tra a nossa investigação — assim como compreender o desenvolvimento 
e a articulação dessas normas e de que forma a sua utilização passou a se 
estabelecer como um sistema largamente utilizado. 

“As publicações são vistas como objetos visuais e tácteis 
para os leitores e devem, portanto, ser adaptadas ao 
seu público-alvo tendo em conta o respetivo formato, 
extensão e peso. Um romance segura-se na mão. Um 
livro académico repousa sobre uma mesa. Um volume 
ilustrado, grande e decorativo, pode ser colocado sobre 
uma mesa de café. Ocasionalmente, as revistas cabem 
em malas e — idealmente — o programa de um festival 
deve caber num bolso”  (Morlok & Waszelewski, 2018, 
p.24)15

O formato define-se pela relação proporcional entre altura e largu-
ra da página (Haslam, 2006). As dimensões podem ser as mais variadas, 
dependendo da configuração pretendida. Essas dimensões permitem que 
o nosso artefacto se modifique, dentro dos limites da sua forma, num es-
paço-volume que preserva a matéria textual. Logo, cabe-nos afirmar que 
o conteúdo pode ser determinante, por questões técnicas ou por questões 
semânticas, com a relação que estabelecem com o artefacto. Assim, o for-
mato é várias vezes determinado por razões e/ou ordens que potenciam 
a adaptação do seu conteúdo ao seu meio. 

A projeção de um livro pode ser (ou não) catalisador do seu con-
teúdo e pode acrescentar ou diminuir o seu valor. Dentro de outros fato-
res, a escolha da forma e do formato de um livro podem ser fulcrais para 
redefinir e repensar padrões sobre como recebemos a matéria textual. 
Essa contribuição permite que o livro se reconfigure e vá além da sua 
matéria física, possibilitando assim a especulação e a atribuição de novas 
significações enquanto objeto intemporal. Babo lembra-nos que a visão 

FORMA VS. FUNÇÃO
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15  Tradução livre do original: 
“Publications are put together 
as visual and tactile objects for 
readers, and should therefore 
be tailored to their intended 
audience in terms of format, 
extend and weight. A novel is 
held in the hand. An academic 
book sits on a desk. A large and 
decorative illustrated volume 
can be laid out on a coffee table. 
Magazines occasionally have to 
fit into handbags, and a festival 
schedule — ideally — into a 
pocket.”
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estética que se constrói em volta do livro pode promover uma nova noção 
de forma (1993, p.127). Importa, portanto, pensar o formato e a forma 
do livro enquanto artefacto híbrido e mutável, partindo da sua relação 
semântica ou técnica com o conteúdo. Queremos salientar a afirmação 
que Babo faz, em que diz que o livro “é adaptável e re-contextualizável” 
(1993, p.127). Amaranth Borsuk partilha a mesma opinião e relembra-nos 
que o livro, enquanto códice, é uma estrutura que serve de contentor e 
arquiva o pensamento, mas que também é temporário e transitório, como 
a passagem do tempo (2018, p.191).16 Importa-nos esta premissa porque 
nos assegura que o livro não é um objeto absoluto e confinado ao seu 
património. O livro é um artefacto mutável.

“Naturalmente que vemos estabelecer-se também uma 
nova concepção de livro, quando um texto, estável na 
sua letra e fixo na sua forma, é objeto de leituras muito 
diferenciadas” (Furtado, 1995, p.56)

O livro continua a ser um símbolo de erudição — epistemologia 
que foi construída com o aparecimento do códice — e, como tal, a sua 
definição ainda envolve a sua forma. Quando pensamos na palavra livro 
surge-nos, quase de imediato, uma imagem convencional — um bloco de 
folhas retangular resguardado por uma capa. Por isso, a sua significação 
é também intrínseca à sua forma. A imagem que temos de livro fixou-se, 
recordando-nos que o livro sustenta uma ideia e um ideal que ainda se 
mantém na nossa cultura. Por isso, cabe-nos levantar a seguinte questão: 
até que ponto existe um ideal de beleza no nosso mundo físico que pode 
ser aplicado?

16  Tradução livre do original: “(…)
Book suggests that while the 
codex is a helpful structure for 
the support and transport of 
ideas, it is also temporary and 
transitional like the passage of 
time itself.”
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A regrA de oUro

“A Botânica surpreende-nos com uma diversidade de 
ordens simétricas de beleza espantosa. A riqueza de va-
riações observa-se em todas as formas possíveis, desde 
a rígida construção plástica até às formas mais finas e 
elegantes que se abrem em leque” (Müller-Brockmann, 
2015, p.159)

Desde os tempos mais recuados que as primeiras civilizações procuraram 
uma forma ideal de beleza regida e inspirada pela natureza. A procura da 
beleza ideal é transversal à matéria viva que constitui o mundo natural. 
Por isso, tendo conhecimento de uma forma ideal existente na natureza, 
os nossos antepassados procuraram sistemas e padrões, que constavam 
de formas naturais, para a construção da proporção. Para tal, procuramos 
esclarecer como a busca de uma forma ideal — construída a partir de sis-
temas de proporção matemáticos — contribuiu para a forma e formato 
do livro, matéria privilegiada do nosso estudo.

Durante vários séculos, o gosto natural pela proporção esteve na 
origem de fórmulas matemáticas. O interesse pela procura de formas 
harmoniosas emergiu por volta de V a.c, essencialmente com a cultura 
clássica na qual as civilizações “criaram estilos fortemente baseados no 
equilíbrio da forma” (Hurlburt, 1986, p.54). Por exemplo, o Parténon foi 
uma das mais importantes construções que teve como base a proporção 
áurea. O ideal de beleza grego combinou um sistema de proporção racional 
que esteve presente em diversas áreas sendo uma delas as composições 
arquitetónicas que, claramente, faziam sobressair a racionalidade e a pu-
reza das formas. A procura da perfeição nas civilizações clássicas era uma 
constante e os seus projetos mantinham relações intelectuais que faziam 
sobressair harmonia e ritmo. Deste modo, várias ordens eram determina-
das por um eixo central que, posteriormente, permitia movimentar esses 
elementos e que eram a base da regra de ouro. Mais do que nunca se 
torna evidente perceber que a proporção áurea esteve presente na cons-
trução de muitas estruturas e sistemas, nomeadamente sistemas de design 
(Hurlburt, 1986). Hurlburt reafirma esta premissa lembrando-nos que 
o eixo central utilizado em composições arquitetónicas clássicas, esteve 
na origem da construção dos manuscritos assim como dos incunábulos 
e, por isso, a sua presença para formar a composição da página impressa 
foi fundamental (1986, p.54).

“Porque é que as pessoas têm preferência por formas 
retangulares? Uma possibilidade é, ao rasgarmos uma 
folha em duas partes usando as nossas mãos, obtemos 
uma linha reta, enquanto se cortarmos novamente, te-
mos um ângulo reto” (Hara, 2009, p.25)17

17  Tradução livre do original: 
“Why then have people come to 
favor rectangular forms? One 
possibility is the fact that if we 
break a big leafy object into two 
pieces using our two hands, we 
get a straight line, while a second 
break results in a right angle.”



OS L IMITES DA FORMA DO L IVRO50

A preocupação do modelo clássico em intensificar a ideia de belo 
permitiu encontrar fórmulas matemáticas próximas às proporções naturais. 
Hara (2009) confirma esta premissa questionando-nos porque as pessoas 
têm preferência por objetos retangulares para a produção de livros. A sua 
resposta é, imediatamente, a observação da natureza. Na medida em que, 
segundo Hara, toda ciência é construída sobre a proporção de ordens 
naturais e, por isso, sugere não ficarmos admirados ao encontrarmos 
um quadrado inserido em objetos naturais (2009, p.25). Por exemplo, 
a proporção áurea pode ser visível na natureza através de objetos como 
um floco de neve ou uma concha Nautilus. (fig.7)

No Renascimento tardio, onde os ideais humanistas se faziam 
sentir, as proporções do corpo humano começaram a ser aplicadas com 
frequência para encontrar relações de proporção e verificou-se uma pre-
ponderância com o aparecimento dos primórdios da imprensa. McVarish 
& Drucker (2009, p.73) referem que vários artistas gráficos trouxeram 
elementos da pintura e estudos anatómicos que serviram de inspiração 
para a produção de livros. Pensadores do humanismo como Geofroy 
Tory’s usaram proporções do corpo humano como base para o desenho 
de letras. Claramente, esta conceção reflete os princípios do humanismo 
renascentista. Verifica-se a existência de uma abordagem racional e lógica 
na construção de letras (fig.8 e 9), na qual a anatomia, baseado no con-
ceito do homem no centro do mundo, serviu como base para encontrar 
princípios geométricos para a criação de um tipo de letra ideal (McVarish 
& Drucker, 2009, p.73). Isto significa que, a procura da proporção esteve 
por detrás da criação de letras bem como aplicada à construção de livros. 

As proporções do corpo humano foram aplicadas aos livros, acen-
tuando a verticalidade do homem à verticalidade da forma. A verticalidade 
foi considerada a posição mais harmoniosa para exercer a leitura e a escrita, 
porque a posição do corpo humano acentua um eixo vertical. Contudo, a 
verticalidade dos livros não é uma novidade do Humanismo. Os antigos 
escribas já colocavam a folha numa posição vertical para escrever. Assim, 
a observação constante do homem permitiu que fórmulas matemáticas, 
baseadas na anatomia, fossem reproduzidas e repetidas. De certa forma, 
a utilização da regra de ouro em diferentes contextos serviu para confir-
mar a sua eficácia. Esta recompreensão implica, por sua vez, assegurar a 

fig.7 Proporção áurea aplicada a uma concha 
Nautilus

fig.8 Geometria por detrás 
da construção de letras

fig.9 Construção geométrica 
da letra B
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veracidade de um ideal baseado na reprodução da natureza, assim como 
permitir um relacionamento racional e matemático entre todos os ele-
mentos, produzindo soluções seguras e baseadas no belo. 

O advento da modernidade contribuiu com outros modelos de 
pensamento — um deles foi o Modulor (fig.10) —  para um sistema de 
medidas desenvolvido por Le Corbusier, baseado na matemática e nas 
proporções do corpo humano. Parece-nos pertinente referir este mode-
lo pela sua influência direta no design da página. A sua aplicação refle-
te-se essencialmente pela versatilidade no desenvolvimento de design 
assimétricos, que começaram a ser bem aceites com o aparecimento da 
modernidade. A conceção do modelo de Le Corbusier permite que os 
elementos não estejam exclusivamente confinados a um espaço limitado, 
mas que possam projetar-se de forma segura para o exterior (Hurlburt, 
1986, p.81). Por isso, o Modulor permite ter uma abordagem mais versátil 
para solucionar determinados problemas. 

Portanto, ser-nos-á útil definir o que é a proporção áurea. Trata-se 
da relação entre dois números cujo a forma consiste em a : b = b (a+b). 
Significa que dois elementos como, por exemplo, o lado de um retângulo, 
estão relacionados. Ou seja, o lado a está para o lado b assim como o lado 
b resulta na soma dos dois lados. A proporção áurea descreve-se nume-
ricamente por 1:1,618 (Lupton, 2004, p.138). A partir daqui podemos 
afirmar que a sequência do modelo Fibonacci18 se baseou no modelo da 
proporção áurea e é visível em vários elementos naturais como as plantas 
fractais. O modelo Fibonacci descreve a sequência de que cada número 
é a soma dos dois números anteriores.19 Conforme os números da se-
quência aumentam, a proporção entre dois números vai-se aproximando 
da proporção da divisão áurea (1:1,618). Alguns exemplos desta sequên-
cia surgem não só na natureza, mas também na música: “ (…) os sons, os 
compassos, as melodias e frases — são construídos observando regras 
normativas” (Müller-Brockmann, 2015, p.165). John Kane exemplifica-
-nos esta premissa com as teclas de um piano (fig.11) em que vemos oito 
teclas brancas e cinco são teclas pretas, separadas num grupo de dois e 
um grupo de três (2002, p.118). 

“A utilidade e a beleza de todos os materiais impressos, 
seja de livros ou flyers, dependem da proporção do 
tamanho do papel usado. Alguém que deseje fazer um 
livro agradável tem, primeiro tem que determinar as 
proporções exatas” (Tschichold, 1991, p.39)20

A proporção dourada começou a perder utilidade face aos requisitos 
de impressão. E, os movimentos vanguardistas se encarregaram também 
de a desvalorizar. Tal como afirma Hurlburt (1986, p.52) “embora haja 
uma ampla comprovação da validade desse sistema básico de proporção, 

fig.10 Sistema de medidas 
desenvolvido por Le Corbusier

18  Descoberta feita pelo matemático 
Italiano Leonard Fibonacci  
(1170 — 1240)

19  0; 1;  1 [1+0]; 2 [1+1]; 3 [1+2];  
5 [2+3]; 8 [3+5]; 13 [5+8];  
21 [8+13]; …

20  Tradução livre do original: 
“Since utility and beauty of all 
printed matter, whether book 
or flyer, ultimately depends on 
the page ratio of the paper size 
used, someone wanting to make 
a beautiful and pleasant book 
first has to determine a format of 
definite proportions”
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ele não pode ser tomado como medida para todos os aspetos da forma.” 
Ellen Lupton (2004, p.138) confirma a tese de Hurlburt ao afirmar que 
a proporção áurea, nos tempos atuais, já não se apresenta tão válida para 
servir de base nem para criar e desenhar páginas. Segundo a autora, esta 
causa deve-se muito à estandardização do papel que iremos aprofundar 
no capítulo Estandardização do formato. 

Cabe-nos afirmar que, embora exista um ideal de beleza, nos dias 
de hoje, ele não é aplicado com consistência. No entanto, empreendemos 
numa investigação plural e dentro da metodologia específica do formato e 
da forma dos livros, consideramos que referir a proporção áurea é trans-
versal ao nosso estudo. Mais do que nunca se torna evidente a necessidade 
de compreender os métodos estudados na história do design (e não só) 
pela procura de um ideal de beleza enquanto característica processual 
para conceber o formato do livro. Interessa-nos, por isso, repensar a 
proporção áurea como um contributo para uma possível desmaterializa-
ção da forma e rutura com os padrões ideais da configuração moderna. 
E que pode, também, ser uma perspetiva válida de forma e formato. A 
proporção áurea não deve ser considerada como uma verdade absoluta 
e rígida, porque não é possível aplicar em todas as situações. Queremos, 
portanto, conhecer o passado para repensar o presente. Só a compreensão 
da proporção e da harmonia das formas nos possibilita pensar nelas como 
base para uma possível desconstrução e suscitar um pensamento aberto 
a novas significações de forma e formato de livros.

fig.11 Sequência Fibonacci nas 
teclas de um piano
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conteXto histÓrico do FormAto 

Vimos no capítulo Contexto histórico do livro que um dos fenómenos, 
fruto do surgimento da imprensa, foi a capacidade de os livros puderem 
ser reproduzidos, originando uma consequente repetibilidade (Babo, 
1993, p.22). A História mostra-nos que com o aparecimento da impres-
são os formatos eram definidos, várias vezes, tendo em conta questões 
económicas e técnicas que permitiam tornar a produção mais rápida e 
económica. Contudo, um número restrito de escribas continuava a fazer 
livros por encomenda produzindo criteriosamente a partir de instruções 
que recebia. Torna-se assim mais claro o porquê de encontrarmos confi-
gurações de forma e formato que se afastaram do seu aspeto tradicional. 
Por exemplo, alguns poderiam assumir a forma Fleur de Lis ou tornarem-se 
livros totalmente circulares. 

“Uma folha pode ser dobrada e resultar numa variedade 
de páginas, denominadas tendo em conta o número de 
dobras (conhecido como folhas). Os seus nomes são: 
fólio (dois), quarto (quatro), octavo (oito), sextodeci-
mo (dezesseis), etc. Os historiadores de livros utilizam 
estes nomes para descrever o tamanho de uma obra” 
(Borsuk, 2018, p.44)21

Amaranth Borsuk (2018) descreve os nomes atribuídos às dobras 
das folhas que são utilizados desde os primórdios da impressão. Os im-
pressores utilizavam as medidas da folha para se orientarem na escolha 
do formato (quando não existiam exigências particulares de encomenda-
dores). Denominava-se folio a dobragem de uma folha para meia folha. 
A folha dobrada duas vezes produz o formato designado por quarto, ou 
seja oito páginas. A folha dobrada em três vezes, resultava em dezasseis 
páginas e chamava-se octavo. O octavo e o folio constituíam as proporções 
próximas do valor numérico da proporção áurea e, por isso, o octavo era 
consideravelmente o mais usado. Para além disso permitia fazer um uso 
mais económico da folha de papel.22 Tem-se conhecimento de que apenas 
o folio e o octavo eram as medidas que mais se aproximavam da proporção 
dourada. A produção de livros que consistia no método do folio, fácil e 
económica, desempenhou um papel fundamental naquilo que mais tarde 
se deu o nome de pennybooks. 

21  Tradução livre do original: “A 
singles sheet can be folded into 
a variety of gatherings named 
for the number of smaller sheets 
(known in bookmaking as 
leaves) they generate: folio (two), 
quarto (four), octavo (eight), 
sextodecimo (sixteen), etc. And 
book historians use these names 
to describe work’s size.” 

22  A dobra da folha dava 
origem a dois lados que eram 
denominados de recto e verso, 
termos que “surgem dos 
Romanos ao denominarem os 
lados de um rolo de papiro: reto 
para o interior horizontal, que 
era o mais indicado para escrever 
e verso para o ‘lado oposto’ do 
rolo” (Borsuk, 2018, p.44). Por 
isso, no caso de um códice, a 
página da esquerda denominava-
se verso e a página da direita um 
reto.
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“A proporção 1:1.414 existiu durante a idade média, 
quando se escrevia muitos livros com duas colunas. 
Gutenberg, contudo, preferiu a proporção 2:3. Durante 
o período do Renascimento, raramente foi utilizada a 
proporção 1:1.414. Por outro lado, é possível identificar 
vários volumes com muita elegância, nos quais devem ser 
os nossos exemplares” (Tschichold, 1991, pp.40, 41)23

Jan Tschichold, autor que contribuiu para a expansão dos ideais 
modernistas no design, afirma que numerosos manuscritos medievais 
estavam em conformidade com as proporções entre o formato e a locali-
zação da área do texto (Tschichold, 1991, pp.42, 43). Em 1953, Tschichold 
encontrou a proporção secreta dos manuscritos e das primeiras obras 
impressas (fig.12 e 13). Quanto à proporção da página, Tschichold lem-
bra-nos que a ideal era 2:3 porque permitia à página manter uma relação 
de proporção com a área textual, em que altura da área de texto é igual 
à largura da página (1991, p.44). A compreensão do canon determinado 
pelo designer implica, por sua vez, reconfigurações técnicas mais versáteis 
que permitiram manter uma relação harmoniosa com o formato e com a 
página. Contudo, Tschichold relembra-nos que por melhor que a propor-
ção 2:3 pudesse parecer não pode servir para todos os efeitos e, por isso, 
deve ser a função do livro a determinar proporções (1991, pp.46, 47).

“Contudo, não devemos acreditar que a proporção 2:3, 
pertencente ao canon, fosse suficiente para atender 
todos os requisitos. No final do período medieval, não 
se exigia conveniência nem nenhuma elegância nos li-
vros. Apenas muito tarde, durante o Renascimento, os 
livros produzidos eram delicados, leves e convenientes” 
(Tschichold, 1991, p.46)24

fig.12 Canon que serviu de base para a  
construção de manuscritos e incunábulos

fig.13 Proporções ideais de um manuscrito

23  Tradução livre do original: “The 
book proportion of 1:1.414 has 
existed one before, during the 
High Middle Ages, when many 
book were written with two 
columns. Gutenberg, however, 
preferred the page proportion 
of 2:3. During the Renaissance 
we seldom discover the ratio of 
1:1.414. On the other hand, we 
spot numerous definitely slim 
volumes of great elegance, which 
should be our exemplars.”

24  Tradução livre do original: 
“However, we must not believe 
that the format ratio of 2:3, 
which belongs to this canon, 
was sufficient to meet all 
requirements. The late medieval 
period demanded neither 
particular convenience nor 
elegance from a book. Only much 
late, during the Renaissance, 
books were produced that were 
delicate as well as light weight 
and handy.”
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Segundo McMurtrie qualquer “livro que, entre os incunábulos, se 
queira classificar como miniatura, não deve ter a página com mais de 85 
mm de largura e de 120 mm de altura, contando que a mancha tipográfica 
não exceda 56 x 75 mm” (1997, p.328). Outro exemplo de um incunábulo 
com um formato excecionalmente pequeno é o livro de horas Horae ad 
Usum Sarum,  que data do século XV, e foi publicado pela tipografia de 
Julian Notary. Cada página deste livro de horas é composto por 11 linhas. 
Se fosse dobrada, a imposição das folhas do livro mediriam cerca de 37 x 
52 mm (McMurtrie, 1997, p.331). O exemplo destes pequenos incunábulos 
representavam desafios técnicos para os impressores mais ambiciosos que 
comprovam a habilidade e precisão técnicas. Os livros miniatura ganha-
ram alguma relevância devido à sua facilidade de transporte. Durante os 
caminhos de peregrinação, vários membros do clérigo necessitavam de 
transportar bíblias pessoais para transmitir a palavra. Por isso, os mem-
bros do clérigo beneficiam essencialmente destes pequenos formatos. Os 
mais variados materiais davam forma e função a estes pequenos livros. 
Por exemplo, algumas capas de livros miniatura possuíam uma espécie 
de cinto para que os monges pudessem prender nas suas vestimentas e 
transportar junto ao corpo (fig.14).

Demarcando-nos dos livros miniatura, o livro expansível (fig.15 e 
16) detém uma configuração que o afasta do livro comum. À semelhan-
ça do livro de horas, a função do livro expansível é a sua comodidade e 
portabilidade. Estes repositórios eram pequenos almanaques que conti-
nham informações astrológicas e astronómicas para os diferentes meses 
do ano. Este objeto é detentor de particularidades técnicas que merecem 
ser observadas. Quando contemplamos o livro expansível reconhecemos 
de imediato algumas características que nos são familiares: a sua seme-
lhança com os livros tradicionais em que guarda a matéria e fecha-a num 
volume; a folha única que se desdobra sequencialmente está presa por 
uma dobradiça. Fechado, permite que as folhas se resguardem e repousem 
umas nas outras. 

fig.14 Livro miniatura com capa e suportes metálicos
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fig.15 Exemplar de um artefacto medieval expansível
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Uma outra forma de livro que o período renascentista nos trouxe 
foi a de acordeão. A história mostra-nos que a sua configuração permitia 
recombinar a sua estrutura e fazer justaposições do conteúdo. O livro 
acordeão distingue-se por ser “um ponto intermediário entre o volume 
(o rolo) e o codex, que permite aos leitores abrir as páginas de cada vez 
ou desdobrar na sua totalidade” (Borsuk, 2018, p.168).25 À semelhança 
do livro expansível, o livro acordeão (fig.17 e 18) também é de pequenas 
dimensões, característica intrínseca à sua portabilidade. A sua configuração 
também seguiu a sua utilidade, pois tratava-se de um calendário e, por 
isso, a sua continuidade assemelhava-se à de uma linha temporal. Apesar 
de ter as dimensões de uma caixa de fósforos, ele expande-se transfor-
mando-se num objeto de dimensões consideráveis. Com certeza, é incerta 
a utilidade que esta especificidade de livro teve, mas supõe-se que os seus 
utilizadores, nomeadamente membros do clérigo, quando pretendiam um 
cenário geral, faziam uma leitura contínua e sequencial. Por outro lado, 
se pretendiam ter acesso a uma parte específica de informação, abriam o 
livro de forma convencional. 

fig.16 Detalhes do artefacto expansível fig.17 Exemplar de um livro acordeão medieval

fig.18 Exemplar de um livro acordeão medieval

25  Tradução livre do original: “Such 
interactivity is present already 
in the accordion book, which, as 
an intermediate point between 
scroll and codex, allows readers 
to open spread at a time or 
unfold several.”
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Conclui-se que desde os manuscritos aos incunábulos a busca 
de outras configurações para a forma e formato do livro serviu para dar 
resposta às mais variadas exigências e utilidades. As formas particulares 
distanciaram-se da forma tradicional e procurou-se adaptar o conteúdo: 
desde calendários astronómicos, atlas a orações diárias. A configuração 
deu primazia ao tamanho e à abertura. Logo, à portabilidade e ao como-
dismo. Era comum encontrar livros com estruturas que permitia serem 
presos a alguma parte do vestuário e transportados junto ao corpo. Apesar 
da produção dos livros ter seguido um sistema comum de formato, vários 
detinham particularidades especiais muito graças à imaginação dos seus 
encomendadores e ao rigor técnico dos escribas. Porém, o constante cres-
cimento do mercado livreiro levou a uma procura de formatos standard 
para facilitar a produção e tornar a mão de obra mais barata. E, desta 
forma, os livros à medida tornaram-se cada vez mais escassos. 
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estAndArdiZAção do FormAto

“O desejo por mais livros e a demanda por mais cópias 
motivou o investimento de energia capital, necessário 
para fazer avançar a tecnologia” (Drucker & McVarish, 
2009, p.70)26

A partir do século XIX, quando a mercadoria do livro atinge o seu auge, 
a necessidade de procurar meios mais económicos e acessíveis tornou-se 
cada vez maior. A capacidade de reproduzir textos e imagens em várias 
cópias foi, por si só, um avanço considerável para o mercado livreiro, 
permitindo que as ideias circulassem rapidamente. Esses princípios de 
modularidade que levaram ao afastamento do trabalho artesanal não se 
refletiram unicamente nos processos de imprimir, mas também no for-
mato de livros. 

“A folha é a forma básica de qualquer formato. Dobrando-a 
uma vez, obtém-se a meia-folha, também designada por 
fólio, isto é, duas folhas de papel ou quatro páginas. A 
folha dobrada duas vezes produz o formato designado 
por quarto“ (Müller-Brockmann, 2015, p.16)

No capítulo Contexto histórico do formato, referimos que, desde 
o início dos primeiros impressores, existia um formato mais ou menos 
padronizado que consistia na dobragem das folhas. O crescimento do 
mercado livreiro levou a que a se aplicasse um sistema padrão, que per-
mitisse uma franca expansão da democratização do livro. Tornando-o, 
portanto, mais acessível e barato.

No final do século XVIII, alguns pensadores aperceberam-se da 
falta de ordem e tentaram propor algumas formas de padronização que 
pudessem facilitar a produção livreira. Primeiramente, propôs-se definir o 
formato com base na redução sucessiva do tamanho original da folha. Esta 
proposta acabou por ser um princípio relativamente reconhecido pelas 
autoridades francesas e os formatos de documentos oficiais começaram 
a seguir essa premissa, sendo que as páginas deveriam ter uma propor-
ção de 1:1,41 (Tschichold, 1998, p.96). Durante a Revolução Francesa, 
os franceses introduziram um sistema métrico que mais tarde aplicam ao 
papel. O sistema consistia em que o tamanho da folha de papel fosse de 
1 m² e a proporção 1:1,41. Estas proporções matemáticas correspondem 
ao sistema de formatos DIN27 (Tschichold, 1998, p.96).28

O antigo sistema de dobragem das folhas utilizado começa a ser 
substituído pelo novo DIN (fig.19). Previa-se que o sistema DIN fosse 
para resolução dos problemas com formatos e pudesse ser  internaciona-
lizado. O objetivo era criar uma norma padrão de impressão que pudesse 

26  Tradução livre do original: 
“The desire for books and the 
demand for more copies made 
the investment of energy and 
capital needed to advance the 
technology worthwhile.”

27  DIN = Deutsche Industrie-
Normen

28  A partir do século XX  surgem 
grandes avanços na introdução 
de um formato padrão. Wilhelm 
Ostwald através da sua fundação 
Die Brücke juntamente com 
KWBührer, fazem avanços 
consideráveis para regulamentar 
o tamanho dos formatos. 
Mais tarde, após uma longa 
discussão que envolveu vários 
departamentos governamentais e 
interesses comerciais, o formato 
DIN, um sistema com 476 
padrões de papéis, é introduzido 
por German Standards 
Committee.
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ser utilizada e compreendida por vários países europeus. Atualmente esse 
sistema é largamente conhecido por sistema ISO.29 A vantagem do sistema 
ISO (ou DIN) é a produção numa folha da exata proporção (1:1,414) ao 
cortar ou dobrar as folhas ao meio. O tamanho base dos tamanhos das 
folhas ISO são: A0 (841 x 1189 mm); B0 (1000 x 1414 mm); C0 (917 x 
1297 mm). Por isso, os formatos variantes como os A4 ou A5 resultam na 
redução sucessiva da folha de papel A0. Para além do formato ISO existe 
o formato standard americano que é mais baixo que o europeu. Nestes 
casos, a maior parte dos papéis é baseado em formatos 216 x 279 mm 
e 229 x 305 mm. Como podemos facilmente imaginar, a introdução de 
um sistema standard de papel trouxe vantagens comerciais e económicas.  

“A estandardização é justificada quando os bens se 
tornam melhores e mais baratos. O facto de a estandar-
dização ser uma garantia para melhorar a qualidade e 
a redução dos preços não pode ser ignorada. Depende 
inteiramente de nós, se queremos aceitar o reconhe-
cimento pleno deste princípio nos nossos negócios” 
(Tschichold, 1998, p.100)30

Tschichold (1998, p.97) compreende a introdução de um formato 
standard e das vantagens inevitáveis para a economia e para a produção de 
livros. O autor considera que se dá uma libertação de constrangimentos 
para vários intermediários. Para o impressor: as encomendas de papel são 
facilitadas e a introdução de um sistema DIN permite imprimir diferentes 
tamanhos, fazendo um melhor uso do seu tempo; estas características con-
tribuíram para um aumento da criatividade. Para o utilizador: porque as 
encomendas seriam mais simples e baratas assim como o armazenamento 
e organização do papel seria mais fácil e mais prático. Para o fabricante 
do papel: a manufatura do papel ia ser mais simples e igualmente facili-
tada; em períodos de comércio mais lento, podia vender o papel a preços 
mais acessíveis. 

A criação de um sistema padrão para formatos forneceu uma nova 
clareza e regularidade à forma do livro. No entanto, não podemos negar 
que essa repetibilidade também conferiu uma certa monotonia à forma. 
Os livros são aparados e o facto de haver a introdução de um sistema 
standard que os padroniza permite que haja menos desperdício de papel. 
O tamanho é baseado no uso económico e logístico do espaço da folha. A 
aparência do livro não mudou muito desde então, mantendo a sua ênfase 
nos tamanhos convencionados pelo sistema ISO. Como afirma Tschichold 
esta forma de livro é perfeitamente adequada e manter-se-á assim até uma 
forma realmente nova ser encontrada (1998, p.224). 

29  ISO (International Organisation 
for Standardization) 

30  Tradução livre do original: “And 
standardization is justified 
when the goods become better 
and cheaper. The fact that 
standardization is a guarantee 
for the raising of quality and 
lowering of prices can no longer 
be ignore. “It depends entirely 
on ourselves whether we want 
to accept this fully recognised 
principle in our business.”
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fig.19 Tabela formatos DIN
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tiPologiAs de FormAto

Introdução às tipologias

“É certo que os objetos são portadores de significações 
sociais indexadas, portadores de uma hierarquia cultural 
e social — e isto no mais pequeno dos seus pormenores: 
forma, material, cor, duração, disposição do espaço, etc. 
— numa palavra, constituem um código” (Baudrillard, 
1972, p.19)

Dentro da metodologia da nossa investigação, pretendemos analisar o livro 
pelas suas capacidades performativas e, por isso, procuramos esclarecer 
o discurso através da forma e do formato do livro. Posto isto, queremos 
valorizar e identificar os diferentes contextos, técnicos ou semânticos, 
que contribuem para a significação do artefato enquanto obra — porque 
nos interessa o livro como um todo em forma e conteúdo — e enquanto 
objeto — porque nos interessa observar o livro à luz da sua estrutura. 
Pretendemos, portanto, assimilar como é que diferentes configurações 
externas podem conferir novas significações e proporcionar novas inter-
pretações do conteúdo. Os diferentes contextos podem ser uma caracte-
rística processual e determinante para definir a forma. Por exemplo, um 
livro técnico-científico influencia certamente a estrutura porque o seu 
conteúdo submete-se a regras estruturais comuns da disciplina. O rigor 
técnico pode exigir que se mantenham os tamanhos originais das imagens, 
tendo em conta a sua natureza científica, para que o leitor compreenda 
e interprete a sua escala. O formato fica dependente da dimensão das 
imagens que não podem ser redimensionadas assim como de quantida-
des que podem ser exigidas por página. Ou seja, o formato adquire uma 
relação técnico-formal com o conteúdo. 

A relação semântica com o conteúdo também pode contribuir para 
a definição do formato. Por exemplo, a portabilidade é uma característica 
determinada pelos livros de bolso. O formato landscape31 ou o formato 
quadrado32 são determinados pela modernidade. Estes formatos interes-
sam-nos, não tanto pela sua história, mas pelo contexto em que surgem. 
Tschichold (1991) demonstra através da proporção áurea como formatos 
pouco usuais foram determinados de forma harmoniosa. O autor acres-
centa ainda que um formato landscape é adequado, por exemplo, para 
livros de música ou que contenham imagens apropriadas a serem usadas 
no formato horizontal (1991, p.50). 

O livro, enquanto entidade moldável e infinita, pode ser circunstancial 
e o conteúdo pode ser determinante para conferir diferentes configura-
ções formais. Mais do que nunca parece-nos evidente tentar proporcionar 
novas significações através do formato, de forma a existir um afastamento 

31  O formato landscape é 
consideravelmente mais largo 
que a altura.

32  O formato quadrado tem a 
mesma largura e altura. 
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dos livros clássicos que tanto resistiram ao teste do tempo. Interessa, 
portanto, reconhecer o livro como um todo, pela forma determinante 
como regula o conteúdo. O formato contribui para uma encenação que 
estimula a ocorrência da comunicação e transmissão de ideias e ideais. 
Basta pensarmos sobre determinadas atividades que executamos durante 
o dia a dia e pensarmos como o formato tenta adaptar-se a essas ativida-
des. Se estamos a viajar ou aguardamos pelos transportes públicos, um 
formato pequeno será aconselhável para segurar durante a viagem assim 
como transportar no bolso (ver Livros de Bolso); um volume opulen-
to e de formato grande, com materiais excecionais e pesados, tem mais 
probabilidade de estar pousado sobre uma mesa (ver Livros de Mesa).

“A cultura é o processo de produção de sentido que 
confere sentido não só à realidade ou natureza exterior, 
mas também ao sistema social” (Fiske, 1998, p.162)

Fiske refere a cultura como um processo de produção de sentido. 
Ora, o livro é um artefacto proveniente da cultura, essencialmente, fru-
to de uma necessidade social coletiva. Fiske afirma que as significações 
produzem-se nas interações entre texto e audiência, acrescentando que 
texto e audiência são membros de uma cultura que podem contribuir de 
forma igual para a produção de significado (Fiske, 1998, p.219). Mais uma 
vez, podemos aplicar a observação de Fiske ao nosso objeto de estudo. O 
livro é detentor de matéria, imagética ou textual, que conserva no interior 
da sua capa e, por isso, ao conteúdo que resguarda está determinado uma 
audiência, um público-leitor. O artefacto pode tornar-se obra transversal 
não só porque entrega o conteúdo ao leitor, sujeito a interpretações, mas 
porque permite ser o vínculo para novas perspetivas. O livro conjuga 
vários universos e estabelece a ponte entre o texto e o público. Logo, a 
sua forma é a matéria privilegiada para a criação de novas interpretações 
e acrescentar ou diminuir a significação do seu conteúdo. As suas carac-
terísticas físicas não devem, portanto, esgotar nem limitar o conteúdo. 
Não devendo haver uma distinção entre forma e matéria, devendo chegar, 
portanto, ao público como um todo.

“O esquema conclui o raciocínio sobre a mensagem 
estética, que nos mostra que quanto mais “aberta” está 
a mensagem a diferentes descodificações, tanto mais 
influenciada é a selecção de códigos e subcódigos, por 
predisposições ideológicas do destinatário, assim como 
das circunstâncias da comunicação” (Eco, 1972, p.181) 33

Eco confirma que a mensagem estética quanto mais aberta for para os 
seus decodificadores, tanto mais será considerada de código e consequen-

33  Tradução livre do original: 
“El esquema que concluye 
el razonamiento sobre el 
mensaje estético nos demuestra 
que cuanto más “abierto” 
está el mensaje a diferentes 
descodificaciones, tanto más 
influenciada está la selección 
de código y de subcódigos por 
las predisposiciones ideológicas 
del destinatario, además 
de las circunstancias de la 
comunicación.”
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temente, pelas predisposições ideológicas do destinatário, de signo. Esta 
perspetiva importa porque, como iremos ver, o Pequeno Livro Vermelho 
de Mao (ver O Pequeno Livro Vermelho de Mao) adquire um poder 
determinante que o define como signo. Esta metamorfose é transversal à 
sua recetividade, na qual as suas características físicas contribuíram para 
que o livro se tornasse simbólico e detentor de significações. 

Ou seja, torna-se evidente a importância do livro, particularmente 
pela forma e pelo formato, como estratégia para implantar e intensificar 
pensamentos e/ou doutrinas. A difusão do conhecimento assenta nessa 
transmissão inerente à forma-volume do livro. Beneficiar do contraste 
crítico do formato leva-nos a delinear uma investigação plural do livro 
enquanto ferramenta universal. As diversificações contextuais e ideoló-
gicas foram determinantes para consideramos pertinente fazer a análise 
de diferentes casos, nomeadamente dos Livros de Horas; Livros de Mão; 
Livros de Bolso; Livros de Mesa;  Livros “Geográficos” e Livros Digitais. 
Desta forma, iremos ver durante a nossa investigação que o conteúdo 
pode ser essencial em circunscrever outras configurações, mais infinitas 
e extensivas. 

Do início ao fim deste capítulo cada tipologia será analisada tendo em 
conta a seguinte estrutura: 

1. Introdução
2. Contexto e conteúdo
3. Características técnicas
4. Análise

Na Introdução, é feita uma breve nota que reflete a relevância do 
artefacto para o nosso estudo. 

No Contexto e conteúdo, encontram-se também informações sobre 
as circunstâncias em que o artefacto foi criado, o conteúdo que resguarda 
e as condições que foram favoráveis para a sua expansão. 

Em Características técnicas são dispostas informações sobre o 
objeto como o formato, número de páginas, dimensões e outras confi-
gurações formais. 

Por fim, será feita uma análise que reflete as características formais 
do objeto tendo em conta a sua relação forma-conteúdo, assim como a sua 
estrutura/morfologia que contribuiu para criar significações. 
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livros de horAs

Introdução

“A iluminura contribuiu muito para a beleza dos livros 
manuscritos. Os textos primitivos eram geralmente os 
mais simples; mas, quando a riqueza e a procura de livros 
aumentaram, o primeiro impulso foi tornar maiores as 
letras iniciais de novas frases e colori-las algumas ve-
zes. Florearam-se então as extremidades destas letras e 
depressa estes enfeites se complicaram, estendendo-se 
pelas margens da páginas” (McMurtrie, 1997, p.98) 

A leitura de livros de orações, particularmente os Livros de Horas, regu-
lavam a cultura como nenhum outro meio e, por isso, foram largamente 
produzidos. Repositórios sacralizados e contentores de textos divinos para 
o dia a dia, a partir do século XIV até meados do século XVI, os livros 
de devoção privada dominavam a leitura. A produção destes artefactos 
era feita essencialmente pelos escribas e, mais tarde pelos impressores. 
Dessa forma, era comum os monges especializados trabalharem afinca-
damente em áreas que lhes eram familiares. Uns dedicavam-se ao texto 
e outros à iluminura, trabalhando tanto o monge copista como o monge 
iluminador, lado a lado. Assim, a materialização do livro tornou-se sim-
bólica pelo conteúdo ricamente decorado. Deve-se muito às iluminuras 
o rápido crescimento e popularidade dos Livros de Horas.

Contexto e conteúdo

“Livros de devoção privada, dos quais os Livros de Horas 
são os mais predominantes, dominaram a produção de 
manuscritos iluminados durante toda a Idade Média. 
A razão para o rápido crescimento de livros de devoção 
privada reside, em parte, nas mudanças das práticas 
religiosas, essencialmente, em ênfase na natureza indi-
vidual, pela qual o devoto procurava uma conexão mais 
íntima e imediata com Deus, confiando cada vez menos 
no papel intermediário do clero. Igualmente importante 
foi o surgimento das classes médias e mercantis que 
tinham cada vez mais dinheiro para gastar em livros de 
devoção” (Husband, 2008, p.5)34

34  Tradução livre do original 
“Books of private devotion, of 
which the Book of Hours is 
the most prevalent, dominated 
the production of illuminated 
manuscripts throughout the 
later Middle Ages. The reasons 
for the rapid growth of books of 
private devotion lay in part in 
the changing religious practices, 
notably an increasing emphasis 
on the individual nature of piety 
by which the devout sought a 
more intimate and immediate 
connection with God, relying 
less and less on the intermediary 
role of the clergy. But equally 
important was the rise of the 
urban middle, mercantile, and 
patrician classes that increasingly 
had money to spend on 
devotional books.”
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Os Livros de Horas são detentores de um tempo sagrado (Babo, 1993, 
p.29). São livros manipuláveis e pessoais, objetos sagrados e reservados 
para receber a matéria divina. São livros de oração individual, destinan-
do-se, portanto, à consulta diária. Resguardavam no interior coleções de 
orações, salmos e várias iluminuras que ilustravam as passagens bíblicas. As 
horas canónicas eram marcadas por orações e permitiam, de igual modo, 
que os seus portadores pudessem incluir inscrições ou notas pessoais.35 

 A reconfiguração da forma era minuciosa e luxuosamente desen-
volvida para a devoção diária. De facto, como afirma Husband (2008) os 
Livros de Horas mantinham tais configurações porque eram vistos como 
um veículo para estabelecer um relacionamento imediato com Deus. Na 
medida em que, à semelhança de outras formas de ostentação por parte 
do clérigo, o vínculo com Deus tornava-se cada vez mais próximo tanto 
quanto mais decorados fossem os artefactos. Com certeza, não nos é di-
fícil imaginar o crescimento considerável que os Livros de Horas tiveram, 
em consequência das práticas devotas e do fervor monástico da época. 

Características técnicas

 A compreensão do conteúdo implica por sua vez reconfigurações técnicas 
intrínsecas aos Livros de Horas. Alguns exemplares de Livros de Horas 
detinham dimensões e formas particularidades. Por exemplo, o artefacto 
Fleur de Lis. Este repositório de orações possui cerca de 182 x 80 mm e 
apenas 129 folhas. Um outro exemplo é o Códice Redondo — em latim 
Codex Rotundus — apresenta 90 mm de diâmetro. No caso do Livro de 
Horas denominado Horae beatae Mariae virginis ad usum Romanum, con-
tém 80 mm x 50 mm e 194 folhas. 

Análise

As funções dos Livros de Horas, tão bem determinadas, expressavam o 
seu formato, mas também se refletiam na sua forma, cujas determina-
ções eram suficientes para permitir que o encomendador criasse uma 
ligação estreita, íntima e pessoal.  Isto é particularmente importante 
para compreendermos o distanciamento de Livros de Horas em relação 
à configuração tradicional. Um exemplo determinante de tais particula-
ridades é o Livro de Horas em forma Fleur de Lis (fig.20). A Fleur de Lis 
simboliza realeza e ostentação, o que nos transporta de imediato para o 
cenário que o originou. Segundo Erik Kwakkel, autor do blog Medieval 
Books36, este artefacto tratou-se de uma encomenda para o rei Henrique 
II da França que o usou para a sua devoção pessoal. A sua leveza e porta-
bilidade permitiam que o rei pudesse segurar este objeto devocional por 

35  Drucker & McVarish (2009, 
p.60) reafirmam que os Livros 
de Horas “incluíam calendários 
e detalhes de atividades sazonais 
para cada mês do ano. Essas 
imagens tornaram-se documentos 
informativos da vida medieval.” 

36  Informação disponível em 
<https://medievalbooks.
nl/2014/08/29/strange-
medieval-books>.  
Consultado a: 22 de fevereiro 
de 2019
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fig.20 Livro de Horas em forma de Fleur de Lis

fig.21 Livro de Horas em forma circular
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um período considerável de tempo (Kwakkel, 2014). A forma particular 
destas páginas não só refletia a imponência como reafirmava a importância 
do seu detentor. Por isso, a forma do artefacto não está exclusivamente 
relacionada com questões técnicas ou pragmáticas. Ela também valoriza os 
seus diferentes contextos e contribui para legitimar um título ou posição 
social. O livro é um objeto simbólico, detentor da importante estratégia 
de sublinhar pensamentos e/ou estatutos.

Um segundo exemplo particular é o livro circular. O Códice Redondo 
(fig.21) distingue-se por ser um Livro de Horas totalmente circular. Foi 
encomendado pelo Duque de Borgonha destinado ao seu sobrinho Adolf 
(Kwakkel, 2014). Claramente conotado com um estatuto de classe, este 
livro, à semelhança do anterior, era destinado à devoção privada prove-
niente de um ambiente distinto e ostentatório.

Por fim, mas não menos importante, os Livros de Horas com formatos 
miniatura. Apesar de possuírem as mesmas características técnicas de um 
livro convencional, o seu interesse deve-se ao formato excecionalmente 
pequeno. Como temos observado, não é incomum os Livros de Horas 
serem pequenos. Porém, em alguns casos, o formato miniatura salientava 
e intensificava a vertente estética. Por exemplo, é possível verificar que 
o Livro de Horas denominado em latim Horae beatae Mariae virginis ad 
usum Romanum (fig.22 e 23), apesar das suas dimensões reduzidas, o li-
vro transportava iluminuras ricamente decoradas e detalhadas, ocupando 
páginas inteiras e conjugando-se harmoniosamente com o texto. 

“O livro é um objeto privado enquanto o relógio, até 
geograficamente, ocupa um lugar colectivo, o da praça 
pública. Esta individualização do livro permite, pelo seu 
formato reduzido, uma manipulação fora dos espaços 
destinados a ele, as bibliotecas; e, sendo preenchido 
por uma escrita santa, rapidamente é também invadido 
pelas narrativas do quotidiano, pelas representações 
laborais do tempo, povoado de um mundo laico que 
penetra paralelamente a escrita do romance” (Babo, 
1993, pp. 29-31)

Estas particularidades de forma e formato devem-se à crescente 
natureza individual dos Livros de Horas. Os seus detentores procuravam 
um encontro cada vez mais íntimo e imediato com Deus que, por sua vez, 
era feito no espaço quotidiano. Os Livros de Horas contribuíram para 
a responsabilização da intimização do livro, tornando-o mais pessoal e 
menos coletivo. Babo (1993, pp.29-31) afirma que o Livro de Horas é o 
artefacto que conserva e preserva o tempo, um tempo sagrado, e compara-o 
consequentemente com o relógio. Esta comparação interessa-nos porque, 
se por um lado, temos consciência do tempo inscrito no livro, como um 
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tempo meditativo e contemplativo; por outro, temos consciência de um 
tempo externo, do povo e do quotidiano, mais profano e menos sagrado. 
Os Livros de Horas permitem-nos perspetivar a sua forma particular que 
contribui para a encenação de um tempo íntimo e devocional.

fig.22 Duas páginas de um Livro de Horas miniatura

fig.23 Duas páginas de um Livro de Horas miniatura
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livros de mão

“Esses livros, que gostamos de segurar nas mãos enquanto 
lemos, surgem a partir de vários formatos, todos basea-
dos em octavo. Até os livros mais pequenos podem ser 
perfeitos, desde que sejam finos; sem esforço, podem 
ser segurados na mão durante várias horas” (Tschichold, 
1991, p.37)37

O título deste capítulo legitima a forma como os livros se configuram, 
porque se relaciona com a gestualidade, privilegiando deste modo os ob-
jetos que tiveram a sua forma e formato condicionados à sua utilidade: 
serem segurados na mão durante longos períodos de tempo. 

Os casos que serão apresentados — os Missais e o Pequeno Livro 
Vermelho de Mao —possuem uma configuração formal que contribuiu 
para a intensificação de valores e significações. Podemos afirmar que 
a transmissão da doutrina não se faz apenas no formato religioso, mas 
também no formato político. Por isso, as suas configurações não só estão 
intrinsecamente relacionadas com o seu transporte e forma ergonômica — 
livros pensados para serem segurados na mão — como também, em ambos 
os casos, possuem conotações ideológicas, relacionados com uma aura 
sagrada (os Missais) e uma devoção política (o Pequeno Livro Vermelho 
de Mao). Apesar destes artefactos terem tido funções semelhantes, os seus 
propósitos eram muitos diferentes. Não se pode, portanto, considerar a 
semelhança destes artefactos em termos de significações, pois eles são, 
naquilo que é fundamental para a sua constituição, objetos detentores de 
doutrinas muito distintas. 

Missais

Introdução

No contexto de Livros de Mão, os missais assumem um contributo plu-
ral para compreendermos como a forma e o formato são determinantes. 
À semelhança dos Livros de Horas, os Missais (fig.24) cooperam para 
a ocorrência da valorização do objeto sagrado, portador dos textos divi-
nos. Os Livros de Horas acompanhavam o dia a dia, sendo de carácter 
mais individual e íntimo. Já os Missais têm uma presença mais coletiva 
servindo deste modo para acompanhar os momentos da liturgia, a missa. 
Logo, podemos afirmar que a transmissão da doutrina também pode ser 
feita no formato religioso.  

fig.24 Exemplo de um missal

37  Tradução livre do original: 
“Those books we like to hold in 
our hands while reading come in 
variety of formats, all based on 
octavo. Even smaller books can 
be perfect provided they are slim; 
without effort they can be held 
for hours in one hand.”
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Contexto e conteúdo

O Missal é um livro litúrgico que preserva as orações utilizadas na cele-
bração eucarística. É utilizado pelos fiéis que assistem à celebração e o 
folheiam para acompanhar as diferentes passagens e celebrações da missa. 
É comum os intervenientes disporem de um Missal próprio ou utilizarem 
os Missais colocados juntos dos bancos da Igreja. Alguns Missais são feitos 
para determinadas ocasiões e especificidades como é o caso de celebrações 
matrimoniais. Nesses casos, a configuração do Missal deixa de adquirir 
a forma-livro e passa a ser um conjunto de folhas agrupadas, não sendo, 
portanto, matéria do nosso estudo. O conteúdo de um Missal consiste no 
ritual da missa, que diz respeito às partes fixas, imutáveis, como orações 
e passagens bíblicas; contém uma parte que é direcionada a entidades 
sagradas ou festividades e celebrações religiosas; engloba também, numa 
zona de apêndices, cânticos e orações específicas para festividades euca-
rísticas. O Missal não mudou ao longos dos séculos, mantendo o propósito 
e o conteúdo, assim como as configurações formais: o formato pequeno 
e os materiais modestos.

Características técnicas

Assinalamos uma breve caracterização dos aspetos técnicos que leva-
ram o Missal a configurar-se como um artefacto portátil e específico do 
conteúdo que preserva. O Missal compreende materiais modestos que 
mantêm a sobriedade da atividade religiosa. A capa pode ser mole ou dura 
sendo em ambos os casos revestida por couro. A sua decoração consiste 
frequentemente na estampagem a dourado do título, afastando-se da 
restante decoração ou ornamentos, considerados desnecessários para a 
celebração eucarística. Um sinal (fita) facilita o manuseio, orienta e marca 
as páginas que constituem as orações e os ditos religiosos. As dimensões 
podem ser variáveis, mas é recorrente encontrar Missais com cerca de 
130/140 mm x 80 mm, sendo ligeiramente mais pequenos que o formato 
standard A6. A sua espessura pode igualmente ser variável (entre 300 a 
600 páginas), tendo em conta a complexidade, especificidade e diversi-
dade de orações que compõem o Missal. Portanto, o Missal caracteriza-se 
por uma decoração essencialmente sóbria e estável, densa e segura, que 
intensifica a devoção.
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Análise

“Apenas durante o serviço na Igreja é que vemos alguém 
a ler um livro que foi determinado tendo em conta o 
seu objectivo: os olhos do leitor estão à distância de um 
braço das letras do texto. A página de um livro comum 
estão apenas a um antebraço de distância dos olhos do 
leitor” (Tschichold, 1991, p.37)38

O Missal consolida uma configuração que prevalece nos dias de hoje. A 
sua forma é tradicional e os materiais simples e modestos. A leitura do 
Missal funciona como vínculo coletivo que mantém e cria ligações e, por 
isso, a materialização do Missal é simbólica. Este serve para guiar e, por 
isso, a sua fácil consulta deveria ser simples, leve e cómoda. A sua consulta 
contribui para direcionar a atividade religiosa a uma finalidade comum 
que é intensificada pela leitura coletiva dos textos divinos, favorecendo a 
manifestação sonora, quase etérea, que reforça o ato sagrado da palavra e 
da pronunciação. Significa isto que a configuração da forma está intrinse-
camente relacionada com a sua função: o artefacto era segurado na mão 
durante um determinado período de tempo.  

À semelhança de outros artefactos religiosos, adquire o estatuto de 
ascendência religiosa, não tanto pela leitura silenciosa e meditativa, mas 
pela pronunciação coletiva da palavra. O Missal não é tanto o espaço-
-volume que acolhe a escrita mas, essencialmente, reserva-se a acolher a 
palavra que vai ser pronunciada. A palavra comum identifica-se enquan-
to característica processual da capacidade performativa do Missal e que 
estabelece um vínculo comunicativo entre o fiel, o sacerdote e a palavra 
sagrada. É, portanto, “uma comunhão da escrita com a leitura” (Babo, 1993, 
p.51). Apesar de ser contentor de textos divinos e de ter uma dimensão 
de sacralidade, estamos perante um artefacto que é mais dessacralizado 
que a Bíblia, mas não tanto ao ponto de chegar a “habitar a privacidade 
do quotidiano” (Babo, 1993, p.31) como os Livros de Horas. 

Concluindo, ao Missal associa-se está associado à gestualidade 
sagrada, a benzedura. É o espaço de compilação da comunicação entre 
Deus, o sacerdote e os fiéis. Pela forma como o livro opera através da po-
sição corporal, no modo da leitura extensiva (Furtado, 1995), entende-se 
a sua configuração portátil que é transversal ao seu contexto. O Missal 
confere uma capacidade performativa aos fiéis, instaurando a leitura como 
essencial, como a palavra de Deus, da qual todos participam. O formato 
é pequeno o suficiente para ser segurado na mão durante vários períodos 
de tempo, assim como folheado e consultado. Por isso, a sua configuração 
transforma-se em algo que é uma experiência da forma e do formato: o 
ato de segurar e transportar.  

38  Tradução livre do original: “Only 
during church service do we see 
someone read from a book that 
has been set up: the readers eyes 
may be at arms length from the 
letters to the text. An ordinary 
book page is only a forearms 
length from the eye of the 
reader.” 
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O Pequeno Livro Vermelho de Mao

Introdução

O Pequeno Livro Vermelho de Mao (fig.25) foi um dos principais artefactos 
para a transmissão e difusão de uma doutrina, o maoísmo. Já vimos que o 
livro, enquanto artefacto, está profundamente ligado a significações, não 
apenas por ser um veículo de textos de furor político ou ideológico, mas 
também porque ele é representativo de significações sociais. O Pequeno 
Livro Vermelho de Mao serviu para a transmissão ideológica e alcançou 
um estatuto que lhe proporcionou a capacidade de se transformar numa 
verdade, que foi adquirida através da materialização da palavra, num 
artefacto-volume, sólido. O próprio nome do livro já induz o formato.

Contexto e conteúdo

“Para muitos, o Pequeno Livro Vermelho foi uma co-
leção de citações do Presidente Mao, escritos durante 
1929-64. Foi um instrumento de mobilização ideológica 
e militarista utilizado pelo grupo Lin Biao para usurpar 
poder e suprimir oponentes. Para outros, foi uma ferra-
menta de educação política e de auto-desenvolvimento, 
na qual proporcionou acesso ao estudo e prática na pro-
cura dos objetivos revolucionários” (Mohanty, 2016)39

Segundo a história, Mao Tsé Tung40 elaborou reformas e ideais, sendo 
posteriormente reunidos no Pequeno Livro Vermelho de Mao. Nos anos 
60, divergências políticas entre membros deram origem à Revolução 
Cultural Chinesa41. Estas transformações tiveram um enorme impacto 
na economia e na população chinesa. Durante a Revolução Cultural, O 
Pequeno Livro Vermelho de Mao foi largamente distribuído como a única 
verdade libertadora do povo chinês42. O livro foi estudado nas escolas, a 
sua leitura era exigida e obrigatória ao povo chinês durante várias horas 
do dia. A imponência e visibilidade que o livro teve, levou a que a sua 
produção ultrapassasse o território chinês, expandindo-se ao ocidente, o 
que lhe deveu várias edições, impressões e traduções. O Pequeno Livro 
Vermelho de Mao tornou-se um ícone na cultura chinesa. Trata-se de 
um repositório que compila os seus ideais em 427 citações, dividido em 
33 capítulos. 

fig.25 O Pequeno Livro Vermelho 
de Mao

39  Tradução livre do original 
“To many, the Red Book as a 
collection of quotations from 
Chairman Mao’s writings 
during 1929—64 was an 
ideological instrument of 
militaristic mobilisation by the 
Lin Biao group to usurp power 
and suppress opponents. To 
others, it was a tool of political 
education and self-development, 
providing access to further 
study and practice in pursuit of 
revolutionary goals.” Informação 
disponível em <https://doi.sso
rg/10.1177/0009445516661891>  
Consulta a: 20 de fevereiro de 
2019

40  Mao Tsé-tung (1893-1976) foi 
o líder do Partido Comunista 
Chinês. Liderou a Revolução 
Cultural. As suas estratégias 
políticas e militares comunistas 
originaram o maoísmo.

41  A Revolução Cultural chinesa 
foi um movimento ideológico 
e político, parte do Partido 
Comunista Chinês e liderado 
por Mao Tsé-tung. O objetivo do 
movimento era o seu crescimento 
determinante à oposição, no 
entanto, a falha de administração 
dos recursos levou que houvesse 
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Características técnicas

Consideramos pertinente referir os aspetos técnicos que fizeram parte 
da configuração do Pequeno Livro Vermelho de Mao. O formato teve al-
gumas variações que estavam dependentes da sua produção. Contudo, as 
suas dimensões não excederam muito mais que 105 mm x 145 mm e 125 
mm x 80 mm. Igualmente, a espessura do livro sujeitou-se à qualidade e 
à gramagem do papel e, por isso, algumas edições detêm cerca de 2,5 cm 
de espessura. A consolidação e a transformação do livro também teve em 
conta o uso intensivo a que estava destinado. A larga utilização do livro 
fez prever uma rápida deterioração do mesmo. Logo, revestiu-se o con-
teúdo sob uma capa mole de vinil de forma a proteger e a proporcionar 
maior durabilidade. A cor vermelha da capa denotava o fervor ideológico 
e a paixão doutrinal já que é a cor associada ao comunismo — vermelho, 
enquanto cor densamente intuída de poder, energia e associada ao espírito 
revolucionário. Claramente, estas configurações externas foram transver-
sais à sua utilidade massiva. A intenção foi criar um artefacto intemporal, 
de uso e leitura obrigatória.

Análise

“A (des)articulação semiológica do objeto, por onde ele 
ganha força de signo. E quando dizemos que ele se torna 
signo, é segundo a definição mais estrita; articula-se num 
significante e num significado, torna-se significante de 
um significado objectivável, racional, que é a sua função” 
(Baudrillard, 1972, p.194)

O Pequeno Livro Vermelho de Mao é um artefacto transmissor de uma 
doutrina e, como tal, quando o texto e o público são elementos de uma 
cultura densa, a interação é suave e, por isso, as conotações e os mitos 
do texto aproximam-se mais com os mitos do público (Baudrillard, 1972, 
p.196). Devido ao fervor político, o Pequeno Livro Vermelho de Mao foi 
pensado para ser segurado na mão e, como tal, era conveniente o seu formato 
pequeno estar preparado para ser segurado por longas horas consecutivas. 
Inicialmente, o livro foi concebido para ser utilizado internamente pelo 
exército e como tal, intencionava-se levar o livro ao peito enquanto as ci-
tações de Mao eram pronunciadas. Não só para levar ao peito, o Pequeno 
Livro Vermelho de Mao era levantado várias vezes em direção ao seu líder, 
símbolo de devoção que o exército mantinha. Por isso, era conveniente 
um formato leve que pudesse ser erguido, assim como pequeno para que 
pudesse ser transportado para qualquer lado enquanto objeto essencial. 

uma grande crise económica e 
social, que consequentemente 
despoletou a ocorrência de 
várias mortes devido à fome 
generalizada da população 
chinesa.

42   Informação disponível 
em:<http://dx.doi.
org/10.29022/chufpe.issn2594-
3766.2017.12.08>.  
Consultado a: 20 de fevereiro 
de 2019
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Mais tarde, a sua utilização passou a ser feita pelos estudantes antes das 
aulas e pelo povo que passou a consultar durante as horas de trabalho. 

Significa isto que a materialização das ideias de Mao se tornou 
representativa e que a reconfiguração da forma é intrínseca à sua mu-
tabilidade e usabilidade. A sua forma portátil e leve era importante pois 
estava associada a um tipo de paradigma social.

O Pequeno Livro Vermelho de Mao é também um emblema. A 
sua forma externa expressa o seu significado e a sua leveza descreve a sua 
intenção que era incentivada pela larga circulação. A sua conotação é de 
uma simbologia essencial, quase espiritual. 

Por fim, como vimos, O Pequeno Livro Vermelho de Mao foi larga-
mente usado durante a Revolução Cultural e manteve uma estreita relação 
com os seus seguidores. Para além disto, o Pequeno Livro Vermelho de 
Mao era também a representação de um status. Foi, portanto, um objeto 
dotado de uma particular capacidade performativa que nos demonstra e 
reafirma o seu valor de signo. Por isso, nunca é demais relembrar a im-
portância do artefacto, em ser detentor de outras significações, para além 
do texto que contém.



OS L IMITES DA FORMA DO L IVRO76

livros de Bolso

O título Livros de Bolso assegura a sua configuração, privilegiando a 
forma e o formato à sua funcionalidade. O formato pequeno e uniforme 
está associado à ideia de transporte. Os Livros de Bolso perspetivam uma 
verdadeira democratização do livro, que acontece com a necessidade de 
uma “matéria física portátil” (Babo, 1993, p.124). O repositório deixa 
de dar lugar apenas ao conteúdo sagrado, limitado a um tempo e espaço, 
para dar lugar a uma produção em série do livro, tornando-o um objeto 
cada vez mais dessacralizado e mais pertencente de todos. 

A reprodutibilidade com que passa a inserir-se, confere-lhe um 
estatuto de mercadoria. A sua configuração portátil e transportável asse-
gura a sua dimensão de troca que, consequentemente, contribui para a 
sua democratização. Logo, dá-se um fortalecimento e diversificação dos 
leitores, conferindo, também, novos interesses culturais. É importante 
destacar que o título Livros de Bolso diz respeito à sua relação funcional. 
O formato torna-se mais ergonómico e adaptado ao seu transporte. Neste 
capítulo serão analisados os casos Chapbooks e Penguin Books — dois 
casos que são fundamentais para demonstrar como a democratização 
do livro acontece. A pertinência destes casos advém de ambos serem 
versáteis, baratos e portáteis, sendo que a sua estrutura/morfologia nos 
remete para algo de carácter marginal como são exemplo os Chapbooks. 
No caso dos livros Penguin, o carácter económico não é sinónimo de au-
sência de qualidade. Interessa-nos, portanto, estas dessemelhanças nos 
Livros de Bolso, de modo a prosseguir com uma análise crítica entre os 
dois contrastes de significações. Ora se um afasta a noção de qualidade, 
resultando numa edição muito precária, o outro, comprova como é possí-
vel a democratização do livro sem que a qualidade seja colocada de lado. 
Portanto, pretendemos beneficiar destes dois exemplos dos Livros de 
Bolso que, através da sua configuração, mostram a metamorfose do livro 
num objeto de valor/troca (Baudrillard, 1972, p.198). 

Chapbooks

Introdução

“A precariedade da edição salienta que se procurava 
prioritariamente a economia: impressão pouco cuidada, 
distribuição assimétrica da tinta, numerosas gralhas 
tipográficas, papel granuloso de qualidade deficiente, 
paginação errada ou inexistente, brochura incipiente. 
Transitando de mão em mão, num eficaz processo da 
reutilização volante, com tendência para a deterioração 



CONTRIBUTOS PARA A SUA COMPREENSÃO SEMÂNTICA77

rápida, estes impressos — parentes pobres do livro, que 
envolve maior extensão, solidez, capacidade de conser-
vação e de memória — eram amiudadas vezes deitados 
fora depois de lidos ou destinados a outros usos (en-
cadernações, embrulhos, etc.)“ (Nogueira, 2006, p.7)

Enquanto objetos que refletem a democratização da leitura, os Chapbooks 
(fig.26 e 27) apresentam-se como uma derradeira desconstrução da-
quilo que é o objeto-livro. A sua desconfiguração, em favor de edições 
mais económicas, levou a um afastamento quase irreconhecível do livro 
tradicional. Interessa-nos, por isso, referir a relevância da inclusão dos 
Chapbooks nesta investigação: em primeiro lugar, deve-se à desconfigura-
ção que parte do livro tradicional; em segundo lugar, o nome original do 
inglês Chapbooks, mantém, na sua nomenclatura, a palavra books (livros) 
que preserva e legitima a sua origem. No entanto, reconhecemos os con-
trastes acentuados entre os Chapbooks e o livro convencional, frutos da 
desmaterialização agressiva de um objeto tão complexo como o livro. Tal 
como afirma Nogueira, os Chapbooks são parentes empobrecidos do livro 
comum. A edição precária e marginal sustenta de imediato a sua economia 
e a sua espacialidade: transitar de mão em mão.

Contexto e conteúdo

Os Chapbooks foram um repositório relevante para a disseminação da 
cultura que se expandiu para as zonas rurais. Estes artefactos surgiram 
por volta do século XVI ao século XIX nos centros europeus. Tiveram 
múltiplas funções associadas: ora serviram para partilhar notícias, infor-
mação e acontecimentos gerais dos arredores das cidades, ora como um 
meio de entretenimento. Os Chapbooks eram transportados e vendidos 
de porta em porta, em mercados ou feiras. Normalmente estas publica-
ções eram vendidas por um centavo (penny) e, por isso, também eram 
conhecidos por pennybooks.

Desde o Renascimento que se produziam livros pequenos por Aldo 
Manuzio43 (1450-1515) quem contribuiu para essa acessibilidade. Foi um 
dos primeiros a interessar-se pela ideia de produzir livros económicos, 
portáteis e que pudessem chegar a um grande número de leitores, as suas 
edições eram cómodas, baratas e de qualidade. Foram considerados os 
primeiros livros de bolso, nos quais o baixo custo e a portabilidade con-
tribuíram para a expansão do conhecimento renascentista (Kane, 2002, 
p.24). Manuzio também inventou o tipo itálico (McMurtrie, 1997, p.231). 
O seu valor tornou-se acrescido e imediato porque o uso de um tipo de 

fig.26 Capa de um Chapbook

fig.27 Interior de um Chapbook

43   Aldo Manuzio, 1500 — Tornou-
se comum os editores utilizarem 
uma marca que permitisse o 
reconhecimento no mercado 
de impressão. As marcas eram 
usadas na primeira página do 
livro para identificar o impressor. 
A indústria de livros começou 
cada vez mais a crescer e essa 
forma de marcar o trabalho, 
permitia uma espécie de 
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letra estreito apenas impresso em minúsculas, tornava todo o texto mais 
compacto o que permitia o uso económico do espaço.  Ou seja, mais pa-
lavras por página. Por conseguinte, isso levava a uma economia do papel, 
reduzindo assim os custos de produção. Simultaneamente, ao equacionar 
o espaço, permitiu a produção de pequenos formatos que cabiam facil-
mente nos bolsos das vestes venezianas.

“Face a um público continuamente mais numeroso e 
mais exigente, os temas conhecem uma multiplicação 
sem precedentes — acontecimentos sociais como ani-
versários, casamentos e mortes, relatos moralizantes, 
descrições de cidades ou de monstros, narrativas histó-
ricos, sermões e histórias de santos, relações militares, 
poesia zombeteira de crítica social, etc” (Nogueira, 
2006, p.10)

O conteúdo de um Chapbook podia ser o mais variável e diversi-
ficado para agradar o maior número de leitores. O seu formato portátil 
de aspeto marginal e pitoresco destinava-se não apenas aos analfabetos 
como à população letrada. A leitura deixou de ser feita exclusivamente 
dentro do clero e da burguesia e passou a ser feita pelo povo em zonas 
rurais. Tendo em conta a diversidade de públicos, os temas podiam ser 
muito diversificados. Os textos tendiam a ser breves e com uma linguagem 
coloquial e objectiva; havia uma tendência para as histórias simples com 
protagonistas heroicos, nas quais estava presente a dicotomia do bem e 
do mal; era também recorrente uma tendência para o final feliz e o final 
moral (Nogueira, 2006, p.13).

Características técnicas

As edições precárias são, definitivamente, uma característica que nos leva 
a reconhecer um Chapbook. Por isso, procuramos assinalar brevemente 
os aspetos técnicos que contribuíram para que a sua imagem denotasse 
economia. Nogueira (2006, p.7) destaca as particularidades associadas à 
produção destes artefactos: impressão descuidada, a distribuição da tinta 
assimétrica e pouco cuidado em rever o texto; o papel era de qualidade 
precária e, por vezes, a paginação era inexistente ou continha muitos 
erros. De formato pequeno, os Chapbooks eram expostos ao público, 
pendurados por pregos, molas ou alfinetes ou então distendidos sobre 
cordéis — o que comprova a descartabilidade ligada a estes objetos. No 
caso de vendedores ambulantes (chapmen), os Chapbooks podiam ser 
presos à cintura. A sua produção era baseada no método folio, que já foi 

promoção do trabalho. Alguns 
eram mais alegóricos, como o 
caso da marca de Aldo Manuzio: 
o golfinho e a âncora, que 
combinava propriedades de 
rapidez e segurança. Era expresso 
no lema “Festina Lente” que 
significava, “Apressa-te devagar”. 
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abordado em capítulos anteriores nesta investigação. Esse método con-
tribuiu para originar coleções editoriais compactas e baratas que serviam 
para responder às necessidades da população, quando os livros comuns 
ainda eram consideravelmente caros. Os Chapbooks podiam assumir de 
oito a vinte e quatro páginas ou mesmo sessenta e quatro páginas, em 
casos excecionais (Nogueira, 2006, p.9). 

Análise

A expansão dos Chapbooks alcançou as zonas rurais, o que levou a terem 
uma preponderância significativa da passagem do texto escrito para a 
oralidade, verificando-se determinante para a população analfabeta. Era 
comum os que sabiam ler, fazerem a leitura para os que não sabiam. A 
transmissão do conteúdo textual de forma oral contribuiu para a propa-
gação e disseminação de ideias. A oralidade promovia a disseminação do 
conteúdo que se expandia além do seu suporte, andando não só de mão 
em mão, como de boca em boca. 

Os Chapbooks eram entendidos como artefactos de passagem devido 
à sua efemeridade e descartabilidade. Ao contrário do livro comum, não 
existe a mesma significação de preservação da memória, nem de resguardo 
do conteúdo. Esta é uma das particularidades essenciais que distingue estas 
edições marginais do livro comum. Associado ao livro tradicional estava 
uma relação de memória coletiva, de arquivo da palavra e da preservação 
do conteúdo que se refletia no uso dos materiais resistentes e duradouros.

No caso dos Chapbooks, os materiais transitam de mão em mão e 
tornam-se, portanto, bastante descartáveis, sendo que o papel impresso, 
depois de lido, era destinado a outros usos. Claramente esta inversão de 
significados encontra-se relacionada com a sua democratização. A configu-
ração formal do artefacto reflete a precariedade da publicação. A sua forma 
mediática era interpretada com rigidez e reservada ao povo devido ao tom 
coloquial no qual estes objetos eram escritos. No entanto, assumem um 
papel relevante no que diz respeito à expansão do conhecimento, assim 
como uma função identitária relacionada com as suas características for-
mais. A forma de distribuição dos Chapbooks contribuiu significativamente 
para que a democratização acontecesse na vida quotidiana da população.
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Penguin Books

Introdução

“Penguin aperfeiçoou o equilíbrio, combinando o design 
e uma bela escrita com tão bom efeito que no final de 
apenas dez anos o nome Penguin e a palavra ‘paperback’ 
eram — para o descontentamento de Lane — virtualmente 
sinónimas” (Baines, 2005, p.13)44

Como vimos, no período renascentista já se produziam livros de pequenas 
dimensões como as edições de Aldo Manuzio. Mas é com o aparecimento 
da editora Penguin que o livro ganha um novo estatuto de mercadoria, 
marcando uma verdadeira transformação do mercado livreiro. Os Livros 
de Bolso, nomeadamente os Penguin, são um símbolo da democratização 
da leitura. A par disto, estão-lhes associados alguns atributos — a acessi-
bilidade, a economia, a qualidade e atualidade. Os Penguin Books foram 
fundamentais para a transmissão da cultura e da leitura, tornando-as mais 
acessíveis a um maior número de pessoas.

Contexto e conteúdo

Os livros Penguin (fig.28) começaram a ser publicados por volta de 1935. 
Destacados pela qualidade de impressão, pelo design cuidado e pelo con-
teúdo controlado, estes livros  transformaram o mercado livreiro. A ideia 
de que um livro pudesse ser pequeno, barato e com qualidades estéticas 
e técnicas, foi a motivação de Allen Lane, editor fundador da Penguin. O 
mote que direcionava a marca era que um livro não podia ser mais caro 
do que um maço de cigarros (Baines, 2005, p.12).

O livro tinha-se tornado um produto fruto da industrialização e 
da propagação das sociedades mercantis em crescimento e, portanto, 
não havia limitações técnicas nas configurações formais do objeto, a não 
ser o seu valor que deveria ser barato. Não só o fator económico, mas 
também as características gráficas dos livros foram determinantes para o 
seu sucesso. O design era simples e marcante e as capas mantinham-se 
estáveis, caracterizando de imediato a imagem de marca dos livros. O 
valor económico do artefacto aliava-se à qualidade técnica e formal, algo 
incomum até à data, uma vez que as edições baratas eram sinónimo de 
ausência de qualidade. Por isso, o crescente sucesso dos livros Penguin 
foi fundamental na democratização da leitura. A natureza cómoda e utili-
tária do livro estabilizou-se até aos nossos dias, intensificando o seu valor 
nas sociedades modernas, tornando-se, portanto, largamente conhecido 
como um modern classic. 

fig.28 Exemplar de um livro  
da editora Penguin

44  Tradução livre do original 
“Penguin perfected the balance, 
combining design and sound 
writing to such good effect 
that after only ten years the 
name Penguin and the work 
‘paperback’ were — much to 
Lane’s annoyance — virtually 
synonymous.”
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Características técnicas

O formato pequeno, portátil, barato e leve são particularidades significativas 
que nos levam rapidamente a identificar um livro Penguin. Existem dois 
formatos que são standard na indústria destes livros de bolso: o formato 
A original Penguin, com 181 x 111mm; o Formato B, com 198 x 129 mm. 
O formato A5 (210 x 148 mm) é um formato que também é usado oca-
sionalmente. Segundo Baines (2005, p.13), o formato dos livros Penguin 
constituiu-se a partir da proporção dourada. 

No início da editora, o design era sóbrio e estável, o que contri-
buiu bastante para que a marca fosse facilmente associada a atributos 
qualitativos elevados, devido à sua comunicação eficaz e coerente. As 
cores associavam-se a géneros literários, o que significava, de imediato, 
o reconhecimento da marca pelo público-alvo. Este conjunto de signos 
correspondiam ao mercado da época e os elementos textuais como o tí-
tulo e o nome do autor, mantinham-se sobre uma mancha central. Esta 
regularidade contribui para tornar a marca identificável. Atualmente, o 
design dos Penguin Books não é tão sóbrio ou contido, arrojando nas 
ilustrações e nas fotografias que vêm nas capas.

Análise 

A popularidade dos Penguin Books acontece graças à relação harmoniosa 
entre qualidades formais e edições económicas. E, portanto, para isso 
acontecer no exemplo dos Chapbooks, foi necessário a remoção de uma 
série de elementos formais que resultaram numa transformação signifi-
cativa do livro, para um objeto quase irreconhecível enquanto artefacto 
de leitura. Ora, o sucesso dos Penguin Books deve-se essencialmente 
por contrariarem a premissa de que edições económicas exigem uma 
ausência de qualidade. Estas particularidades podiam tornar estes livros 
de bolso substituíveis, mas a sua estabilidade enquanto apresentação da 
marca permitiu que os livros Penguin invertessem a situação, da perda 
de qualidade em função de economia. Pelo contrário, os livros Penguin 
elevaram muito o estatuto, tanto em aspetos técnicos como em aspetos 
formais. O seu sucesso foi eficaz e esteve profundamente ligado ao prag-
matismo funcional associado à forma.

Os livros de bolso Penguin revolucionaram o mercado livreiro e 
são derradeiros promotores da democratização. As suas relações formais 
e funcionais associadas a uma maior economia, podiam-se extinguir na 
sua forma, promovendo a ideia de um artefacto descartável e, portanto, 
facilmente substituível. Porém, a irreverência da marca tornou-se um 
clássico, um ícone das sociedades modernas. Apesar de ser barato devido 
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à sua produção económica e de ter a sua imagem associada a um estatuto 
de classe popular, conseguiu valorizar de forma notável, através dos seus 
aspetos técnicos e do seu carácter gráfico, uma qualidade inverosímil 
que não é substituída pelos seus atributos económicos. Consideramos, 
também, relevante a forma como o formato está associado à função. Os 
Livros de Bolso estão associados a um espaço que é determinado pela 
sua função. A dimensão pequena e leveza são aspetos que dizem respei-
to à configuração formal e são, por isso, determinantes — o transporte 
cómodo e fácil, assim como a relação espacial com o bolso. O facto de 
possuir uma capa mole facilita o seu transporte, tornando-o mais leve e 
moldável. Compreende-se, contudo, que o conteúdo não recebe a mes-
ma proteção como um livro de capa dura e, por isso, pode tornar-se mais 
efémero e deteriorável.  

Apesar dos seus fatores económicos, os Penguin Books são um 
exemplo de como a busca de um produto mais barato não é sinónimo de 
um produto ausente de qualidade. Ou seja, não se perde a importância 
da forma e isso contribuiu significativamente, através de aspetos técnicos 
e formais, para elevar o estatuto dos livros de bolso.
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livros de mesA

Introdução

“Os livros grandes são apelidados de “livros de mesa” 
porque se adequam ao repouso numa superfície plana e 
serem admirados. Em raras ocasiões, até os abrimos logo 
depois da compra. Esses livros irradiam exteriormente 
tal como faziam os manuscritos enormes, decorados 
com pedras preciosas e páginas douradas. Guardados 
pelos mosteiros ou por um pequeno número de pessoas 
abastadas, eram objetos de devoção inspiradora, tanto 
na sua forma como no seu conteúdo” (Borsuk, 2018, 
pp.81, 82)45

Há livros que não foram feitos para estarem isolados numa estante, nem 
escondidos dos olhos de todos. De facto, alguns livros tornaram-se ob-
jetos dignos de serem apreciados e observados, evocam as mais variadas 
sensações — visual, sonora, tátil e olfativa — através da sua configuração. 
Os Livros de Mesa, maioritariamente conhecidos por Coffee Table Books, 
são definidos como livros em que a sua configuração formal apresenta 
características visuais que induzem à sofisticação e à ostentação. À seme-
lhança das tipologias anteriores, os Livros de Mesa mantêm uma relação 
com o espaço, que define a sua morfologia e relaciona-os com o meio 
envolvente. Devido à excecionalidade da forma, os Livros de Mesa são 
acomodados no espaço que lhes está confinado — em cima de mesas — de 
forma a ficarem expostos à contemplação. 

Esse vínculo constitui-se como um potencial de adaptação às cir-
cunstâncias, ao espaço. É a partir dos elementos formais que “estabelecem 
entre si relações de localização, de proximidade: o modo de presença da 
forma é espacial” (Barthes, 1997, p.192). Neste caso, não é necessaria-
mente o conteúdo que determina a forma, mas a sua proposição espacial, 
o status, que determina a configuração. O status que deriva dos Coffee 
Table Books, provém de uma certa ostentação que se reflete na utilização 
de materiais singulares e excecionais. A presença física dos Livros de Mesa 
é, portanto, mais significativa e contemplativa do que o seu conteúdo.  

 Contexto e conteúdo

O aparecimento dos Livros de Mesa não é concreto, mas a necessidade em 
os expôr, deve-se à configuração da sua morfologia, das suas características 
técnicas particulares que justificam a sua exibição e, por conseguinte, a 
sua ostentação. As suas especificidades justificam-se através da escolha 

45  Tradução livre do original: “Our 
own large-size books are given 
the moniker “coffee-table book” 
because they are best suited 
to leaving around on unused 
surfaces for other to admire, 
on those rare occasions we 
even open them after our initial 
purchase. Such books wear their 
aura outwardly, much as oversize 
manuscript books with gem-
inlaid bindings and gilt-edged 
pages did. Owned by monasteries 
or a select and wealthy few, they 
were objects inspiring devotion 
in both form and content.”
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de materiais atípicos, o formato incomum e o recurso à decoração como 
primazia face ao conteúdo. Quando recordamos a história, os Coffee Table 
Books levam-nos a crer que o seu aparecimento está relacionado com a 
ideia de reutilizar objetos do quotidiano e considerá-los dignos de serem 
expostos e observados, à semelhança de obras de arte. Artistas modernos, 
como Marcel Duchamp46 que transportou artefactos do quotidiano — o 
urinol — para uma galeria e dignificou aquilo que seria um artefacto do 
dia a dia para um artefacto de contemplação47, podem ter contribuído, 
indiretamente, para o aparecimento dos Coffee Table Books. Se é incerto 
que se deva aos modernistas o aparecimento dos Coffee Table Books, com 
certeza não poderemos negar a influência que tiveram para o seu apare-
cimento. Logo, os Coffee Table Books acompanham a transformação de 
artefactos do quotidiano, como é o caso dos livros, para objetos que se 
tornam sublimes em outros campos de conhecimento.

Características técnicas

Esta tipologia de livro caracteriza-se essencialmente pela sua estrutura, 
a sua forma, que adquire um poder estético que é apreciado e contem-
plado. É exatamente derivado destas particularidades que o livro pode 
partilhar, em termos de forma, com quem o observa, o seu valor quali-
tativo. As suas características são avaliadas tendo em conta o formato e 
a qualidade dos materiais que podem proporcionar um maior ou menor 
grau de ostentação. Por isso, valoriza-se a forma sobre o conteúdo. Por 
exemplo, os livros produzidos pela editora Taschen reúnem uma série de 
características que vão ao encontro aos denominados Coffee Table Books. 
Ao lado da editora Taschen estão outras editoras, nomeadamente Phaidon 
e Chronicle books. Estas editoras contribuem significativamente, seja pelas 
características visuais, seja pelo conteúdo pouco denso, para esta tipologia 
de livros, tornando-os luxuosos e de preços elevados, cooperando para 
manter um certo tipo de status. Um exemplo de um Coffee Table Book é o 
livro ‹Spoon› (fig.29 e 30), desenhado por Mark Diaper e publicado pela 
editora Phaidon em 2002. É constituído por 448 páginas e mede 210 x 
300 mm. Reúne um compêndio de 100 designers industriais e consti-
tuí uma capa invulgar. A capa consiste numa forma curva, relembrando 
uma colher fazendo referência ao título (Fawcett-Tang, 2004, p.10). A 
excecionalidade não advém unicamente da forma particular da capa, mas 
também das páginas. Por efeito do uso de papel com baixa gramagem, 
permite que as mesmas acompanhem e se moldem à capa. 

46  Informação disponível em: 
<http://revistas.unisinos.br/
index.php/fronteiras/article/
view/fem.2013.151.07/1385>. 
Consultado a: 20 de março de 
2019

47  Informação disponível em: 
<http://revistas.unisinos.br/
index.php/fronteiras/article/
view/fem.2013.151.07/1385>. 
Consultado a: 20 de março de 
2019
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fig.29 Livro ‹Spoon›, desenhado por Mark Diaper

fig.30 Detalhe do livro onde se vê a curvatura da capa e das folhas
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Análise

“Ao tornar-se forma, o sentido afasta a sua contingência; 
esvazia-se, empobrece-se, a história evapora-se, nada 
mais resta do que a letra. Há uma permutação para-
doxal das operações de leitura, uma regressão anormal 
do sentido à forma, do signo linguístico ao significante 
mítico” (Barthes, 1997, p.188)

À medida que analisamos as características técnicas do livro ‹Spoon›, 
identificamos a forma surpreendente que inevitavelmente influencia o seu 
peso. Devido ao material metalizado da capa, ‹Spoon› é um livro pesado na 
qual a sua portabilidade fica condicionada. Portanto, esta particularidade 
contribui de imediato para se configurar como um Livro de Mesa. A pro-
pósito da configuração do livro ‹Spoon›, Roger Fawcett-Tang coloca-nos a 
seguinte questão: “Será este uma intenção honesta de incrementar o valor 
e a capacidade lúdica de um livro, combinando com um uso inovador do 
material? Ou uma cínica tática de marketing?” (2004, p.10).48

Interessa-nos observar esta questão de Fawcett-Tang devido à natureza 
comercial dos Coffee Table Books. Associamos facilmente o interesse que 
despertam  à sua estrutura formal e não ao conteúdo. Embora o interesse 
despertado por estes livros adquira um nível um pouco superficial, a inte-
ração que mantêm com o espaço permite uma estimulação sensorial. Essa 
interação estimula, através de valores estéticos e sensoriais, o espectador 
e contribui para manter um vínculo comunicativo. Outra particularida-
de é a forma como direciona e reflete o estilo de vida ou preferências de 
quem adquire um Coffee Table Book. Os materiais pesados e excecionais 
induzem uma certa sofisticação, destinam-se a serem exibidos e não a 
ficarem em estantes ao lado de livros de leitura e sem interesse visual. 
Os Coffee Table Books possuem uma presença física importante que é 
intrínseca à forma como se configuram, ao seu formato e aos materiais 
únicos pensados para serem contemplados.

“(…) o sentido está sempre disponível para apresentar a 
forma; a forma está sempre disponível para distanciar 
o sentido” (Barthes, 1997, p.193)

Nos Coffee Table Books, o conteúdo assume-se como secundário 
e pequenas quantidades. Significa isto que, a forma torna-se primordial 
sobre o conteúdo textual ou, como Barthes refere, sobre o sentido. A va-
lorização dos aspetos formais leva a que a mesma seja apreciada de forma 

48   Tradução livre do original: “¿Un 
intento honesto de incrementar 
el valor y la capacidad lúdica de 
un libro combinado con un uso 
innovador del material? ¿O una 
cínica tática de marketing?”
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única e singular, resultando num distanciamento do conteúdo. A função 
do Coffee Table Book não é acompanhar o conteúdo ou dignificá-lo através 
da forma; trata-se do oposto. O conteúdo é determinado pela forma do 
livro a e pode tornar-se distante. Portanto, os Coffee Table Books tornam-
-se artefactos para serem contemplados na condição de objeto estético e 
não na condição de texto. 
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livros “geográFicos”

Introdução

O conceito Livros “Geográficos” implica movimento. Neste tema 
não existe uma tipologia única e podem ser os guias de viagem, os roteiros 
ou livros cujo cunho literário é aliado à experiência de um autor e mate-
rializada em texto corrido, como por exemplo, a coleção ‹O Escritor e a 
Cidade› das edições ASA. Contudo, estes exemplos não fazem parte do 
nosso estudo. Assim, na tipologia Livros “geográficos”, consideraremos os 
casos particulares dos livros que contêm mapas. Pretendemos analisar e 
legitimar como os mapas se configuram em pequenos volumes destinados 
ao seu transporte — a forma como os mapas são reunidos no formato 
livro —, porque as suas características planas adquirem formalmente um 
volume. Os mapas resguardam o espaço, os lugares. A representação do 
mundo numa superfície plana configurou-se nas mais variadas formas 
no livro, levando a ocorrência metamorfósica dessa superfície num es-
paço-volume. A possibilidade de navegar num artefacto tornou possível 
determinadas configurações na forma, que permitiram uma melhor uti-
lização do material. 

Contexto e conteúdo

“Enquanto os livros ilustrados prosperavam em termos 
técnicos, técnicas de cartografia eram melhoradas fo-
mentando, consequentemente, mudanças na elaboração 
de mapas. Os monarcas europeus patrocinaram a explo-
ração global que levou à vasta colonização das Américas, 
da África e da Ásia. As conceções do mundo e o lugar 
na Europa dentro dele, estavam refletidas na estrutura 
visual dos mapas” (Drucker & McVarish, 2009, p.85)49

Foi no período renascentista que as representações espaciais se tornaram 
comuns. Vários matemáticos se interessaram pela representação do mundo 
e procuraram representá-lo. Ptolomeu, em 1470, desenvolveu um siste-
ma que consistiu em dividir o globo em diferentes seções com tamanhos 
uniformes a partir de sistemas matemáticos, essenciais para a exploração 
(Drucker & McVarish, 2009, p.85). Até consolidarem a configuração 
moderna, os mapas sofreram várias distorções que foram solucionadas 
pelo matemático Gerard Marcator50. A partir deste momento, graças ao 
desenvolvimento da exploração, passaram a existir várias conceções gráficas 
do mundo e, várias vezes, resumiam valores ideológicos relacionados com 
a representação gráfica de regiões (Drucker & McVarish, 2009, p.86). 

49  Tradução livre do original: 
“While illustrated books 
flourished in technical fields, 
improved cartographic 
techniques fostered 
consequential changes in 
mapmaking. European monarchs 
sponsored global exploration that 
led to far-flung colonisation of 
the Americas, Africa, and Asia. 
Conceptions of the world, and 
of Europe’s place within it, were 
reflected in the visual structure 
of maps.”

50  Gerard Mercator (1512-
1594) foi um matemático, 
geógrafo e cartógrafo na qual 
apresentava uma combinação 
única de habilidades que 
foram indispensáveis e 
que contribuíram para o 
desenvolvimentos dos mapas 
de grande rigor técnico  como 
conhecemos hoje. 
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Essa conceção do mundo era totalmente manuseada pelo desenhador/
técnico cartográfico e, devido à sua imaginação, a representação de figuras 
míticas esteve muito presente.

A partir do século XVI, a representação do mundo passou a ser 
mais regular e os métodos utilizados para calcular a projeção do espaço 
estavam a ser desenvolvidos com mais rigor técnico o que foi resultando 
numa transformação gradual até à representação que conhecemos atual-
mente. (Drucker & McVarish, 2009, p.86). É importante destacar que, 
à medida que os mapas começaram a tornar-se cada vez mais comuns, 
alguns eram adquiridos e colocados em casa destinados à contemplação 
individual. Começam a ser desenvolvidos mapas pensados para serem 
transportados em longas viagens.  

Características técnicas

A necessidade de consultar um mapa durante uma viagem, que fosse 
simples de recolher e dobrar, previu a sua adaptação a um novo suporte: 
o livro. Procuravam um artefacto pronto para ser transportado no bolso, 
na mão, em qualquer local que pudesse ser rapidamente consultado e fa-
cilmente manuseado. A configuração do mapa nesse novo suporte assumia 
a dimensão real do livro quando as folhas estavam recolhidas e guardadas. 
A folha, ao ser desdobrada, expandia o formato do livro atingindo dimen-
sões consideravelmente maiores. Um exemplo disto é um mapa de bolso 
sobre os poços de petróleo do Condado de Auglaize, Ohio, com edição 
de 188651 (fig.31). Trata-se de um mapa litográfico, dobrado e cosido 
com linho e protegido por uma capa de couro castanho. O livro fechado 
mede cerca de 150 mm de altura. Quando se expande as suas dimensões 
vão até 876,3 x 603,2 mm. É possível verificar que se trata de um mapa 
bastante detalhado. Imagina-se que um mapa com estas particularidades 
fosse do interesse dos comerciantes petrolíferos que viajavam em busca 
destas áreas sendo, por isso, um artefacto fundamental de transporte

fig.31 Mapa desdobrável

51  Informação disponível em: 
<https://medievalbooks.
nl/2015/10/02/the-incredible-
expandable-book/>. Consultado 
a: 22 de março de 2019. 
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Análise

Os Livros “Geográficos” tornam-se, portanto, artefactos que legitimam 
a configuração da passagem de uma superfície plana para um espaço-vo-
lume, o livro. Naquilo que é mais fundamental para a sua constituição 
enquanto objetos, eles são superfícies planas de grandes dimensões que 
podem ser fixados ou tornados livros, ao serem dobrados e compilados. 
A capa do livro resguarda o conteúdo geográfico que se desdobra em 
proporções consideráveis e expande-se para além do seu formato inicial, 
no qual estava confinado. Os Livros “Geográficos” — ao contrário dos 
Livros de Horas que são livros sobre a passagem do tempo — são objetos 
sobre o espaço-lugar, bidimensional e tridimensional. São, também, a 
passagem para o lugar profano, do quotidiano, do percurso e da viagem. 
Este artefacto é o depósito dos lugares, de um espaço que ao expandir-se 
e multiplicar-se, permite a consulta detalhada e ao recolher-se se torna 
mais portátil. Esta transformação dos Livros “Geográficos” contribui para 
uma encenação performativa do que é o transportável, portátil e cómodo. 
Estes repositórios do lugar contribuem para a responsabilização do livro 
portátil, que já não arquiva apenas a matéria textual, mas também a ma-
téria espacial. Deste modo, contribui para o argumento do livro enquanto 
extensão de um espaço. 

O posicionamento nos mapas materializa, através da sua bidimen-
sionalidade, o espaço físico e comprova uma postura de navegabilidade à 
qual o utilizador se sujeita. Essa postura é intencional e está relacionada 
com a transmissão do lugar e adequação do seu contexto. A relação que 
os Livros “Geográficos” têm com o leitor são as preposições a que o leitor 
se destina, adquirindo-lhe o perfil aventureiro e/ou explorador. 

Por fim, a expansão da folha — resultando num artefacto que pode 
ser desdobrado até dimensões muito consideráveis — permite que a in-
formação possa ser consultada com detalhe. Contribui para arquivar um 
espaço, orientar e guiar, características que se relacionam diretamente 
com os mapas e para a ocorrência do processo performativo intrínseco aos 
Livros “Geográficos”. Tendo em conta os conteúdos dispostos, verifica-se 
que as opções formais de Livros “Geográficos” refletem o conteúdo que, 
por conseguinte, foi determinante para a sua forma. 
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livros digitAis

Introdução

Através da análise feita pelas diferentes tipologias verificou-se que o for-
mato estabelece uma relação com o espaço. Desta forma, compreendeu-se 
a necessidade de rematar esse percurso espacial através da envolvência 
que o formato tem com o lugar. Desde o início desta investigação, pre-
tendia-se um distanciamento de outras configurações que não o livro im-
presso — nomeadamente os Livros Digitais (e-book) — e, portanto, tendo 
em conta que a natureza temática se distancia da nossa investigação não 
será feita uma abordagem muito profunda dos Livros Digitais. Contudo, 
reconhecemos a necessidade de rematar o percurso espacial que referimos 
anteriormente. Se, por um lado, nas tipologias anteriores, o formato se 
assume associado a um tipo de paradigma espacial concreto, por outro 
lado, nos Livros Digitais, acontece uma desmaterialização e uma perda 
de controlo do formato. Tornando-se, portanto, mais volátil e moldável.

Contexto e conteúdo

“As artes digitais, ao obedecerem a uma transposição 
ou tradução simbólica, encontram na sua virtualidade, 
o regime do verbal digitalizado” (Babo, 2005)52 

Autores como Babo e Furtado, debruçaram-se sobre as novas configurações 
apontadas ao livro, tendo em conta a expansão das novas tecnologias de 
informação. No início do milénio esta transformação era vista à luz das 
novas tecnologias como uma anunciação à morte do livro. Babo (2005) 
lembra-nos o “discurso apocalíptico” que as novas tecnologias apontavam, 
e tranquiliza-nos argumentando: o “pânico inicial parece ter-se dissipado 
com a avalanche de texto que a internet veio disponibilizar”. Contudo, 
apesar da aderência cada vez maior, na perspetiva de Babo (2005) a 
absorção do saber já não é interiorizado, apropriado. Logo, dá-se uma 
transposição da palavra escrita para um “regime do verbal digitalizado” 
no qual essa metamorfose do texto assume novas formas de envolvência 
com os diferentes tipos de conteúdo — adição de elementos digitais ani-
mados e/ou sons que promovem uma relação de interatividade — que 
podem ser os mais variados e versáteis, promovendo uma nova relação 
entre o leitor e o texto.

52  Informação disponível em: 
<http://www.interact.com.pt/
memory/12/html/interact12_10.
htm>. Consultado a: 16 de janeiro 
de 2019



OS L IMITES DA FORMA DO L IVRO92

Características técnicas

“Para além disso, as novas tecnologias da informação 
cumprem, mesmo que descoordenadamente, a função 
de arquivo ao qual se pode voltar em tempo diferido” 
(Babo, 2005)

Assinalemos deste modo uma breve caracterização dos aspetos técnicos que 
levam os Livros Digitais a configurarem-se como repositórios de informação 
voláteis e moldáveis do conteúdo que preserva. Os Livros Digitais podem 
divergir-se nas mais variadas formas, dependendo de como o conteúdo se 
adapta aos diferentes media. Acontece que, nos Livros Digitais, o formato 
não assume características definitivas nem concretas. A sua morfologia 
é alterável e moldável, de acordo com a relação pretendida do ficheiro 
digital com as novas tecnologias. Por exemplo, com os Livros Digitais e 
com a sua facilidade em se adaptar aos diferentes media, o livro digital 
torna-se um livro de bolso — quando visualizado num dispositivo móvel 
— assim como se torna um livro de dimensões excecionais quando visto 
em ecrãs de computador ou em grandes projeções. Ou seja, o formato 
dos Livros Digitais é metamorfósico e volátil. Ele adapta-se às circuns-
tâncias e assume todos os outros formatos. As diferentes configurações 
que acontecem com os Livros Digitais através dos diferentes media não 
são controláveis, acabando por assumir, de certa forma, os formatos re-
feridos anteriormente.  

Análise

“O hipermedia é, como vimos, o lugar por excelência de 
convergência de lógicas mistas e de mutações semióticas 
diversas o que requer, necessariamente, modificações 
nas práticas de leitura correntes. O próprio texto hi-
pertextual, também híbrido, convoca a linearidade do 
texto impresso à deslinearização do digital, provocando 
deste modo mutações e deslocações do lugar da leitura 
e uma redefinição das relações entre o texto e o seu 
leitor” (Babo, 2005)

À semelhança do livro impresso, onde se centra o nosso estudo, os Livros 
Digitais também servem de repositório da matéria visual e textual. No 
entanto, como nos explica Babo, a falta de materialidade no objeto físico 
leva a uma modificação das práticas de leitura. A internet também assume 
a mesma função de arquivo que o livro comum, no entanto é mais efémero, 
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descoordenado e desordenado. O seu conteúdo é mais híbrido, levando 
a uma nova configuração daquilo que se consideram ser as práticas de 
leitura, essencialmente, de absorção de informação. A absorção do con-
teúdo é mais superficial e não há uma proliferação tão profunda do saber. 

As mutações a que o livro físico se sujeita na passagem para o livro 
digital são inúmeras. Deixa de existir uma relação sensorial que temos com 
o livro físico — a relação visual, tátil, sonora e olfativa — para dar lugar 
a uma versão que pode ser visual e sonora, mas dificilmente consegue 
abranger os outros aspetos sensoriais que promovem uma relação mais 
íntima com o livro. É evidente que ausência da sensação tátil, do peso, 
do toque e da dimensão que temos com o livro, altera a nossa perceção 
de absorção do conteúdo. Porém, para colmatar a falta da sensorialidade 
do objeto físico nos Livros Digitais, ele é carregado de elementos visuais 
que interagem com o texto e com o utilizador. 

Estes elementos conseguem ser mais ou menos controláveis, à 
exceção do formato. O formato do ficheiro digital extingue-se na sua 
essência e naquilo que é o seu novo lugar. Ele pode ser adaptável e recon-
textualizável, assumindo diferentes configurações baseadas nas dimensões 
controláveis pelos media. Podemos redimensionar o livro digital, projetar 
em dimensões excecionais ou transportá-lo connosco no bolso. O formato 
dos Livros Digitais assume uma morfologia que não é de todo controlável 
havendo, portanto, uma desmaterialização da própria noção de formato 
que se adapta e se molda aos diferentes contextos.  

Deste modo, a relação com os Livros Digitais é mais abrangente e 
volátil e assume todos os formatos analisados anteriormente. O formato 
é híbrido e facilmente extinguível na sua forma, que não é linear nem 
constante. Enquanto nas tipologias anteriores, encontrávamos um tipo de 
associação com o espaço — a mesa, o bolso, as mãos — que determinava, 
por conseguinte, a forma como o formato se reconfigurava, nos Livros 
Digitais, o conteúdo e a forma não são lineares e a sua relação perde-se 
no seu meio, tornando-se, portanto, incontroláveis. 
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conclUsão dAs tiPologiAs

Vimos que os diferentes contextos e o conteúdo do livro, foram deter-
minantes para constituir diferentes configurações formais. Na sequência 
das características processuais que definiram a forma, verificamos que 
impulsionaram determinadas transformações que foram culminantes, 
trazidas para a atualidade. 

O livro é um artefacto moldável e infinito e pode configurar-se 
nas mais variadas formas, refletindo o seu conteúdo e mostrando-se cir-
cunstancial para a difusão de ideologias, pensamentos ou doutrinas. A 
difusão do conhecimento, seja de carácter doutrinal, religioso, pessoal 
ou popular, impulsionou a reconfiguração do livro criando uma ligação 
estreita e intrínseca entre forma e conteúdo. 

Ao longo do capítulo verificámos que as tipologias mantêm uma 
relação com o espaço envolvente e isso contribuiu significativamente 
para a constituição de elementos que definiram a forma e o formato. Esse 
percurso espacial é inerente à forma-conteúdo assim como ao contexto, 
tendo-se tornado uma condição para a transformação processual da forma. 
As divergências contextuais e ideológicas foram pertinentes e promove-
ram esse contraste crítico entre forma e conteúdo. As configurações estão 
relacionadas com uma forma mais ergonómica e associam-se a um tipo de 
paradigma de conotação ideológica, sendo a transmissão do pensamento 
relacionada à forma do artefacto. Dentro daquele que é o nosso estudo — o 
artefacto impresso — compreende-se que os seus argumentos alteram-se 
em função do seu espaço. O espaço é a zona intermediária entre a forma 
e o conteúdo, interferindo no modo como se processam. 

Verificou-se que as tipologias estão ligadas a uma série de caracterís-
ticas físicas que condicionam os comportamentos de leitura, dependendo 
das características técnicas e formais, os materiais passam a ser simbólicos, 
são definidos conforme o que se pretende representar com o texto. Ou seja, 
cumprem a utilidade do livro e a sua relação com o espaço é determinada 
pela função estética e o valor simbólico que condiciona a utilidade. Vimos 
que o volume, o formato e o peso remetem para características simbólicas 
como, por exemplo, determinada forma de segurar o livro. 

Precisamente graças a estas observações, é corroborado o argumento 
de que várias das tipologias analisadas, transformaram-se e tiveram a sua 
forma redefinida nos dias de hoje. Os Livros de Horas deram lugar ao 
aparecimento dos romances (Babo, 1993, p.31). Mantém-se a natureza 
íntima e de leitura introspetiva. Apesar de se terem alterados os meios 
e os agentes, mantêm-se as significações. Os Livros de Mão, essencial-
mente os Missais, ainda mantêm presença entre os fiéis. Nos Livros de 
Bolso, apesar do desaparecimento dos Chapbooks, os Penguin Books são 
um símbolo da intelectualidade moderna e continuam a ser largamente 
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utilizados; os Livros “Geográficos” reveem a sua transformação nos guias 
turísticos, sobretudo com a expansão do turismo que propagou a sua larga 
utilização. Os Livros de Mesa, desde a modernidade até aos dias de hoje, 
ainda mantêm a sua significação e simbolismo, associado a um paradigma 
de ostentação cultural e brio económico, existindo várias editoras que 
se dedicam exclusivamente à sua produção. Os Livros Digitais possuem 
atualmente o seu lugar de forma distinta dos livros impressos que apesar 
da transformação de várias características, continuam a contribuir com o 
seu propósito atual e a sua significação mantém-se e reflete-se nos dias 
de hoje. Esta recompreensão implica, por sua vez, olhar o livro como um 
artefacto universal que está a ser reconfigurado através de uma racionali-
dade estrutural que permite as mesmas funções, mas muda os argumentos. 
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Introdução

Os sentidos permitem-nos estabelecer uma relação mais íntima com o 
objeto — o cheiro do papel, a textura, o seu peso — permite que essa re-
lação se expanda para além do conteúdo. Pretendemos analisar a forma 
e o formato do livro, dentro do ponto de vista contemporâneo, tema no 
qual se centra a nossa investigação. 

A motivação surge da necessidade de ser cada vez mais urgente a 
procura de novas configurações de livro, que se afastem da forma conven-
cional que conhecemos. O tamanho, a forma, o papel selecionado, a capa 
e todos os materiais envolventes, contribuem para criar uma dimensão 
sensorial que antecipa a experiência do leitor. É isto que contribui para 
a promoção de uma nova experiência sensorial mesmo sem ainda se ter 
uma relação com o conteúdo. 

Desta forma, torna-se pertinente fazer a análise de três visões dis-
tintas que comprovam o percurso e a natureza desta investigação através 
da observação prática. Procuramos identificar, compreender, a carac-
terística processual dos designers contemporâneos para acrescentarem 
novos significados e significantes ao conteúdo, através da manipulação 
dos elementos estruturais do livro. Assim, o nosso estudo centra-se na 
designer holandesa Irma Boom; a jovem designer francesa Laura Jouan e a 
editora brasileira Cosac Naify. Os três casos possuem três características 
que os unificam e são transversais: 

1. Nenhuma das designers apresentadas coloca em prática a ideia 
de livro único, nem da visão excecional, de exemplares únicos do livro. 
Não são, portanto, apologistas da visão dos livros de artista e procuram 
compreender como formas excecionais se podem tornar reproduzíveis 
e repetíveis; 

2. Consideram que a manipulação dos elementos estruturais do 
livro pode ser determinante para fornecer algo diferente que vai além da 
legibilidade do conteúdo escrito; 

3. Apesar da diferença geracional e contextual dos três casos, possuem 
em comum o mesmo interesse em explorar a forma e o formato do livro, 
o que comprova a urgência em explorar e manipular novas configurações.

O FORMATO NOS DIAS DE HOJE: 
CONTEXTO CONTEMPORÂNEO

IV. 
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Isto é particularmente importante na nossa investigação já que 
interessa compreender como a reestruturação do livro atinge uma imen-
sa recriação da matéria estrutural e, por conseguinte, do conteúdo. A 
reconfiguração da forma pode ultrapassar as convenções usuais do livro 
e de uma forma tangível. A plasticização da forma permite que haja uma 
construção e uma desconstrução daquilo que origina uma nova experiên-
cia com o conteúdo. Consideramos que o livro enquanto objeto pode 
metamorfosear-se na sua forma e promover novas interpretações e que 
estas designers procuram, através da sua manipulação, elevar a forma e o 
formato tradicional de livro. Consequentemente, promovem uma reflexão 
sobre as potencialidades do futuro do livro.
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o cAso irmA Boom

“O livro provou ser um objeto de vitalidade inesgotável. 
É fascinante ver como o livro, a estrutura, a utilização 
do texto, são influenciados pelas novas tecnologias. 
Estando conscientes destas influências, é interessante 
continuar à procura de novas formas de como o con-
teúdo de um livro pode ser representado. Através desse 
fenómeno, “livro” continua a ser vigorosamente, vital” 
(Boom, 2005, p.145)53

A abordagem experimental que Irma Boom tem com o livro, enquanto re-
positório de informação, desafia os convencionalismos do objeto impresso 
comum. A especulação e o interesse nos materiais, pela forma como eles 
se podem configurar, permite a Boom desafiar as suposições e atribuir aos 
livros uma dimensão quase escultural. Se, por um lado, Boom considera 
vital a forma como o livro traduz toda a tradição de Gutenberg, por outro, 
a designer explora intensamente, interrogando-se sobre forma, textura e 
tactilidade do livro. No âmbito da nossa investigação vamos analisar três 
livros — ‹SHV Thinkbook›, ‹Gutenberg Galaxie-II› e ‹The Architecture 
of the Book› — que consideramos relevantes e refletem, através das suas 
características formais, os objetivos do nosso estudo. 

“Eu penso que é uma definição apropriada de livro, para 
mim é interessante pegar nessa forma, essa definição 
e reinventar como um livro é estruturado. Claro que 
trata-se de virar páginas, mas estou mais interessada em 
ver o que acontece quando se vira as páginas. Eu penso 
que se pode explorar muito. O livro como estrutura é 
mais importante para mim para explorar, do que, por 
exemplo, a maneira como é encadernado. Eu penso em 
vários passos que podem ser feitos para reinventar o 
livro clássico” (Boom, 2005, p.146)54

Reinventar o livro tradicional é, também, repensar a definição de 
livro. Com o aparecimento das novas tecnologias, a ideia de que o livro 
era o único contentor que guardava e compilava informação desvaneceu. 
Na perspetiva de Irma Boom, o conteúdo que é resguardado pelo livro 
é congelado no tempo. É tão imutável à semelhança de uma fotografia 
ou de uma pintura (Boom, em Amesterdão [vídeo], 2014)55. O fluxo 
de informação moldou-se e alterou-se com o aparecimento da Internet 
tornando-se, portanto, mais efémero. Consequentemente, isto permitiu 

Ficha técnica 
Irma Boom 
Nascimento: 15 de dezembro 1960, 
Lochem, Holanda 
Formação: AKI Art Academy
Prémios: Gutenberg Prize, 2001; 
Vermeer Award

Irma Boom desenvolveu um dos 
seus primeiros trabalhos para o 
Government Printing and Publishing 
Office,  o que lhe deu reconhecimento 
com o livro ‹Postage Stamps Yearbook 
1987+88›. Em 1991, inaugura o 
estúdio Irma Boom Office onde 
trabalha com diferentes entidades 
culturais e comerciais. O seu trabalho 
faz parte da coleção permanente 
do MoMA’s e a Universidade de 
Amesterdão guarda um arquivo 
pessoal de Irma Boom.

53  Tradução livre do original:“The 
book has proven to be an object 
of inexhaustible vitality, It 
is fascinating to see how the 
book, the structure, use of text, 
becomes influenced by new 
technology. By being conscious of 
these influences it is interesting 
to keep seeking new manners of 
how the content of a book can 
be represented. Through that 
the phenomenon ‘book’ remains 
lively, vital. The fact that a book 
has a particular proportion with 
man, as intimacy through size, 
weight, tactility, smell, etc., it 
can’t be replaced by other media.”

54  Tradução livre do original: “I 
think that is an appropriate 
definition of the book, for me it’s 
interesting to take that form, that 
definition, and reinvent the way a 
book is structured. It is of course 
turning pages but I am more 
interested to see what happens 
when turning the pages. I think 
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que se especulasse mais intensamente sobre o futuro do objeto impresso, 
originando uma nova forma de repensar as configurações do artefacto sem 
nunca, no entanto, deixar de existir a ideia de livro. Um exemplo disso 
é o livro ‹SHV Thinkbook› (fig.32),  em que Irma Boom se inspirou, na 
interatividade online, e que adaptou à navegabilidade do livro. Com isto, 
a designer procurou manter uma relação estreita de interatividade com 
o objeto na qual amplificar a capacidade de resposta por parte do leitor 
se tornou um desafio.

“Penso que se eu não tivesse feito esse, o livro SHV, 
não seria o livro SHV que é agora. Em 1990, era mui-
to mais um conceito e um design de 1990. Agora é um 
resultado de um livro de 1996. Continua a ser velho, 
mas como exemplo, ilustra a importância de mudar o 
foco para fazer projetos mais pequenos entre os pro-
jetos de longo prazo. O livro, para mim, tem que estar 
atualizado” (Boom, 2005, p.156)56

‹SHV Thinkbook› apresenta um formato convencional, mas desta-
ca-se pela espessura. Este projeto foi trabalhado em conjunto com Johan 
Pijnappel, durante cinco anos. Tratou-se de uma encomenda para SHV 
Holdings para comemorar 200 anos de atividade da empresa. Um dos 
requisitos que Boom definiu foi que, sem se aceder ao conteúdo, o leitor 
devia perspetivar rapidamente todo o percurso histórico da empresa. 
Segundo Irma Boom (2005, p.148), o objeto não teria o mesmo impacto 
se apresentasse pouca espessura. Por isso, o livro foi trabalhado visual-
mente tendo como base estas condições propostas por ela. Note-se que 
inicialmente o livro não possuía conteúdo suficiente para 2136 páginas, 

fig.32 ‹SHV Thinkbook›, 226 x 170 x 114 mm, 2136 páginas, 1996, Holanda

you can do a lot of exploration. 
So the book as a structure 
is more important for me to 
explore than, for example, the 
way it is bound. I think several 
steps can be made to reinvent 
the classic book.” 

55  Informação disponível em: 
<https://channel.louisiana.dk/
video/irma-boom-passion-
books>. Consultado a: 22 de 
março de 2019

56  Tradução livre do original: I 
think if I hadn’t done that the 
SHV book would not be the 
SHV book as it is now. In 1990 
it was very much a concept and 
a design of 1990 and now its 
result is more a book of 1996. It’s 
still old now but as an example 
it illustrates the importance of 
shifting focus during long term  
projects to do shorter projects in 
between. The book for me has to 
be up to date.”
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mas tendo Irma Boom condicionado primeiramente a forma do objeto, 
acrescentou ela, também, um desafio para encontrar e manipular o con-
teúdo com base nesses requisitos.

A ausência de estrutura relacionada com a World Wide Web inspi-
rou Boom a produzir o livro ‹SHV Thinkbook› sem incluir índice, folio, 
divisão de capítulos e com ordem cronológica inversa, para estimular uma 
leitura não linear. Ao longo do livro deparamos com algumas surpresas. 
Por exemplo, em algumas páginas é possível ler frases como “Learn, listen, 
react, motivate people” e “Keep things simple”, que surgem em forma de 
marcas de água.57 A forma sublime como surge o conteúdo, proporciona 
uma relação mais íntima com o leitor que terá vontade de examinar o li-
vro cuidadosamente à procura dos mais pequenos detalhes. Deste modo, 
este artefacto convida a um novo tipo de leitura e, consequentemente, a 
um novo tipo de envolvência. Graças à sua morfologia, ‹SHV Thinkbook› 
contribuiu para salientar aspetos determinantes do conteúdo e intensificar 
outros. Portanto, este é um dos projetos que Irma Boom projetou, em que 
a forma do livro condicionou o conteúdo. 

“Eu comparo o meu trabalho com arquitetura. Eu não 
construo moradias, eu construo habitações sociais. Os 
livros são feitos industrialmente e têm de ser muito bem 
feitos. Eu sou a favor da produção industrial. Detesto 
peças únicas. Num livro podes fazer tudo, mas se fazes 
uma tiragem, isso é um desafio. Nunca é arte. Nunca, 
nunca, nunca” (Boom, 2014)58 

O livro é um objeto tridimensional. É uma estrutura. O processo 
de estruturar um livro tem em consideração particularidades como o ta-
manho, a escala e a proporção. Estas características aproximam-se muito à 
relação que mantemos com a arquitetura. Esta comparação é fundamental 
no pensamento processual de Irma Boom, porque contribui para que os 
livros alterem a nossa perceção de como se devem comunicar, serem vistos 
ou sentidos. Um exemplo que consideramos pertinente na abordagem de 
Irma Boom é o projeto ‹Gutenberg Galaxie-II› (fig.33), em que a estrutura 
formal reflete a configuração e o modo de leitura do mesmo.

Em 2001, Irma Boom recebe o Prémio Gutenberg e aos vencedo-
res é atribuído a oportunidade de fazer um livro. ‹Gutenberg-Galaxie II› 
trata-se da primeira monografia de Irma Boom. Quando observamos o 
artefacto, identificamos que está revestido com uma capa impressa com 
um mapa da galáxia, em papel kraft (fig.34). À primeira vista, esta capa 
atribui ao livro um aspeto convencional. No entanto, após a remoção 
da mesma, torna-se evidente que o livro contém uma particularidade 
interessante na sua forma: pode ser dobrado (fig.35). A remoção da capa 
permite que o livro se dobre e facilita o manuseio. Quando dobrado, o 

57  Informação disponível em: 
<https://www.academia.
edu/14144814/The_History_
of_the_Book_Case_study_Irma_
Boom>. Consultado a: 8 de abril 
de 2019

58  Informação disponível em 
<http://www.eyemagazine.com/
feature/article/reputations-
irma-boom>. Consultado a: 22 de 
março de 2019
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fig.33 ‹Gutenberg galaxie-II›, 290 x 193 mm (sem dobrar), 208 x 2 páginas, 2002, Holanda

fig.35 Páginas duplas
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objeto divide-se em dois livros e a sua leitura pode ser feita de diferentes 
formas: como um livro único, em duas partes distintas ou até ler as duas 
partes em simultâneo. O conteúdo se divide também em dois. Numa parte 
do livro são apresentados os projetos desenvolvidos por Boom e na outra 
focam-se, essencialmente, os detalhes e as características mais complexas 
de encadernação e impressão. 

Aparentemente, o livro parece ser bastante simples, mas a forma 
como se articula e se manuseia reflete as inovações técnicas e formais. 
O aspeto físico do artefacto promove diferentes maneiras de abordar o 
conteúdo e diferentes modos da sua leitura. O modo como a estrutura é 
executada e como o corpo físico do leitor interage com o livro — o abrir e 
dobrar — permite que a ligação seja mais íntima, à semelhança da maneira 
como interagimos com a arquitetura.

Ao lado da arquitetura, o espaço interior do livro é composto por 
tipografia e elementos que contribuem para a composição. Estes fatores 
assemelham-se à composição espacial da arquitetura. Por isso, partindo 
desta semelhança, Irma Boom constrói pequenas maquetes de livros, para 
ver como os diferentes elementos estruturais se compõem, relacionam e 
se distribuem pelo espaço. Tal como um arquiteto constrói maquetes dos 
edifícios, Irma Boom faz modelos em miniatura dos seus livros (Boom, 
em Amesterdão [vídeo], 2015).59 Estes exercícios da designer permitem 
uma valorização e excecionalidade técnica (Boom, em Amesterdão [vídeo], 
2015)60, muito à semelhança dos escribas medievais, como foi observa-
do no Contexto histórico desta investigação. Este aspeto comprova o 
argumento de que Irma Boom valoriza a história da produção livreira, 
mantendo, de certo modo, presente a tradição. Logo, permite-nos afirmar 
que a produção de maquetes miniatura é uma ideia cultural. 

Normalmente, a designer constrói maquetes como exercício para 
perspetivar o todo do seu trabalho. Porém, Boom abriu uma exceção e 
criou uma monografia miniatura: ‹The Architecture of the Book› (fig.36. 
37 e 38). Devido à excelência técnica, é um dos trabalhos mais represen-
tativos de Irma Boom.

Esta nova monografia de Irma Boom foi lançada em 2010 e produ-
zida em dois formatos: um formato miniatura e uma edição XXL (fig.39). 
Em ambos, o conteúdo é semelhante, sendo que a edição XXL mede 345 
x 455 mm. Os dois livros possuem capa mole e são costurados. Diferente 

fig.34 ‹Gutenberg galaxie-II› com capa removível em 

papel kraft

59  Informação disponível em: 
<https://channel.louisiana.dk/
video/irma-boom-architecture-
book>. Consultado a: 22 de 
março de 2019

60  Informação disponível em: 
<https://channel.louisiana.dk/
video/irma-boom-architecture-
book>. Consultado a: 22 de 
março de 2019
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fig.36 ‹The Architecture of the Book›, 45.1 x 34.6 x 6.4 cm,  
55 g, 800 páginas, 2010, Holanda

fig.37 Página dupla do livro

fig.38 Página dupla do livro

fig.39 ‹The Architecture of the Book›: Versão XXL e miniatura
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da anterior, nesta monografia são apresentados não apenas os livros mas, 
também, projetos de identidade e cartazes. No entanto, o conteúdo é adap-
tado para a edição XXL em que são revelados detalhes e elementos dos 
projetos que estão ocultos da edição miniatura. É, portanto, interessante 
refletir como os diferentes formatos recebem adaptações de conteúdo 
adequando-os às diferentes dimensões. Estamos perante um desafio de 
formatos que consideramos relevante para o nosso estudo e que, nova-
mente, tem a haver com a relação forma-conteúdo. A ocorrência de dois 
formatos contrastantes em que há uma adaptação do conteúdo, enfatiza os 
desafios do objeto impresso e das características que lhes são intrínsecas.  

O trabalho de Irma Boom adquire um valor estético que pode 
facilmente elevar os livros a um estatuto de obras de arte. A designer 
rejeita a ideia de unicidade do livro e, portanto, rejeita também a ideia 
dos livros de artista (Boom, em Amesterdão [vídeo], 2014).61 Se, por um 
lado, Irma Boom desaprova ser chamada de artista, por outro, reconhece-
mos que os seus livros já adquiriram um estatuto que é também autoral. 
Logo, reconhece-se que é essa a condição que permite a Irma Boom ser 
reconhecida e nomeada pelo seu trabalho e que já lhe deveu a exposição 
de trabalhos no MoMa. 

“Para o designer se tornar um produtor, ele tem que ter 
as competências necessárias para começar a direcionar 
conteúdo, para navegar de uma forma crítica os siste-
mas sociais, estéticos e tecnológicos pelos quais existe 
o fluxo de comunicações” (Lupton, 2004)62

Atualmente, são muitos os designers que exploram novos meios de 
produção através da mediação de diferentes disciplinas. O conceito de 
autoria é plausível quando falamos do papel do designer enquanto pro-
dutor, curador, editor, etc… (Lupton, 2004). Quando o designer assume 
diferentes papéis, a ideia de autoria ganha uma notoriedade maior, como 
acontece com Irma Boom. Ellen Lupton chama a este fenómeno “Designer 
como Produtor” (2004), ao contrário de Michael Rock que apresenta 
“Designer como Autor”(1996). Segundo Lupton (2004), a autonomia 
do designer para se envolver em outras áreas permite a expansão do seu 
papel enquanto autor. O designer enquanto produtor estabelece um per-
curso que implica ter de produzir, publicar, editar, promover e distribuir. 
Ou seja, para que se torne possível a expansão autoral, é necessário que 
se unam diferentes áreas. Este é um cenário que valoriza o processo de 
explorar o campo de discurso individual.

No caso de Rock (1996), o autor fundamenta que a autoria pode 
conferir subjetividade ao texto, em vez de acrescentar, acabando por re-
forçar certas noções conservadoras de produção e subjetividade no design 
em favor do brilhantismo individual. Michael Rock exemplifica que os 

61  Informação disponível em 
<https://channel.louisiana.dk/
video/irma-boom-passion-
books>. Consultado a 22 de 
março de 2019

62  Informação disponível em 
<http://www.typotheque.com/
articles/the_designer_as_ 
producer>. Consultado a 8 de 
abril de 2019
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livros de artista são, em geral, auto-referências e que, apesar de permitirem 
uma série de experiências visuais, o fator comercial é quase inexistente. 
No ensaio “Designer como autor” (1996) Rock dá o exemplo de Irma 
Boom salientando o nível de autoria gráfica da designer, tão presente ao 
ponto de dar um novo sentido na narrativa.63 Porém, Rock (1996) relem-
bra as problemáticas do designer em interferir demasiado no conteúdo. 
Na conceção do autor, pode limitar as possibilidades de interpretação, 
recordando ainda que a ideia do “génio criador” pode moldar o trabalho 
e impregná-lo com valor mítico e que isso, pode ser prejudicial entre o 
designer e o autor dos textos. 

“Eu penso que a definição do dicionário quer dizer que 
é um conjunto de folhas de papel e penso que é mais 
ao menos a mesma definição de um livro. Mas eu acho 
que a reinvenção está relaciona como se pode estruturar 
o conteúdo. O que vais mostrar no livro? Eu continuo 
a pensar que o livro é para informação, é a coisa mais 
importante. Eu acho que é interessante olharmos para 
o significado do livro em vez de só juntarmos folhas de 
papel. É o interior do livro, o conteúdo, que me ins-
pira a desenvolver o design da forma que eu faço. É o 
que determina o exterior do livro, se o livro precisa de 
aberturas, se o livro precisa de um papel específico, se 
o livro necessita de uma encadernação específica, é o 
que eu acho interessante reinventar. Porém, acaba por 
ser um livro na mesma” (Boom, 2006, p.158)64 

Por fim, na perspetiva de Irma Boom o livro deve ser um conten-
tor de informações e, portanto, deve estabelecer uma linha de produção 
industrial.65 Os casos que foram analisados validam a ideia que Irma 
Boom arquiteta diferentes configurações formais para o livro que visam 
promover uma construção semântica do conteúdo, mais experimental e 
envolvente. Verificamos, também, nos três exemplos que, por diferentes 
razões, os projetos da designer consolidam uma forma que vai ao encon-
tro, não apenas da sua interpretação enquanto autora dos seus projetos, 
mas também, a um encontro harmonioso que estimula a relação do leitor 
com o conteúdo. A transformação plástica que desenvolve ao longo do 
processo, reflete-se não só como uma metamorfose tangível e concreta 
do livro, mas também potencia uma nova experiência com o conteúdo. A 
estrutura do objeto e o modo como os diferentes elementos anatómicos 
do livro interagem entre si, promovem uma nova dinâmica no  ato de in-
teração com o artefacto, oferecendo uma relação híbrida e mais sensível 
entre o conteúdo e a forma.

63  Informação disponível em 
<http://www.eyemagazine.com/
feature/article/the-designer-as-
author>. Consultado a: 8 de abril 
de 2019

64  Tradução livre do original: “I 
think the dictionary definition 
was more that it was sheets of 
paper bound together and I 
think that is more or less still the 
book, but I think the reinvention 
is how you can structure the 
content. What do you show 
in the book? I still think the 
book is for information, that is 
the most important thing. (…) 
I think it’s interesting to look 
for the significance of the book 
rather than just binding pieces 
of paper together. It’s the inside 
of the book the content that 
inspires me to develop the design 
the way I do. It determines the 
outside of the book, if the book 
needs holes, if the book needs a 
specific paper, if the book needs 
a specific binding that is what I 
think is interesting to reinvent. In 
the end though, it’s still a book.”

65  Informação disponível em: 
<https://www.architectural-
review.com/essays/interview-
with-irma-boom/10038975.
article>. Consultado a: 8 de abril 
de 2019
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o cAso lAUrA JoUAn

Interessa-nos uma investigação plural e, por isso, pretendemos refletir 
sobre a abordagem do livro a partir do trabalho de uma designer emer-
gente, Laura Jouan. Assim, queremos explorar à luz da semântica do 
livro, as significações que o livro-objeto pode criar e promover. Devido 
à bibliografia quase inexistente de Jouan, foi necessário para desenvolver 
a análise, realizar uma entrevista via e-mail.66

Laura Jouan começou por estudar arquitetura e isso reflete-se na 
abordagem no design de livros. A designer reflete o livro como remi-
niscências da arquitetura e, através da transformação formal do livro, 
procura criar paisagens arquitetónicas  (Jouan, [vídeo], 2014)67. Recrear 
e repensar os espaços, vazios ou cheios, é uma característica processual 
da designer. Segundo Jouan, o livro, enquanto media, é um espaço para 
reflexão e deve-se usufruir da materialidade do objeto para tirar partido 
da sua estrutura. É circunstancial que o conteúdo do objeto se defina 
entre infinitas interpretações graças à materialidade que o livro pode 
proporcionar.

“Um livro não é simplesmente um sítio onde se pode 
“estacionar” textos e imagens, é um objeto que a longo 
prazo vai sendo manipulado” (Jouan, 2019)68

A configuração dos elementos no espaço pode trazer uma nova 
perspetiva que, segundo Jouan (2019), apenas o conteúdo não podia 
promover. Os livros e brochuras em tons monocromáticos refletem-se 
frequentemente no trabalho da designer. Ampliar os limites dos objetos 
através da forma como são dobrados ou cosidos, sem aparar as folhas, 
permite a Jouan desafiar o seu próprio trabalho e a perceção do leitor.

“Um livro não é um ecrã, temos de virar as páginas fisi-
camente, sentir o papel ou o peso do objeto. Ainda mal 
começamos. Nós fingimos que nos preocupamos com 
o livro e nunca tentamos construir uma conversa com 
ele” (Jouan, 2019)69 

Duas peças são representativas do seu trabalho e refletem a forma 
como ela explora, através de exemplos práticos, o interesse pelo livro 
enquanto media. São pequenos objetos — ‹New Year-New Waves› e 
‹New Year-New Round›, protótipos que Jouan enviou para os clientes 
como felicitações de novo ano — e que salientam como a exploração 
formal existe para lá da forma e função usuais de livro. Segundo Jouan 
(2019), esses objetos funcionam como cartões comemorativos e o seu 
formato, originalmente, não era muito maior do que cartões de visita. 

Ficha técnica 
Laura Jouan 
Formação: Royal College of Art, 
Londres 
 
Nascida em Fontenay-sous-Bois, 
França, Laura Jouan viveu em 
Londres durante 6 anos, onde 
se graduou em Comunicação 
Visual pelo Royal College of 
Art. Atualmente, desenvolve os 
seus projetos a partir de Paris. O 
interesse de Laura em estudar arte 
e design começou aos 15 anos, 
destacando-se primeiramente o 
interesse pela arquitetura. Durante 
esse período, Laura fez vários 
estágios em estúdios de arquitetura, 
percurso que certamente trouxe  
para o design gráfico.

66  Jouan, L. (2019) Entrevista a 
Laura Jouan/Entrevistador: A. F. 
Ferreira. Concedida a 2 de abril 
de 2019. [A entrevista encontra-
se transcrita nos Anexos desta 
dissertação].

67  Informação disponível em 
<https://www.youtube.com/
watch?v=UqUx-Fp_zIo>. 
Consultado a 10 de abril de 2019

68  Tradução livre do original: “A 
book isn't simply a place where 
you can 'park' texts and images, 
it's an object which in the long 
run will be manipulated.”

69  Tradução livre do original: “A 
book isn't a screen, we have to 
physically turn pages, feel the 
paper or the weight of the object. 
We've barely scratch its surface. 
We pretend to care about the 
book while never attempting to 
build a conversation with it.” 
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Individualmente, os livros seguem um conjunto de regras que são deter-
minantes e promovem concetualmente o objeto. Por exemplo, os títulos 
são os mesmos nos dois projetos e apenas a última palavra é que pode ser 
trocada. Isso permite que os objetos, apesar de serem felicitações para 
dois anos diferentes,  confiram a mesma ideia e o mesmo conceito. Uma 
outra particularidade é necessitarem de ser manipulados pelo leitor para 
adquirirem uma nova forma. Uma das regras estabelecidas por Jouan é 
que ambos os projetos deveria ser relativamente rápidos e baratos para 
serem concluídos.70 Na perspetiva da designer o importante é a ideia e se 
existe uma inviabilidade ou falta de tangibilidade para executar o projeto, 
então não deve levar avante.71 

O projeto ‹New Year-New Waves› de 2017 (fig.40), apresenta o 
conteúdo de forma linear, transformando-se num objeto que reflete a 
matéria que sustenta. Verificamos que o artefacto adquire uma forma 
particular, atribuída a partir do modo de dobrar as folhas. Com uma foto-
grafia impressa em tons monocromáticos de uma paisagem do mar faz, de 
imediato, referência ao título. Contudo, não é possível ter-se a perceção da 
fotografia a não ser que se intervenha no objeto. As dobras que são feitas 
adequadamente no objeto induzem a que a imagem do mar se desenvolva 
na parte exterior. Ora, à primeira vista trata-se de um livro comum e a sua 
forma particular é adquirida através da manipulação do objeto. 

O artefacto adquire uma forma quase escultural devido à mani-
pulação. Do mesmo modo, as folhas não aparadas leva a que o objeto 
intensifique a sua configuração formal. O conceito de manipular objetos 
e materiais é uma ideia muito presente em Laura Jouan. Na perspetiva 
de Jouan (2019), o conteúdo impresso e os elementos gráficos podem 
contar uma história e, através da manipulação material, pode-se enfatizar/
salientar o conteúdo já desenvolvido. 

Para a designer é importante manter dois lados: um lado concetual 
que se mantém com o livro e um lado mais material que parte da manipu-
lação e do envolvimento do leitor com o objeto. Na entrevista realizada a 
Jouan (2019), a designer reflete uma vez mais sobre o livro que pode ser 
entendido como um meio termo: é um contentor de texto, mas também 
um objeto. Enquanto contentor, o artefacto compila texto e imagens im-
pressas num plano bidimensional. Porém, ao ser manipulado através das 
forma de dobrar, encadernar, pode transformar-se num objeto, que é va-
lorizado e observado pelas suas qualidades materiais em consonância com 
o conteúdo. No projeto ‹New Year-New Waves› é possível observarmos 
a sua tese. A própria forma de dobrar o papel para visualizar a fotografia, 
cria pequenas saliências que nos fazem facilmente associar e especular 
sobre ondas, que impulsionam e intensificam o movimento da imagem. 

70  Informação disponível <https://
www.itsnicethat.com/articles/
laura-jouan-publication-280218>. 
Consultado a: 27 março de 2019

71  Informação disponível <https://
www.itsnicethat.com/articles/
laura-jouan-publication-280218>. 
Consultado a: 27 março de 2019
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fig.40 ‹New Year-New Waves›, 2017
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fig.41 ‹New Year-New Round›, 2018

fig.42 ‹New Year-New Round›, 2018

fig.43 Processo de construção do livro
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À semelhança do projeto ‹New Year-New Waves›, ‹New Year-New 
Round›, de 2018, o livro é observado de duas perspetivas que exploram, 
consequentemente, duas funcionalidades. Este projeto resulta num pro-
cesso em que Laura explora a forma, com a intuição de ser lançado para 
a instituição de caridade juvenil, Beat Routes, com sede no Reino Unido. 
Mais uma vez, a manipulação é o fator predominante neste artefacto. 

Este projeto é, aparentemente, um livro de identidade comum. O 
seu conteúdo é gráfico e maioritariamente com elementos referentes à 
identidade que Laura Jouan desenvolveu para Beat Routes. Para se ter 
uma observação completa do projeto, é necessário que o leitor intervenha 
e manipule o mesmo. Ao manipular as folhas do livro, dobrando-as no 
sentido correto, permite que os gráficos impressos no verso de cada página 
formem uma logomarca (fig.41 e 42). Através da união da primeira com 
a última página, a borda superior do livro forma, portanto, um círculo 
completo. Graças à manipulação formal do artefacto, o leitor acrescenta 
uma nova perceção do conteúdo. Simultaneamente, dá-se uma extensão 
do livro não apenas enquanto contentor de informação, mas enquanto 
livro-objeto (fig.43 e 44). À semelhança do projeto anterior, o livro reflete 
o título através da sua configuração, tratando-se de um livro de pequenas 
dimensões que foi transformado num objeto redondo (new round) (fig. 45). 

fig.44 Processo de construção do livro
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fig.45 ‹New Year-New Round›, 2018
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Este desafio foi possível tendo em conta a combinação e a experimen-
tação dos materiais assim como dos meios de encadernação e impressão, 
que permitiram elevar e transformar o livro tradicional que conhecemos. 
A metamorfose do livro eleva o artefacto a um novo estatuto, onde a 
forma é tão importante quanto o conteúdo textual que o livro resguarda. 

“Eu não faço isso todos os anos, apenas quando tenho 
uma ideia tangível e quando tem um propósito. Eles 
são muito significativos, mas não penso que vou criar 
outro” (Jouan, 2019)

Apesar de Laura ter desenvolvido estes dois projetos, esta afirma-
ção demonstra que para cada situação, o propósito e a forma devem ser 
característicos daquela situação e não uma receita que pode ser repetível 
para vários clientes ou circunstâncias. Cada projeto é único e com espe-
cificidades diferentes e isso reflete-se na abordagem da designer.

‹A15› foi um projeto editorial desenvolvido para Jo Dejardin (fig.46). 
Algumas características do projeto deveriam ser simples, mas terem um 
aspeto escultural. O principal desafio foi a falta de orçamento para produzir 
o trabalho.72 A impressão monocromática e o papel de pouca gramagem, 
não havendo distinção material entre capa e miolo, refletem as decisões 
tomadas para o orçamento limitado. Quando observamos o artefacto, ve-
rificamos que aparenta a mesma configuração de um livro comum. Laura 
Jouan pensou as características do livro, de forma a transformá-lo num 
objeto impactante pela sua forma densa e de aspeto escultural (fig.47 e 
48). Mais uma vez, Laura inspirou-se na tradição do livro. A densidade 
do conteúdo e a espessura do miolo, levou a que começasse a originar-se 
uma forma na qual as extremidades formam cantos pontiagudos (fig.49). 
Numa ocasião normal durante a produção de um livro, o caminho corre-
to seria cortar essas extremidades, aparando o miolo. No entanto, Jouan 
inverteu a situação e optou por não aparar as folhas, levando a que essa 
forma fosse cada vez mais intensificada pela densidade do miolo. Resultou 
num objeto escultural que tanto nos chama a atenção pela forma pouco 
convencional como pelo branco acinzentado do papel, que facilmente 
relacionamos com uma peça escultórica, digna de ser observada e admi-
rada. O artefacto para Jo Dejardin torna-se um artefacto híbrido, pela sua 
forma e pelas exigências pragmáticas na produção do mesmo. 

Os casos analisados demonstram que através da combinação de téc-
nicas de impressão e encadernação, os livros de Laura Jouan são elevados 
a um novo estatuto de livro objeto. Não se trata de metamorfosear o livro 
num objeto escultórico que limita e/ou condiciona o seu conteúdo. Ele 
acrescenta e amplifica novas construções de sentido, constituindo um todo 
semântico. Através da manipulação material do objeto, verifica-se que se 
transforma em algo que permite ao conteúdo deter um novo significado, 

72  Informação disponível: <https://
www.grafik.net/category/talent/
laura-jouan>. Consultado a: 4 de 
abril de 2019
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fig.46 Capa de ‹A15›

fig.47 Livro ‹A15› aberto
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fig.48 Livro ‹A15› aberto

fig.49 Contracapa de ‹A15› 
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em que a forma e o formato desempenham elementos mais cruciais do 
que se fosse apenas o conteúdo a estar impresso sobre páginas. São as 
características do objeto que contribuem para o argumento de produzir 
novas significações na experiência de leitura. 

Em síntese, verificamos que a transformação do livro pode proporcio-
nar ao conteúdo e à forma novas interações e dinâmicas de leitura. O livro 
é um artefacto bidimensional e tridimensional que pode ser consolidado 
em diferentes formas. Estes dois paralelismos refletiram-se no trabalho 
de Laura Jouan. A designer procurou manipular o livro-objeto, numa ten-
tativa de perceber a linha ténue entre os dois mundos — bidimensional 
e tridimensional, forma e conteúdo — e os seus limites. De certa forma, 
ela não vê a reinvenção da forma do livro como uma urgência baseada 
nas novas tecnologias, mas sim como acréscimo ao conteúdo. Para Laura 
Jouan (2019) não existe uma preocupação com o desenvolvimento das 
novas tecnologias em relação ao livro. É uma discussão que com o tempo 
se tornou ténue e cada vez mais deixa-se de especular sobre a morte do 
livro, pois na perspetiva da designer cada qual possui o seu mercado e o 
seu lugar. Para Laura Jouan o livro está “sólido como uma rocha” (2019).
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o cAso cosAc nAiFY

A construção formal do livro não só promove uma estimulação dos sen-
tidos — visual, tátil, sonoro e olfativo — como contribui para estimular 
novas experiências de leitura. Considera-se esta editora relevante para a 
nossa investigação devido à experimentação que privilegia na produção 
dos seus livros. A relação estabelecida entre conteúdo e forma pode tirar 
partido da materialidade física do livro impresso, a qual convida a que 
características como peso, formato, forma, espessura e textura, definam 
o valor semântico do artefacto, contribuindo para acrescentar novos sig-
nificados ao conteúdo.

A Cosac Naify contribuiu para as potencialidades gráficas dos 
projetos editoriais num perfil curadorial e de direção de arte e o propó-
sito inquietante que existe na editora potência, através dos seus objetos 
gráficos, uma experiência plural, cujo trajeto é suficiente para definir 
como a forma interfere na experiência do conteúdo. As decisões gráficas 
da editora como a capa, o papel e todos os outros elementos estruturais, 
permitem que o livro possa conjugar o universo material e concetual. A 
fazer a direção de arte estava Elaine Ramos, desde 2010, que pensava 
os projetos tendo em conta as diferentes especificidades, valorizando o 
conceito individual de cada livro. Elaine Ramos fez a direção de arte nos 
três casos que vão ser analisados. Numa tentativa de compreendermos 
a abordagem gráfica, procuramos identificar através dos casos práticos, 
as características dos projetos editoriais que definem a experimentação 
formal e as decisões tomadas. Os projetos desenvolvidos pela editora de-
safiam as convenções pré-estabelecidas do mercado editorial e, por isso, 
promovem conceitos inovadores dentro da perspetiva que se apresen-
tam. Na medida em que a materialidade e a configuração do repositório 
é, por si só, um método de promover o conteúdo, parece-nos pertinente 
fazer uma abordagem a um livro editado pela Cosac Naify, denominado 
‹Marcius Galan — Seção› (fig.50). 

O trabalho do artista Marcius Galan caracteriza-se pelo uso de dife-
rentes materiais com dimensões distintas.73 Por isso, o livro foi seccionado 
em três partes que divergem nas escalas e na relação que elas mantêm 
entre si. Os três livros são envolvidos por uma embalagem a vácuo que 
reúne e guarda os três artefactos. As diferentes partes reúnem conteúdos 
diversificados do artista e, portanto, não só a forma acompanhou a divisão 
do conteúdo como permitiu intensificar o conceito que o artista mantém 
na sua própria obra. Os três volumes foram divididos proporcionalmente, 
correspondendo a parte maior ao dobro da parte menor (fig.51). O facto 
dos três volumes estarem divididos permite fazer a consulta dos livros 
de forma individual. Verifica-se que a semântica da forma e do formato 

Ficha técnica

Cosac Naify 
Fundação: 1997 
Fundadores: Charles Cosac e  
Michael Naify 
Direção de arte: Elaine Ramos 
Prémios: Câmara Brasileira do Livro 
(Prémio Jabuti); Bienal de Design 
Gráfico (da ADG – Associação 
dos Designers Gráficos do Brasil); 
Associação Brasileira da Indústria 
Gráfica; Prémio Crescer 30 –Melhores 
livros do ano; Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil; Feira do Livro 
Infantil de Bolonha

A editora Cosac Naify é fundada na 
cidade de São Paulo, em 1997, por 
Charles Cosac e Michael Naify. Os 
livros que edita são maioritariamente 
relacionados com temáticas culturais 
e livros infantojuvenis. A editora 
distingue-se pelo tratamento gráfico 
cuidado e pela configuração formal 
dos livros, dando prioridade a forma 
em relação ao conteúdo. A Cosac 
Naify fechou as portas em 2015.

73  Informação disponível: <http://
hdl.handle.net/10362/57824>. 
Consultado a: 6 de abril de 2019
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fig.50 Capa de ‹Marcius Galan — Seção›

fig.51 Vista dos três livros

fig.52 Vista dos três livros abertos
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coincide com os efeitos construídos entre forma e conteúdo fazendo, 
sobretudo, referência ao trabalho do artista. É, portanto, um objeto que 
se desconstrói, se separarmos as três partes, como se constrói se as man-
tivermos juntas, promovendo o sentido de forma (fig.52). 

A ideia unificadora é o título. Apesar das três divisões formais, 
trata-se de um objeto único. As três partes funcionam juntas devido ao 
título que as unifica. Ao separá-las, a nossa leitura do título fica condicio-
nada e torna-se abstrata e dispersa. Em última análise verificamos que a 
interação dos três formatos promove um novo significado que é adquirido 
através da ação de folhear e sentir o livro. Apercebemo-nos que as partes 
não funcionam em separado enquanto objetos soltos e isso é fundamental 
para o funcionamento concetual e formal do objeto.

Comprova-se, mais uma vez, que a imagem pode ser circunstancial 
e o conteúdo ser enfatizado pelas características do artefacto. O livro, 
enquanto matéria privilegiada, permite construir novos sentidos tendo 
em conta a relação do leitor com o artefacto. A materialidade incentiva o 
leitor a utilizar o sentido tátil e a promover uma nova necessidade de sentir 
o objeto. Um exemplo significativo e promotor dessa materialidade é o 
projeto ‹Bartleby, o escrivão – uma história de Wall Street› (fig.53 e 54).

Este livro trata uma personagem que se caracteriza por ser miste-
riosa e negativa. O livro apresenta-se como um não-livro, pois um livro 
resguarda matéria textual sobre as páginas com a intenção de serem lidas. 
No entanto, neste projeto editorial o livro está lacrado e a sua leitura é 
então impossibilitada. O livro é costurado nas laterais e, por isso, possui 
uma linha vermelha que une as duas capas. Atribuindo ao livro um cará-
ter inatingível, à semelhança do personagem. A forma do livro procurou 
transmitir a disposição inconveniente do mesmo. De forma a ser possí-
vel aceder ao conteúdo, é necessário abrir a páginas através de um corte. 
As páginas não foram cortadas e, portanto, existe uma impossibilidade 
de cedência ao conteúdo e, para que o leitor possa ler, é necessário que 
corte as folhas com uma espátula que acompanha o livro, de forma a 
aceder ao texto (fig.55). O facto do livro conter uma espátula é por si só 
um interveniente objetivo no livro, que expressa claramente que para ser 
necessário ler a matéria textual, é preciso utilizar aquele instrumento para 
proceder com o corte. Este é um exemplo bastante claro que relaciona a 
forma, o conteúdo e o leitor porque incentiva a interação e relação entre 
os três. É notável que a exploração da forma e a envolvência do leitor no 
conteúdo promovem novos sentidos e intensificam o valor do texto. Só, 
muito lentamente, à medida que o corte das páginas se vai sucedendo, é 
que o leitor “entra” na personagem. 

Parece-nos, então, pertinente fazer uma reflexão sobre a ocorrên-
cia do fator individual e de interferência do leitor nos objetos editoriais 
de Cosac Naify. Ao ter em conta o apelo dos sentidos, nomeadamente o 
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fig.53 Capa de ‹Bartleby, o escrivão – uma história de Wall Street›

fig.54 Página dupla do livro com o acessório para cortar

fig.55 Vista do livro em dupla página 
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tátil — através dos diferentes tipos de papéis, encadernação, cores, tex-
turas e forma — contribui para o diálogo entre o conteúdo e o leitor.74 
Nos objetos da Cosac Naify, o leitor é o ponto intermediário entre o con-
teúdo e a forma. Cabe ao leitor desafiar-se a desconstruir (ou construir) 
a forma para obter novas significações do conteúdo. Este processo é de 
importância referencial para os projetos da Cosac Naify. A materialidade 
do artefacto aliado à performance do leitor para “desvendar” o conteúdo, 
eleva o argumento de que a forma promove alterações ao nível das signi-
ficações e, consequentemente, no leitor. A relação que se mantém com 
o projeto gráfico, destaca-se na interatividade promovida pela forma em 
relação com o texto. Esta particularidade acontece novamente num outro 
projeto da editora, ‹Teoria do Design Gráfico›, 2015 (fig.56).

O projeto ‹Teoria do Design Gráfico› reúne um conjunto de textos 
clássicos sobre o design. Contém três partes de informação que se dis-
tinguem pelo uso de três cores. Formalmente, estamos perante três bro-
churas que estão presas à capa por agrafadores. Quando o livro é aberto 
na sua totalidade, a forma expande-se a uma faixa com quase um metro 
de largura (fig.57). As decisões relativas às características formais esco-
lhidas pretendem promover novos modos de leitura, mais dinamizados 
e interativos. Da mesma forma, a sua divisão em três partes prescreve o 
conteúdo que recebe, sendo ele também tripartido. A capa, ao expan-
dir-se, assemelha-se a uma linha temporal (fig.58), marcando o ano de 
publicação dos textos que são acompanhados com informações relevantes 
sobre os autores. Neste exemplo, a leitura do livro se condiciona também 
à forma. Ou seja, promove, embora de forma menor que no caso anterior, 
uma interatividade com o leitor. Esta alternativa permite optar por abrir 
completamente o livro e fazer uma consulta conjunta das três brochuras 
ou então proceder a uma leitura individual. O facto de existir uma capa 
unificadora permite que lhe possamos chamar livro.

Em última análise, desde cedo que a editora Cosac Naify pro-
curou destacar-se e ser irreverente nos aspetos formais e de conteúdo. 
Importou-se, igualmente, em destacar e maximizar as potencialidades 
do livro sempre numa perspetiva de curadoria e direção de arte. Tendo 
em conta os casos analisados, podemos afirmar que contribuem para o 
argumento de que o livro não é apenas um artefacto imbuído de matéria 
textual impressa sobre páginas, mas também, através da exploração das 
camadas que o livro sustenta, é possível a sua valorização enquanto objeto. 
A editora brasileira comprova que o livro é, também, criador de novos 
significados e a sua configuração permite novas experiências na leitura.

74  Informação disponível: <http://
www.revistas.udesc.br/index.
php/dapesquisa/article/
view/6931>. Consultado a: 6 de 
abril de 2019



OS L IMITES DA FORMA DO L IVRO122

fig.56 Vista do livro‹Teoria do Design Gráfico›

fig.57 Vista do livro ‹Teoria do Design Gráfico› 

fig.58 Vista do livro ‹Teoria do Design Gráfico›
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oUtros cAsos contemPorÂneos

Nos casos analisados anteriormente vimos a consolidação do livro num 
objeto em que a relação forma-conteúdo acontece. Isso permite-nos uma 
nova experiência de leitura que não é limitada apenas pela apreciação es-
tética do objeto, mas sim, pela relação entre vários elementos (técnicos e 
semânticos). Assim sendo, foram selecionados alguns exemplos de livros 
contemporâneos que promovem o que temos vindo a afirmar nesta inves-
tigação. Não se trata de uma visão pessoal de carácter representativo nem 
espetral, geográfico ou temporal mas antes uma escolha de artefactos que 
pretendem inquietar, acrescentar e potenciar outras ideias, assim como 
questionar as que já estão afirmadas. 

A seleção será construída partindo da obra ‹Experimental Formats.2› 
(2005), de Roger Fawcett-Tang. O autor esquematiza o processo de se-
leção para os casos que apresenta, tendo em conta fatores como propor-
ção, formatos, materiais, impressão, a forma de dobrar e encadernação.75 

Parece-nos pertinente a apropriação das divisões de Fawcett-Tang (2005) 
— Formatos, Dobrar/encadernar e Interação.

Apesar de Fawcett-Tang separar as categorias Dobrar e Encadernar, 
achamos adequado para esta investigação a junção das mesmas, pois con-
sideramos que elas podem ser complementares. A fim de problematizar 
e compreender o processo de produção do objeto editorial, pretende-se 
desenvolver pensamentos e questionar as transformações recorrentes no 
livro contemporâneo. 

Assim, partindo da reflexão feita, no ponto intitulado 1.Formatos, 
poderão ver-se exemplos tendo em conta a relação de largura e altura e as 
possibilidades oferecidas nos artefactos; em 2. Dobrar e encadernar, os 
exemplos refletem a produção técnica do artefacto e como simples confi-
gurações — como dobrar folhas de forma inusitada ou encadernar de forma 
distinta — podem contribuir para criar uma configuração diferenciada 
do livro; por fim, em 3. Interação, trata-se a influência da materialidade 
do livro na interação, com exemplos de objetos que promovem uma re-
lação de exploração e navegabilidade no artefacto, assim como se instiga 
a envolvência entre o objeto, o leitor, e o conteúdo. Importa, também, 
clarificar que serão analisados doze artefactos, correspondendo a quatro 
por divisão. Apesar de reconhecermos que os mesmos artefactos podem 
inserir-se em várias divisões, serão selecionados os objetos que forem mais 
significativos e adequados dentro de cada categoria não sendo, portanto, 
repetíveis entre divisões.

75  Fawcett-Tang (2004) divide o 
seu livro em vários capítulos, 
correspondendo nomeadamente 
a 1.Proportions, 2. Formats, 3. 
Materials, 4.Printing, 5.Folding e 
6.Binding.
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Formatos

Na sequência da seleção feita, iremos debruçar-nos primeiro na divisão 
referente aos Formatos:

Por exemplo, em 2012, o artista plástico Jonathan Monk, em 
parceria com o estúdio OK-RM76, desenvolveu vinte e cinco livros — a 
partir do projeto ‹The Billboard Book› (fig.59) do artista —  que foram 
distribuídos em diferentes formatos.77 O estúdio explorou a forma do 
livro, a partir da sua tradição de dobrar a folha em folios. Ao ter esta 
abordagem, o artefacto adapta-se a uma forma decrescente das dimensões 
e a espessura aumenta ao mesmo tempo que a dimensão reduz. Assim, o 
livro torna-se cada vez menor e cada vez mais espesso. Ao juntar todos 
os livros, observamos que o conjunto obedece a um ritmo da proporção 
da série de Fibonacci (fig.60). Verifica-se que o estúdio explorou aquilo 
que seriam os limites do formato, adaptando as exigências do conteúdo, 
que foi sempre o mesmo, às configurações que os artefactos sofreram.

Um outro exemplo demonstrativo do formato é ‹Superfine Defined›78 

(fig.61 e 62). Foi um pequeno catálogo de papéis para a empresa Tai Tak 
Takeo Fine Paper, desenhado pelo estúdio Toby-Ng, em 2018. O nome 
do catálogo ao ser traduzido para português — super fino — pretende, 
na verdade, induzir um sentido contraditório à configuração formal do 
artefacto: a forma cúbica, e exageradamente denso, contrasta com o 
“super fino” do título. Note-se que esta foi uma intenção propositada, 
em criar uma situação desconformada entre forma e título. O artefacto 
foi produzido com capa dura e cada página foi cuidada para exibir os 
vários tipos de papéis, espessuras e texturas da coleção. O objeto cúbico 
é todo preto e reflete-se como um contentor robusto, cerrado e sóbrio. 
Ao abrirmos o livro, este é enriquecido com texturas e várias cores dos 
diferentes tipos de papel. 

Em 2018, o designer chinês Shao Nian desenhou um livro de moda 
para a marca Rouge Fashion, denominado ‹Significant Other›79 (fig.63). 
Este editorial possui, aparentemente, uma estrutura comum. Porém, de-
vido à maneira como foi encadernado e dobrado, permite que se desdobre 
e se transforme num artefacto com dimensões maiores do que aparenta 
inicialmente. Esta metamorfose do formato consente que o artefacto se 
torne menos rígido, refletindo a ideia de que o formato não é concreto, 
mas que pode ser moldável e adaptável. Ao mesmo tempo, esta extensão 
do formato permite ter acesso a um maior número específico de infor-
mação. Devido à vasta espessura que as folhas formam ao serem dobradas 
e que originam uma forma pouco usual, é utilizado exteriormente uma 
bandana em tecido para manter o livro fechado (fig.64).

Por último, ‹Once in a Lifetime›80 (fig.65), desenhado por Sagmeister 
Inc., em 2003, documenta o percurso musical da banda Talking Heads. 
Este objeto destaca-se pelo formato pouco convencional, concetualiza-

76  Informação disponível em: 
<http://www.ok-rm.co.uk/
project/the-billboard-book-
project-jonathan-monk>. 
Consultado a: 24 de abril de 
2019

77  Os formatos correspondem às 
seguintes dimensões: folio — 80 
páginas (508 x 317 mm); quarto  
— 160 páginas (317 x 254 mm); 
octavo — 320 páginas (254 x 158 
mm); sixteenmo — 640 páginas 
(158 x 127 mm); thirty-two — 
1280 páginas (127 x 79 mm).

78  Informação disponível em: 
<https://www.toby-ng.com/
works/superfine-defined/>. 
Consultado a: 24 de abril de 
2019

79  Informação disponível em: 
<https://shao-nian.com/
Significant-Other>.  
Consultado a: 24 de abril  
de 2019

80  Fawcett-Tang, R. (2005). 
Experimental Formats.2. 
Switzerland: RotoVision.
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do a partir do uso dimensional de três CD’s de áudio, colocados lado a 
lado, transformando este livro num objeto consideravelmente comprido 
e baixo (fig.66). Quando o livro se abre, remete o leitor para uma linha 
temporal e cronológica que documenta o percurso da banda, contado 
a partir de frames de vídeos, texto e imagens. A exagerada largura faz 
com que o livro ao ser aberto possua um formato muito extenso e, desse 
modo, foi necessário utilizar um elástico externo que auxilia a manter o 
livro fechado (fig.67). 

fig.59 ‹The Billboard Book›, OK-RM, 2012

fig.60 ‹The Billboard Book›, OK-RM, 2012
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fig.61 ‹Superfine Defined›, Toby-Ng, 2018

fig.62 ‹Superfine Defined›, Toby-Ng, 2018
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fig.63 ‹Significant Other›, Shao Nian, 2018 fig.64 ‹Significant Other›, Shao Nian, 2018

fig.67 ‹Once in a Lifetime›, Sagmeister Inc., 2003

fig.66 ‹Once in a Lifetime›, Sagmeister Inc., 2003

fig.65 ‹Once in a Lifetime›, Sagmeister Inc., 2003
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Dobrar e encadernar

Sob outra perspetiva, direcionamo-nos para a seleção pertencente à di-
visão denominada Dobrar e Encadernar: 

O catálogo desenhado pelos Studio Hato, em 2018, denominado 
‹Art of Change: New Directions from China›81 (fig.68) acompanha uma 
exposição de arte contemporânea que reúne o trabalho de vários artistas 
chineses desde de 1980 até aos dias de hoje. O livro foca-se na exibição 
de diferentes projetos dos artistas, desde as obras mais antigas às mais 
recentes. A sua encadernação é comum, de capa mole, pelo que a sua 
maior particularidade se distingue por ser um artefacto que se dobra em 
si mesmo (fig.69). O livro, quando fechado, permite aos leitores visua-
lizar um tipo de informação; quando aberto na sua totalidade (fig.70), o 
mesmo expande-se e possibilita ao público uma visão geral e detalhada 
das obras dos artistas. 

A título de exemplo, o ‹Corpi di Reato›82 (fig.71) é um projeto 
de 2018, do estúdio Tomo Tomo em colaboração com três fotógrafos: 
Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco e Fabio Severo. Este projeto 
reflete sobre a máfia italiana através de diferentes visões fotográficas de 
três zonas distintas e consideradas “perigosas”. O interior do livro des-
taca-se pelo formato livro-acordeão (fig.72), que se desenrola e permite 
uma visualização lenta e linear das fotografias que parecem não ter um 
fim. O formato do livro em acordeão intensifica essa observação profunda 
e lenta das imagens.

Um outro caso demonstrativo da divisão é ‹Thinking Big: Concepts 
for Twenty-First Century›83 (fig.73), desenvolvido, em 2002, por Made 
Thought, apresenta duas perspetivas de uma exposição de escultura. Como 
tal, o livro foi dividido em duas partes para demonstrar os dois lados da 
exposição (fig.74). Um dos volumes, o mais pequeno, contém ensaios e 
informações referentes aos artistas da exposição. Num outro volume, o 
maior, tratam-se os detalhes fotográficos de cada uma das esculturas em 
exposição. Dessa forma, o livro é encadernado de forma habitual, no en-
tanto, a contracapa une as duas partes do livro, formando uma capa em 
forma de Z com uma dobra dupla, que permite aos dois volumes funcio-
narem em conjunto ou de forma independente.

Finalmente, apresentamos como exemplo o livro ‹The Best German 
Book Design›84 (fig.75), catálogo desenhado, em 2016, por Bureau Sandra 
Doeller. É um livro que contém informações — que vão desde os mate-
riais utilizados à gramagem escolhida — sobre a produção de diferentes 
livros. A sua encadernação, aparentemente simples é, na verdade, bastante 
complexa em termos de produção: o catálogo contém um livro interno, 
dentro do miolo, que se encontra perfeitamente adequado ao espaço 
(fig.76). No entanto, o mesmo possuí uma encadernação individual que 
lhe permite ser extraído do livro principal e ser consultado individual-

81  Informação disponível em: 
<https://hato.co/project/1484>. 
Consultado a: 25 de abril de 
2019

82  Informação disponível em: 
<http://www.tomotomo.it/corpi-
di-reato/>. Consultado a: 25 de 
abril de 2019

83  Fawcett-Tang, R. (2005). 
Experimental Formats.2. 
Switzerland: RotoVision.

84  Informação disponível 
em: < https://www.
designmadeingermany.
de/2016/119532/>.  
Consultado a: 25 de abril  
de 2019
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mente. Ao mesmo tempo, a informação foi distribuída de forma a que o 
livro, ao ser retirado, não resulte na perda de informação. Ao ser colocado 
novamente no interior do livro principal, a sua leitura é feita de forma 
consecutiva e sem interrupções.

fig.68 ‹Art of Change: New Directions from China›, Studio Hato, 2018

fig.69 ‹Art of Change: New Directions from 
China›, Studio Hato, 2018

fig.70 ‹Art of Change: New Directions from 
China›, Studio Hato, 2018
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fig.71 ‹Corpi di Reato›, Tomo Tomo, 2018

fig.72 ‹Corpi di Reato›, Tomo Tomo, 2018
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fig.74 ‹Thinking Big: Concepts for Twenty-First 
Century›, Made Thought, 2002

fig.73 ‹Thinking Big: Concepts for Twenty-First 
Century›, Made Thought, 2002

fig.75 ‹The Best German Book Design›,  
Bureau Sandra Doeller, 2016

fig.76 ‹The Best German Book Design›,  
Bureau Sandra Doeller, 2016
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Interação

Por último, valorizando a experiência do leitor com o artefacto, partimos 
para a análise da divisão ‹Interação›:

Um exemplo preponderante entre a interação e o leitor é o livro 
denominado ‹Project M›85 (fig.77) e desenhado em 2004 por Project 
M Team, este livro compreende aquilo que é a passagem de um livro 
bidimensional para um livro tridimensional. Ao observarmos o livro, 
verificamos que o seu interior é composto por imagens a preto e branco, 
cuja temática é de designers inseridos no seu local de trabalho. Para além 
disso, o artefacto é composto por uma pequena séries de fragmentos 
tipográficos dispostos engenhosamente a 45º. O que é particularmente 
surpreendente neste livro é que, com um pouco de tempo e esforço, o 
livro esconde elementos que podem ser revelados ao fazer as dobras nas 
páginas individuais. As folhas permitem que, ao serem dobradas segundo 
as instruções que constam no livro, se unam e componham os pequenos 
fragmentos tipográficos. A frase secreta do livro só surge quando as pági-
nas estão todas dobradas revelando “Think Wrong” (fig.78). Desta forma, 
estamos perante uma transformação irreversível do livro bidimensional 
para um artefacto tridimensional (fig.79). Note-se que após a construção 
do artefacto, este não pode mais ser fechado tornando-se, portanto, uma 
peça escultórica.  

Por exemplo, o livro ‹Een Eis van Helderheid›86 (fig.80) desenha-
do por Wilfred van der Weide, em 2016, é o resultado gráfico da tese de 
um artista — Robert Glas. Ao desenhar este livro, o designer procurou 
enfatizar as ideias defendidas pelo artista com ênfase na beleza dos ma-
teriais. O resultado foi construir e valorizar os materiais do livro, a partir 
da relação dos elementos como o tamanho, o peso e, consequentemente, 
o movimento que estes originam. Esta relação levou a que o livro se trans-
formasse num objeto físico onde a materialidade do artefacto valoriza a 
tese do artista. Em termos técnicos, o livro foi produzido manualmente 
com um material metálico e moldável na capa, que foi posteriormente 
revestido com tela azul escura e impressão serigráfica. A escolha do ma-
terial metálico tornou o livro consideravelmente pesado. No entanto, 
a natureza do material permite que o livro se dobre sem limites e se 
mantenha fixo mesmo estando dobrado. As possibilidades de dobragem 
do livro contribuem para proporcionarem uma sensação de movimento 
(fig.81). O livro torna-se um objeto que pode ser moldável e isso permite 
repensar e questionar a ideia que temos de livro enquanto objeto físico. 
O livro contém 66 páginas com papel de pouca gramagem que permite 
que o livro se transforme.

85  Fawcett-Tang, R. (2005). 
Experimental Formats.2. 
Switzerland: RotoVision.

86  Informação disponível em: 
<https://vimeo.com/44788163>. 
Consultado a: 26 de abril de 
2019
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Tendo como outro exemplo, a conhecida obra ‹Le Rire›87 (fig.82), 
de Henri Bergson’s, desenhada por Thibault Priou, em 2015. A encader-
nação do artefacto, na qual as folhas estão cosidas à “francesa”, permite 
que o livro se reconfigure de uma forma em que as imagens confrontam 
constantemente o texto, resultando numa experiência mais profunda entre 
texto e imagem. Este modo de encadernar permite que as imagens estejam 
aparentemente ocultas e seja necessário o leitor intervir no desdobramento 
das folhas para ter acesso às imagens  (fig.83). A experiência resulta numa 
maior envolvência com o conteúdo, na qual é proporcionada ao leitor 
uma relação material com o artefacto. É importante a materialidade do 
livro para acrescentar uma nova experiência do conteúdo promovida pela 
forma envolvente da materialidade do artefacto.  

Por último, ‹Pain›88 (fig.84) é um livro concetualizado por Toni 
Amengual e desenhado por Astrid Stavro and Pablo Martín. O livro reflete 
sobre a situação atual de crise económica e social em Espanha. Trata-se 
de um artefacto de 240 páginas com encadernação à japonesa em que 
foram produzidas 500 cópias. O material que o artefacto veicula são fo-
tografias tiradas com uma câmara de telemóvel, durante 2010 e 2012. O 
livro foi apenas lançado em 2014, propositadamente numa época crítica 
de conflitos políticos. Devido à sua encadernação, só é possível aceder 
ao conteúdo através do corte das folhas (fig.85). Esse corte acaba por ser 
simbólico, alusivo à destruição da forma, mas permite ao leitor aceder ao 
conteúdo. Por outro lado, para além do contexto em que o livro surge, a 
configuração vai também relacionar-se com o nome do livro  ‹Pain›  que 
em português significa “dor”.

Ao termos procedido com a análise dos diferentes artefactos, 
demonstramos que alterar alguns elementos pode ser suficiente para 
contribuir para a transformação do livro. Após a análise dos artefactos, 
estes vêm certificar o argumento de que o livro é um objeto complexo 
que estrutura vários elementos a proporcionar valor semântico na mate-
rialidade do livro.

87  Informação disponível em: 
<http://www.thibaultpriou.com/
projet_le-rire-henry-bergson>. 
Consultado a: 26 de abril de 
2019

88  Informação disponível em: 
<https://toniamengual.
com/product/pain-book/>. 
Consultado a: 26 de abril de 
2019
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fig.77 ‹Project M›, Project M 
Team, 2004

fig.78 ‹Project M›, Project M Team, 2004

fig.79 ‹Project M›, Project M Team, 2004
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fig.80 ‹Een Eis van Helderheid›, Wilfred van der Weide, 2016

fig.81 ‹Een Eis van Helderheid›, Wilfred van der Weide, 2016
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fig.82 ‹Le Rire, Thibault Priou›, 2015

fig.83 ‹Le Rire, Thibault Priou›, 2015

fig.84 ‹Pain›, Toni Amengual, 2014 fig.85 ‹Pain›, Toni Amengual, 2014
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conclUsão dos cAsos

No capítulo 4. O formato nos dias de hoje: contexto contemporâneo, 
foram analisadas três abordagens do livro. As duas primeiras corres-
ponderam a uma visão do livro mais autoral e a terceira análise, a uma 
perspetiva de direção artística. Após os casos, partiu-se de uma seleção 
pessoal e analisou-se individualmente casos de estudo contemporâneos. 

Observamos que o processo de Irma Boom, uma designer firmada 
e madura no seu trabalho, não só reflete uma plasticização do livro como 
potencia uma transformação tangível do artefacto, ao promover uma nova 
experiência do conteúdo. Verificou-se, também, nos diversos exemplos 
da designer, que a relação entre o conteúdo e a forma estão em harmonia. 
Simultaneamente, essa relação é intensificada através da redefinição da 
estrutura formal do objeto. Devido ao envolvimento da designer na cons-
trução do livro, começou a ser vista e analisada através de uma perspetiva 
de autor, em virtude dos diferentes papéis que assume enquanto editora, 
produtora, curadora, etc… Graças a estes fatores Irma Boom ganhou bas-
tante notoriedade de designer enquanto autor.

Laura Jouan foi um outro caso analisado enquanto designer emer-
gente. A sua abordagem reflete a importância em desenvolver novas con-
figurações do artefacto impresso que se afastam da forma tradicional. Na 
perspetiva de Jouan, o livro é antes de mais um artefacto bidimensional 
e tridimensional. Estes dois paralelismos impulsionam Jouan a procurar 
novas configurações, numa perspetiva de manipular o livro-objeto. Os 
seus projetos questionam e testam os limites entre a linha ténue de dois 
mundos: tridimensional e bidimensional, forma e conteúdo. 

Vimos também que a editora de livros Cosac Naify, se distancia 
ligeiramente dos casos anteriores analisados, por se tratar de uma pers-
petiva que se relaciona com a curadoria e a direção de arte. Existe, por-
tanto, um propósito inquietante na editora que maximiza e destaca as 
potencialidades do livro, sempre numa perspetiva de curadoria e direção. 

Interessou-nos analisar estes casos à luz da semiótica do livro. Por 
um lado, Irma Boom vê a reinvenção do livro como uma emergência que 
se reflete como consequência do aparecimento das novas tecnologias, 
tema muito comum de quando Irma Boom iniciou o seu trabalho de 
designer. Por outro lado, devido à diferença geracional com Irma Boom, 
Laura Jouan observa que as novas tecnologias já estão consolidadas à sua 
função e, portanto, Jouan não vê como isso influencia no livro impresso. 
Na perspetiva da designer, não há emergência em reinventar a forma 
baseado nos meios digitais. O livro é um contentor imutável e estável na 
sociedade e na nossa cultura e, portanto, dificilmente será extinguido, 
independentemente de se procurarem novas configurações. Para Laura 
Jouan, a urgência na reinvenção do livro deve vir por acréscimo ao con-
teúdo, de forma a promover novas significações.
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Na nossa perspetiva o livro impresso e os meios tecnológicos assim 
como a passagem do livro físico para os Livros Digitais, possuem lugares 
distintos na nossa cultura. Ambos se assemelham como veículos de in-
formação, mas a forma como veiculam é distinta, devido à sua estrutura 
dessemelhante e, portanto, não é suficiente para ser simbólico, porque 
tratam-se de entidades distintas tendo, portanto, cada qual o seu lugar. 
Porém, não se nega a possibilidade de tanto o livro impresso ir buscar 
referências e inspirar-se no livro digital e, igualmente, o livro digital ir 
procurar referenciar-se no livro físico.  

Por último, foi feita uma abordagem de casos de estudo contempo-
râneos refletindo os mesmos inseridos dentro de três categorias: Formato, 
Dobrar/Encadernar e Interação. As três categorias foram importantes para 
demonstrar a versatilidade do livro enquanto objeto. Serviram, também, 
para demonstrar a criatividade inerente às três categorias, que espelham 
as possibilidades atuais de produção proveniente das novas tecnologias. 
A materialidade do artefacto pode produzir significado na experiência de 
leitura e, portanto, debater a sua morfologia significa não nos limitarmos 
somente ao conteúdo que o livro veicula.
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O LIVRO COMO CONSTRUÇÃO 
SEMÂNTICA

V. 

Introdução

Nos capítulos anteriores vimos as transformações do livro, assim como 
as características materiais que o permitiram operar de forma simbólica. 
Observámos as condições necessárias para que o artefacto se tenha trans-
formado num objeto complexo, cuja relação semântica e técnica é funda-
mental para permitir uma construção unificada e adequada. Identificou-se 
a relação que o artefacto impresso mantém com o lugar, com o espaço que 
o envolve e o constitui, concluindo que os argumentos em volta do objeto 
modificam-se tendo como base o seu contexto, os seus materiais e o seu 
espaço. Essas alterações acontecem num contexto externo ao artefacto 
e isso permite que se relacionem e confrontem gerando um novo valor 
semântico, fruto da relação reforçada das diferentes premissas. 

 Compreendemos também as características que permitiram o 
livro se denunciar pela sua forma operativa e que concedem ao livro o 
contributo para um debate mais profundo do saber. As suas conotações 
de objeto estético e utilitário contribuem para refletirmos sobre o livro, 
ora como um artefacto que é analisado pelas suas qualidades materiais, 
ora como um objeto que adquire um carácter funcional. 

“Resumindo, a forma do livro não teve mudanças signi-
ficativas ao longo dos séculos: folhas de papel, impressas 
em ambos os lados, dobradas, aparadas nas laterais e 
presas por uma capa. Uma vez um ofício, a fabricação 
de livros tornou-se um processo industrial. Ainda hoje, 
o mercado livreiro mantém as mesmas convenções em 
ter o título e o conteúdo dividido em capítulos. A estan-
dardização e o sucesso que teve permitiu se desenvolver 
uma estrutura sequencial que tem sido frustrante para 
os designers. O espaço que é deixado para a invenção é 
muito pouco”(Hollis, 2015, p.51)89

Richard Hollis confirma o que temos vindo a afirmar ao longo desta 
investigação: o livro não se modificou muito desde que, há vários séculos, 
encontrou a sua configuração. As condições históricas, sociais e econó-
micas levaram o mercado livreiro a reunir as condições necessárias para 

89  Tradução livre do original: “In 
short, the form of the book 
has not changed significantly 
over the centuries: sheets of 
paper, printed on both sides, 
folded, trimmed on three edges 
and fastened together on the 
fourth with a cover. Once a 
craft, book making has become 
an industrial process. Today’s 
mass-market paperbacks even 
retain the conventions of title 
page and contents divided into 
chapters. And the standardisation 
and success of this form of 
printed text, its ability to 
convey a narrative and give it 
a structure and sequence, has 
been frustrating to designers. 
They are left with little scope for 
invention.”
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que o livro pudesse ser industrialmente produzido. A estandardização do 
papel permitiu uma certa regularidade e estabilidade na forma de produzir 
livros que, na opinião de Hollis, acabou por se tornar uma frustração para 
os designers que se veem com poucas margens para a invenção de novas 
formas. Atualmente, a estrutura do livro é ainda subordinada a essas for-
mas de produção, mas as possibilidades técnicas a que temos acesso nos 
dias de hoje permitem um aumento das possibilidades. 

As diferentes relações técnico-formais que permeiam o debate 
concetual em volta do artefacto impresso permitem uma reflexão sobre as 
potencialidades discursivas de transformação do livro. O propósito formal 
do artefacto impresso reflete o estudo dos elementos estruturais que o 
envolvem, promovendo a questão se mantemos ou se modificamos esses 
componentes, e também a questão se devemos manter o nome livro ou 
se sua definição fica suscetível a uma nova reformulação. O conjunto dos 
elementos ao serem reinterpretados e articulados, permitem que o livro 
se transforme num objeto híbrido que potencia o seu valor. A estrutura 
pode ser modificada, reajustando, interpretando e modificando aquilo 
que é considerado como uma unidade total de livro. 

“Pode-se dizer que, quando se lida com livros, o design 
gráfico cruza territórios de design de produto. Os livros 
são objetos tridimensionais que o designer deve con-
siderar em termos de aspectos estéticos, funcionais e 
estruturais. O uso efetivo dos materiais pode comunicar 
de forma sucinta o conteúdo de um livro e imbuí-lo de 
determinadas particularidades que chamam a atenção 
de um leitor” (Goggin, 2015, p.23)90

O livro é um objeto tridimensional e, portanto, a forma como 
procede à estetização da sua configuração leva a que as suas condições 
operem uma relação de significado ao nível sensorial e da comunicação. 
Ao definirmos a sua aparência final, organizamos a forma como os ele-
mentos se dispõem e constituem no espaço, organizando também como o 
artefacto comunica. A observação a partir dos materiais implica também o 
modo como se lida com o objeto e com a relação de corporalidade que se 
intensifica enquanto potencializadora de novas narrativas comunicativas 
do conteúdo, que orienta e contribui com novos discursos.

Nigel Cross (1999) propõe, como um processo válido de estudar 
design, três categorias:91 

Design epistemology – study of designerly ways of knowing; 
Design praxiology – study of the practices and processes of design; 
Design phenomenology – study of the form and configuration of artefacts.

90  Tradução livre do original: “You 
could say that, when dealing 
with books, graphic design 
crosses over into product design 
territory. Books are three-
dimensional objects of which 
the designer must consider 
the aesthetic, functional and 
structural aspects. Effective 
use of materials can succinctly 
communicate a book’s content, 
imbue it with a certain character 
and simply compel a reader to 
pick it up.”

91  Informação disponível em: 
<http://www.panda.sys.t.u-tokyo.
ac.jp/kushiro/ReferencePaper/
Nigel%20Cross/DesignResearch.
pdf>. Consultado a: 31 de maio 
de 2019
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Esta última categoria, Design phenomenology, estuda a sintaxe for-
mal dos objetos e a relação com o seu contexto, acompanhando todo o 
processo desde a ideia até ao resultado final. Christopher Frayling (1993) 
também apresenta três propostas para investigar design: investigar sobre 
design, investigar através de design e investigar para design.92 Na sequên-
cia da proposta de Cross interessa aqui investigar através de design. Ao 
investigarmos através de design, estamos a investigar pela ação, ou seja, 
pelo trabalho desenvolvido em contexto de atelier. 

Propomos então um conjunto de exercícios práticos que promo-
vem a gramática visual e contextual do livro e que, consequentemente, 
vão permitir compreender a hibridez do objeto. Não enquanto rutura 
com a ideia tradicional de livro, mas enquanto contributos semânticos 
para incentivar o debate. 

Nestes exercícios começámos por construir a forma e, posterior-
mente, adaptámos o conteúdo. Ao contrariar a máxima modernista “A 
forma segue a função”, quisemos apenas questionar e testar os limites de 
como a função pode também ser transformada pela forma. Os exercícios 
propostos são exercícios visuais, em contexto de atelier, manipulados a 
partir da ideia de reprodutibilidade e repetibilidade do livro. Os objetivos 
atingem-se a partir do conhecimento adquirido pela prática projetual e 
na sequência da reflexão individual dessas experiências.

92  Informação disponível em: 
<http://researchonline.rca.
ac.uk/384/3/frayling_research_
in_art_and_design_1993.pdf>. 
Consultado a: 31 de maio de 
2019
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fig.86 Exercício ‹Obra Poética›, 2019
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eXercÍcio: oBrA PoéticA

A dimensão verbal influencia, inevitavelmente, o modo como observamos 
a matéria visual. Isto porque, o texto adquire uma função de descrição. 
Ao lermos um livro, enquanto unidade visual que pode potencializar uma 
narrativa, os mecanismos que determinam a relação dos elementos formais 
permitem contribuir para uma experiência dos sentidos. A expressividade 
que podemos gerar com o artefacto impresso, consente que se atue no 
diálogo dos elementos estruturais que o constituem. Ao longo da História, 
a imagem do livro consolidou-se e constituiu através de elementos — a 
lombada, a capa, o miolo, a goteira, o requife… — a sua configuração moder-
na. Ao questionarmo-nos sobre a exclusão dos elementos que estruturam 
o livro, pensamos também sobre a sua ausência e como isso pode ou não 
afetar a ideia convencional de livro. A resposta a isso parece-nos clara: 
não, a ausência de elementos anatómicos não implica a transformação 
do objeto, ao ponto de o deixarmos de considerar um livro, nem o anula 
enquanto objeto de significações. Mas a riqueza interpretativa com que 
esses elementos acontecem pode gerar configurações diferentes daquelas 
a que nos acostumamos.

 De forma a testarmos a validade destes argumentos, quisemos 
pensar num texto concreto, concluído e definido. Como foi referido 
anteriormente, os materiais foram pensados em primeiro lugar e, numa 
fase posterior, o conteúdo foi adaptado à forma. A extensa e pesada ‹Obra 
Poética› de Sophia de Mello Breyner Andresen, editada pela Assírio & 
Alvim em 2015, foi a matéria textual que serviu como base para o desen-
volvimento deste exercício (fig.86). Procuramos uma obra finita e fechada, 
que reunisse todo o trabalho de um autor para encerrá-la num artefacto 
previamente construído. 

Trata-se da obra de Sophia reunida num artefacto unificado e total. 
Ao desenvolvermos este exercício, exerceu-se uma outra função para além 
do design, a de editor. O conteúdo foi adaptado e pensado para possuir 
cinco partes, divididas e separadas, com referências visuais do mar — tema 
frequente na poesia de Sophia — assim como a seleção do papel azul que 
faz uma alusão ao tema. 

A pesada, extensa e espessa obra, reunida num livro de 3000 
páginas é contrastada com o formato livro de bolso. Um livro que apa-
rentemente permite a portabilidade devido ao seu pequeno tamanho é 
contraposto com a espessura exagerada e pouco cómoda do livro  (fig.87). 
Pretendiamos criar contradição e também testar os elementos do livro 
ao modificarmos a sua anatomia. Os constituintes do objeto e a forma 
como estes se articulam, através de não possuir uma, mas cinco lomba-
das, permitiram selecionar uma obra extensa que pudesse ser possível 
de dividir, fosse através de diferentes “fascículos” ou “livros“. Ou seja, o 
conteúdo divide-se como se tratasse de livros distintos ou separados. As 
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cinco lombadas permitem, claramente, a identificação de vários compar-
timentos, que se parecem com vários livros numa unidade total e finita 
que encerra a obra  (fig.88 e 89). Neste caso, temos uma visão particular 
(por compartimento) e uma visão geral (da unidade) que encerra e fecha 
o conteúdo, encerrando, portanto, também a obra completa de Sophia. 
Esta abordagem reflete, também, um percurso. Porque o livro encerra a 
obra do autor, no tempo e espaço.

O facto de termos uma obra em que a sua matéria é poesia, permite 
que a matéria formal também possa ser poética, pois a poesia é um estado 
de alma e esse estado faz parte do processo formal, tornando o desafio 
maior. Este exercício reflete o valor simbólico do livro sobre o seu sentido 
prático. É um objeto pequeno, mas pesado e difícil de transportar. Não é 
prático, nem é confortável, mas a forma como se articula e a sua relação 
formal com o conteúdo, permite um deleite próprio e sensível do objeto. É 
um objeto que é evidenciado pelo seu lado poético, em forma e conteúdo.
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fig.87 Exercício ‹Obra Poética›, 2019
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fig.88 Exercício ‹Obra Poética›, 2019

fig.89 Exercício ‹Obra Poética›, 2019
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fig.90 Exercício ‹Obra Poética›, 2019

fig.91 Exercício ‹Obra Poética›, 2019
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fig.92 Exercício ‹Obra Poética›, 2019
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fig.93 Exercício ‹The Tempest›, 2019
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eXercÍcio: the temPest

Nos capítulos anteriores, observamos que o artefacto impresso é um objeto 
com um discurso próprio e complexo em que o potencial comunicativo 
reforça uma experiência com o leitor. A perceção e o modo como o leitor 
se relaciona com o artefacto resultam numa experiência condicionada 
pelas sensações que o objeto transporta. 

À semelhança do exercício anterior, pensamos em primeiro lugar 
na forma. A mesma foi desenvolvida no sentido de explorar a interativi-
dade entre o sujeito e o artefacto. Neste exercício quisemos que o texto 
continuasse a estar presente para o desenrolar processual, mantendo uma 
relação com a estrutura do livro-objeto.  A possibilidade de interação e 
interpretação da matéria escrita resulta na dinamização da forma do ar-
tefacto, incentivando o leitor a interagir e a experienciar a leitura através 
da sua manipulação. 

Enquanto suporte experimental do texto, foi pensada uma nova 
relação entre os elementos: foram compostas três capas e três contra ca-
pas que permitissem maior flexibilidade e gerassem novas possibilidades 
narrativas. A configuração deste exercício permite que vários livros possam 
ser vistos num mesmo livro, fechando a parte que antecede à que se lê. 
Para exemplificar, foi selecionada a peça teatral de William Shakespeare, 
‹The Tempest›. Ao ser uma peça de teatro, a sua constituição narrativa é 
dividida em cinco atos. Esses cinco atos foram dispostos nas cinco áreas 
reservadas na capa e na contracapa, sendo que a primeira divisão dá lugar 
a uma breve introdução sobre a peça.  (fig.93)

 O livro é largo porque contém os vários atos e a configuração 
reflete o seu conteúdo. Quando o abrirmos, o interior é preto porque se 
assemelha a um palco que possibilita ao conteúdo representar e se refazer 
continuamente (fig.94). Assumimos a sua capacidade performativa que 
se modela ao leitor que, por sua vez, atua no espaço cénico que é o livro. 
A mancha negra unificada dos livros dá lugar à apresentação dos atos da 
peça de Shakespeare que correspondem individualmente a cada secção.  
(fig.95 e 96) 

A encadernação dos vários cadernos, inalteráveis entre si, contri-
bui para unificar o objeto. A possibilidade de fechar e abrir os cadernos 
que convêm à leitura, permite uma maior versatilidade e interatividade 
com o artefacto e essa é uma característica que legitima o livro enquanto 
objeto simbólico.
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 Apesar de o livro em si ser considerado uma entidade fixa po-
demos, através dos seus elementos anatómicos, desenvolver mecanismos 
que permitam ao livro impresso tornar-se mais versátil e maleável. E, 
isso, contribui para manipular sequências narrativas. O exercício que 
propomos confirma que o livro é um objeto mutável. O leitor pode ler o 
texto ou pode-o ocultar. Esta configuração concede ao conteúdo novas 
interpretações. 
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fig.94 Exercício ‹The Tempest›, 2019

fig.95 Exercício ‹The Tempest›, 2019
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fig.96 Exercício ‹The Tempest›, 2019
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fig.97 Exercício ‹The Tempest›, 2019
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fig.98 Exercício ‹The Tempest›, 2019
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fig.99 Exercício ‹Crowded Book›, 2019
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eXercÍcio: croWded BooK 

Através das tipologias de formato, clarificamos que o livro contribui para 
promover ideologias, pensamentos, idéias ou ideais de tal forma poderosa 
e simbólica que o levou a transformar-se num signo, por vezes, mais signi-
ficado do que o significante do seu próprio conteúdo. A sua configuração 
é instável e pode denotar diferentes paradigmas que o levam a transfor-
mar-se em objeto total. Se o texto ou o objeto gráfico são discrepantes 
em termos de significações, estamos perante um objeto que não consegue 
consolidar a sua forma com a sua mensagem. Como tal, essa discordância 
pode gerar um afastamento sobre o sentido ou, então, a forma sobrepor-se 
de tal modo ao conteúdo que o anula. Nos dois casos, o livro serve de 
suporte à matéria. As referências visuais que temos ao vermos um livro 
contribuem  para iludir e condicionar o conteúdo, criando expetativas à 
sua volta. Não defendemos ser esse o propósito do livro, mas reconhece-
mos que o objeto impresso é detentor desse poder simbólico. 

Apresentamos um exercício em que, ao utilizarmos uma imagem 
como matéria, quisemos inverter os significados. A configuração formal 
é tão elaborada e estruturada que quando a apreciarmos pelos seus aspe-
tos técnicos e materiais, criamos expetativa de que iremos encontrar um 
conteúdo tão elaborado quanto a sua forma.

Desta vez, optamos por utilizar uma imagem. Quisemos testar o 
livro enquanto objeto que arquiva também a memória fotográfica. Foi 
selecionada uma fotografia com prédios frontais que se repetem conse-
cutivamente até ao final do livro, resultando numa imagem monótona e 
densa (fig.99 e 100). Folheamos o livro, vemos o seu conteúdo, mas nada 
de novo surge, nada nos faz sentir a não ser tédio. A repetição incessante 
da mesma imagem com os mesmos prédios e as mesmas varandas, con-
tribui para criar um estado de alma fastioso e aborrecido. A forma do 
objeto intensifica o fator de entusiasmo ao o observarmos, mas depois, 
quando folheamos o livro, ficamos desiludidos com a repetição acentuada 
e densa do conteúdo. 

O artefacto que propomos neste exercício é também denso em 
forma, contendo uma grande quantidade de folhas. A sua configuração 
estreita e alta, permite que o possamos manipular, rodando-o e envol-
vendo-o na sua própria forma (fig.101). A interatividade intrínseca ao 
objeto permite uma relação de corporalidade e valoriza as experiências 
sensoriais porque o tocamos e observamos. Ao manipularmos o objeto, 
manipulamos também a perceção do mesmo. E, esse fascínio pela matéria 
e pela forma, abstrai-nos do conteúdo repetitivo e massivo. A experiência 
em manipular o objeto acompanha a dinâmica material com a dinâmica 
de significado. O conteúdo e o livro envolvem-se, onde não parece haver 
princípio ou fim. 
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Assim, ao configurarmos o livro desta forma, reconhecemos que a 
sua estrutura é condicionada pelo seu conteúdo e o conteúdo condicio-
nado pela sua forma. Esse distanciamento altera as premissas. A perceção 
visual que temos do livro, proporciona uma experiência estética próxima 
da escultura. Porque apreciamos o objeto essencialmente pelos seus ma-
teriais e pelo seu conceito formal, pela sua espacialidade e composição, 
esquecemos o seu conteúdo monótono e repetitivo que nada nos diz. 
Compreender isto permite intuir uma maior responsabilização e com-
preensão do livro enquanto objeto para ser contemplado. 

fig.100 Exercício ‹Crowded Book›, 2019
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fig.101 Exercício ‹Crowded Book›, 2019

fig.102 Exercício ‹Crowded Book›, 2019
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fig.103 Exercício ‹Crowded Book›, 2019
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fig.104 Exercício ‹Livro para completar›, 2019
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eXercÍcio: livro PArA comPletAr

Durante séculos o livro foi visto como um arquivo da memória e a sua 
função converteu-se na principal característica que define hoje a natureza 
do livro. Compila a matéria individualizada e protege-a no seu interior. 
Tal como Babo afirma, o saber materializa-se essencialmente através da 
escrita e, portanto, o livro atribui à escrita essa dimensão comunicacional 
(1993, p.12). Vimos que o livro possui esse poder simbólico, de determi-
nar a palavra como uma verdade, dignificando-a e levando o livro a ser, 
também, um símbolo de poder. Os elementos necessários que permitem 
ocorrer a exteriorização do texto — como a capa, a página de título e 
todos os elementos constituintes que já foram abordados nesta investi-
gação —, proporcionam a fisicalidade do objeto e da comunicação. Como 
Babo refere (1993, p.124), o livro não é apenas a matéria física, mas um 
mediador entre escrita e leitura. Isto porque, o livro é o contentor que 
faz a passagem da corporalidade decorrente do ato de escrever para a 
oralidade. É, portanto, o intermediário que preserva o texto e o eleva a 
outros estatutos. Reconhecer a noção de forma do livro é reconhecer a 
possibilidade de refazer o seu conteúdo. 

Se retirarmos o conteúdo de um livro, ainda pode ser considerado 
livro? Partimos da ideia de que não é necessário ao livro ter conteúdo 
para ser considerado livro. Assim, propusemos observar o livro pelos seus 
materiais em vez de o observarmos enquanto unidade total, entre matéria 
e conteúdo. Experienciar a materialidade através da sua observação é, 
também, um exercício sobre a experiência dos limites do livro.

“Poder-se-ia afirmar que aquilo que fundamentalmente 
opera a passagem da escrita ao livro, aquilo que institui, 
por conseguinte, a natureza de livro na escrita é um acto 
de nomeação: o título. Intitular é, pois, uma operação 
de delimitação, de fechamento, de apropriação, mas 
também de criação, visto que ela confere um rosto ao 
informe, classifica-o, integra-o numa ordem” (Babo, 
1993, p.131)

Babo diz-nos que aquilo que constitui a verdadeira natureza do livro 
é o ato de o podermos titular. O facto de atribuirmos ao livro um título, 
implica que estamos a finalizar algo, apropriar e a atribuir uma classificação. 
Quisemos pensar neste exercício partindo da ideia defendida por Babo. 

No exercício que propomos, o artefacto apresenta um título que 
envolve a forma do livro (fig.104 e 105). Quando abrimos as suas pági-
nas, estas estão vazias. Ou seja, o livro já não cumpre a sua função de 
resguardar o conteúdo. O que o delimita é um título que o encerra. Ao 
mesmo tempo, o título é concreto: Livro para completar. Se por um lado, 
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no título chamamos livro, no verdadeiro sentido da palavra, por outro, 
incentiva-nos a uma ação e a uma intenção que contraria a ideia de livro 
que, como já vimos no início desta investigação, é definido enquanto 
contentor de informação. O seu paradigma é contraditório e inverso em 
significado porque quando abrimos as suas páginas, o artefacto é vazio 
em conteúdo e as suas páginas estão vazias (fig.106 e 107). 

Neste exercício o conteúdo é a também a própria forma e a própria 
forma é o conteúdo. Estamos perante uma inversão de significações que 
revertem o seu sentido e a sua função. Simultaneamente, essa inversão 
de significados é também uma inversão de contextos e de elementos. Se o 
livro já não resguarda conteúdo, continua a ser considerado livro? Como 
ocorre esta transformação? 

De forma a testarmos o livro enquanto objeto que não cumpre 
a sua função, retirou-se um elemento constituinte do livro: a capa. A 
ausência da capa comunica que o conteúdo é efémero porque já não o 
resguarda. A impressão monocromática e o papel branco que contrasta 
com o negro das letras, permite que não haja uma distinção entre a capa 
e o miolo. O objeto é todo ele forma. E, todo ele conteúdo que se en-
volve e se denuncia a si mesmo, dentro dos seus próprios limites. Assim 
quisemos também testar o livro pela ausência de conteúdo, mas rico em 
significado e intenção. Não existe conteúdo, mas a ideia por detrás do 
título denuncia-o e intensifica-se.

Quisemos testar um livro ausente de conteúdo, mas rico em sig-
nificado. A sua configuração quase que adquire um aspeto escultural, 
porque observamos o livro mais pela sua materialidade e menos pela 
sua função. O exercício proposto comprova como os materiais e a forma 
são tão relevantes quanto o seu conteúdo e a maneira como comunicam. 
Propomos a repensar o livro enquanto unidade total, mas instável — uma 
linha ténue entre forma e conteúdo. 
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fig.106 Exercício ‹Livro para completar›, 2019

fig.107 Exercício ‹Livro para completar›, 2019
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fig.108 Exercício ‹Livro para completar›, 2019
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conclUsão dos eXercÍcios

Durante a realização desta dissertação procurou-se demonstrar através 
de vários exemplos e referências o poder simbólico do livro e como a 
sua configuração formal é determinante para atribuir ao conteúdo novos 
significados. Procurámos também problematizar através de exemplos prá-
ticos como a perceção visual que temos com o livro-objeto, contribui para 
formar um dimensão estética à sua volta. Essa materialidade condiciona 
o conteúdo e pode modelar a forma como interagimos com ele, como o 
lemos, como o observamos, como tocamos e como o interpretamos. 

Através dos exercícios propostos, explorámos aquilo que poderiam 
ser os limites do artefacto impresso. Primeiramente, procurámos testar 
a passagem do conteúdo mais concreto a uma hibridização do mesmo. 
Vimos no primeiro exercício em ‹Obra Poética›, de Sophia de Mello 
Breyner Andresen que a dimensão verbal do texto influencia o modo 
como observamos a configuração formal do objeto. O texto potencia a 
capacidade de descrição e de narrativa e, por isso, a sua ligação com o 
seu repositório deve ser íntima. Ao testarmos a relação entre o texto e o 
objeto gráfico, explorámos a relação dos elementos estruturais: como a 
reconfiguração da sua anatomia pode contribuir para o objeto evidenciar 
a obra completa de um autor. Explorou-se ainda a forma como a lombada 
foi um elemento determinante semanticamente. 

No segundo exercício observámos como o leitor se relaciona com o 
objeto e como essa relação permitiu uma experiência mais íntima. Procurou-
se propor outra forma de interagir com o conteúdo a partir da peça ‹The 
Tempest› de Shakespeare. A perceção do leitor sobre a obra incentiva a uma 
certa manipulação da forma e essa relação de interatividade, permite que 
se obtenha uma experiência sensorial com o artefacto impresso. Através 
dos seus elementos anatómicos tentou-se tornar o livro mais versátil e 
moldável permitindo criar e manipular os casos sequenciais da narrativa.

No terceiro exercício proposto, ‹Crowded Book›, distanciámo-nos 
da dimensão textual e explorámos a dimensão da imagem aplicada ao livro. 
Mas, mais do que isso, quisemos explorar como a relação entre forma e 
conteúdo pode subverter os sentidos. Ao utilizarmos uma imagem enquanto 
conteúdo, propôs-se uma inversão de significação. Ou seja, desenvolve-
mos a configuração formal, ao ponto de incentivar e a apreciar pelos seus 
fatores técnicos e formais, prometendo que ao explorarmos o livro, o seu 
conteúdo será tão elaborado quanto a sua forma. A interatividade que este 
objeto permite, relaciona-se mais com a perceção e manipulação do objeto 
— em termos de experiências sensoriais com o mundo físico —, e menos 
com a leitura e perceção da informação. Há um fascínio promovido pela 
forma que acaba por nos fazer esquecer do conteúdo. Aqui explorámos 
um lado mais próximo da hibridização do livro.
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Por fim, vimos que, na perspetiva de Babo, o que constitui a ver-
dadeira natureza do livro é o fato de ele possuir um título. O título per-
mite que a obra seja fechada, finalizando-a e, por isso mesmo, permite 
classificá-lo. Neste exercício, o conteúdo é também a própria forma e a 
própria forma é o conteúdo. Retirámos alguns elementos da constituição 
do livro, como a capa. Ao retirar o conteúdo contrariámos a verdadeira 
definição de livro enquanto contentor de informação. Apesar das suas 
páginas estarem vazias, existe uma ideia que está por detrás do título e 
que o denuncia. ‹Livro para completar› promove uma intenção ao próprio 
leitor. Quisemos explorar através de uma dimensão mais híbrida, através 
do não-conteúdo, que contraria a própria intenção sígnica de livro.

A experiência e a perceção dos objetos não é concreta e isso acon-
tece também com o livro. Sobre esta questão, Eco (1962) afirma que o 
valor estético não é absoluto, mas que pode ser evolutivo. A relação es-
tética de um objeto está relacionada com a cultura e com a forma como 
o indivíduo se relaciona com essa mesma cultura, em relação a outros 
valores (1962, p.43). Isto implica que a apreciação estética dos objetos 
vai ser condicionada pela experiência cultural do leitor. Ou seja, o livro 
enquanto entidade comunicativa e constantemente mutável está condi-
cionado a ser olhado a partir de uma dimensão estética. Quanto mais o 
livro é avaliado pela qualidade dos seus materiais, mais ele se aproxima 
de outras áreas como, por exemplo a escultura. No entanto, como vimos, 
o que faz com que o livro não seja considerado um objeto escultórico é 
o facto de possuir uma funcionalidade intrínseca à sua forma e ao seu 
conteúdo — a leitura. Ser um objeto democrático, reprodutível e repetível, 
também permite que o objeto não seja perspetivado de um ponto de vista 
exclusivamente estético, pois estão em jogo outras questões relacionadas 
com paradigmas utilitários. 

Eco afirma que quanto mais o objeto é “aberto” (Eco, 1962, p.51), 
quanto mais aberto a possibilidade de leituras, mais ele permite que a men-
sagem seja também aberta a outras interpretações. Essa relação concede 
que o leitor possa interpretar mais abertamente o seu conteúdo, baseado 
nas características técnicas e semânticas do livro. 

“Falaremos da obra como de uma «forma»: isto é, como 
de um todo orgânico que nasce da fusão de diferentes 
níveis de experiência anterior (ideias, emoções, dispo-
sições para operar, matérias, módulos de organização, 
temas, assuntos, estilemas pré-fixados e actos de inven-
ção). Uma forma é uma obra conseguida, o ponto de 
chegada de uma produção e o ponto de partida de uma 
consumação que — articulando-se — volta a dar vida 
sempre e de novo, por diferentes perspetivas, à forma 
inicial” (Eco, 1962, p.53)
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O livro enquanto entidade moldável tem essa capacidade perfor-
mativa. Possui uma forma que por sua vez é manipulável e orgânica. Como 
vimos na prática laboratorial, dois dos quatro exercícios promoveram uma 
relação próxima com o conteúdo, enquanto outros dois promoveram uma 
distância do conteúdo, dando preponderância à forma. Isto para comprovar 
a importância e o poder que o livro-objeto detém. Com os exercícios pro-
postos, confirmamos o argumento de que o livro possui valor semântico.

Eco confirma na sua tese que “as poéticas contemporâneas, pro-
põem-nos uma gama de formas que fazem apelo à mobilidade das pers-
petivas, à múltipla variedade de interpretações” (1962). Significa isto que 
esse é também o novo propósito do livro que oferece essa possibilidade. 
Percebemos com esta investigação que quanto mais a forma do livro se 
desvie do seu conteúdo, mais aberta é a mensagem. 

Eco acrescenta ainda que “nenhuma obra de arte é de facto «fe-
chada», pelo contrário, cada uma encerra, na sua definitude exterior, uma 
infinidade de «leituras» possíveis” (1962, p.95). Apesar de Eco estar a 
referir-se às artes — como a pintura, a escultura, a música, a poesia — 
podemos observar os mesmos argumentos à luz do livro. Porque o livro 
ao ter a capacidade de ser um construtor de significados, pode transfor-
mar-se num artefacto híbrido. Os seus valores semânticos representam, e 
permitem elevar-se a um novo estatuto, mais estético e menos utilitário. 

“Obra aberta como proposta de uma «campo» de pos-
sibilidades interpretativas, como configuração de estí-
mulos dotados de uma substancial indeterminação, de 
modo que o fruídos seja levado a uma série de «leituras» 
sempre variáveis; estrutura, enfim, como «constelação» 
de elementos que se prestam a diferentes relações re-
cíprocas” (Eco, 1962, p.173)
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Chegados à fase final desta investigação, passamos a sintetizar os prin-
cipais pontos analisados assim como a apontar os contributos que nos 
propusemos estudar. 

Ao longo dos capítulos mapeou-se um percurso que se iniciou com 
uma definição do que é o livro à luz da disciplina da semiótica. Com base 
nos fatores que circunscrevem o objeto de estudo, entendemos o livro 
enquanto objeto simbólico. A semiótica explica que o objeto impresso 
se integre enquanto objeto detentor de significações e enquanto objeto 
poderoso e estratégico para construir, implementar, divulgar informação. 
A disciplina permitiu-nos compreender os processos de significação, 
abertos, alargados à interpretação. 

Foi realizada uma abordagem histórica do livro, na qual perspe-
tivámos os principais acontecimentos que permitiram traçar as configu-
rações do livro tradicional. Vimos que a leitura era feita de uma forma 
introspetiva e sagrada e, lentamente, com o aparecimento da imprensa, a 
leitura passou a ser feita de um modo mais profano e exteriorizado. Esta 
nova conceção de livro, originada pelo desenrolar da História, deve-se a 
causas sociais, culturais e económicas que permitiram o livro tornar-se 
um produto de troca e circular como mercadoria. Observámos também 
que, ao longo da História, o livro foi-se democratizando, consequência 
do aparecimento da imprensa, tendo perdido o seu valor de unicidade. 
Deixa portanto de ser considerado um objeto sagrado, detentor de uma 
sabedoria absoluta, para dar lugar a um estatuto de objeto utilitário.

A materialização que constitui o livro revelou-se importante 
porque consideramos como parte de uma construção da cultura e das 
práticas leituras. O aparecimento do mercado livreiro contribuiu para a 
expansão de novos leitores e, por isso, compreendemos a necessidade de 
encontrar uma configuração mais adequada ao transporte do objeto. Os 
materiais pesados deixaram de fazer parte das encadernações e a forma 
do livro passou a configurar-se mais próxima do que conhecemos atual-
mente. Compreender a anatomia constituinte do livro foi relevante para 
a presente investigação porque contribuiu para desenvolver e repensar a 
forma tradicional de livro através da sua adição ou subtração, como foi 
observado nos exercícios práticos desta investigação.

CONSIDERAÇÕES E 
CONCLUSÕES FINAIS

VI. 
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Estudámos a proporção áurea aplicada ao artefacto impresso, 
enquanto perspetiva válida de forma e formato defendida e aplicada 
durante vários séculos. Propusemos a sua reflexão enquanto contributo 
para a compreensão de um ideal de beleza que esteve por detrás da con-
figuração do livro.

 Percorremos a história da forma e do formato — desde os ma-
nuscritos aos incunábulos — e a necessidade de, ao longo da História 
se encontrar outras configurações para a forma e formato do livro que 
servissem para complementar as exigências. Várias das formas de livro 
que foram analisadas possuíam formas particulares que se distanciaram 
da forma tradicional, dando prioridade a conceitos como a portabilidade 
e o comodismo do artefacto, fosse ele aplicado a temáticas onde os ca-
lendários astronómicos têm o seu lugar, os atlas ou os livros com orações 
diárias. Contudo, o crescimento do mercado livreiro levou a uma procura 
de um formato que facilitasse e economizasse a produção. 

 Um sintoma de mudança transversal na história do livro foi a 
Estandardização do formato que, tal como nos foi possível constatar ao 
longo da investigação, se refletiu com uma nova clareza e regularidade da 
forma do livro. Desde então que a aparência do livro se manteve e a sua 
produção se baseou crescentemente nos tamanhos convencionados pelo 
sistema ISO.  

Em Tipologias do Formato, vimos que os diferentes contextos 
e o conteúdo do livro foram determinantes para a construção da sua 
estrutura formal. Como foi referido várias vezes nesta investigação, o 
livro é uma entidade moldável e de infinitas possibilidades, na qual a sua 
reconfiguração pode ser circunstancial para contribuir com a difusão de 
ideologias, pensamentos ou doutrinas. Verificámos através das diferentes 
tipologias — nomeadamente, Livros de Horas, Livros de Mão, Livros 
de Bolso, Livros de Mesa, Livros “Geográficos” e Livros Digitais —, 
que estão ligadas a uma série de características físicas, como o espaço 
ou os materiais, que condicionam a forma como o livro se configura e, 
consequentemente, como determina a expansão de ideias e/ou ideais e 
os comportamentos de leitura. Este capítulo serviu para enfatizar e com-
preender como os materiais podem ser simbólicos e de que forma esse 
valor contribui e condiciona a utilidade do livro impresso. 

 Através do estudo de casos como Irma Boom, Laura Jouan 
e Cosac Naify, contribuímos para trazer à luz da investigação, através 
da materialização do livro e da sua interação, outras configurações do 
artefacto. Os três casos destacam-se pela procura irreverente de novas 
configurações do livro e maximização das potencialidades existentes, 
validando o argumento de que o livro é um objeto, tridimensional e bi-
dimensional que pode ser intensivamente manipulado. Estas abordagens 
induzem a novas possibilidades e são próximas da contemporaneidade, 
oferecendo novos estudos que aprofundam a nossa investigação, através 
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dos exemplos concretos que foram analisados. Analisámos uma seleção 
de outros casos contemporâneos que serviram como complemento dos 
casos anteriores. Os casos que foram analisados permitiram-nos perspeti-
var alternativas formais, valorizando os diferentes contextos e diferentes 
tipos de conteúdo. Validámos também o argumento de que basta apenas 
alterar estrategicamente alguns elementos estruturais do livro para alterar 
o seu discurso comunicativo.

  A fim de encontrar e complementar a presente dissertação, 
entendeu-se atender o método investigar através de design, no qual — 
partindo de vários objetos de estudo e da reflexão de questões — foi 
essencial encaminhar esta investigação e concentrar os nossos objetivos 
através de um processo prático que colmatasse o saber teórico. Assim, 
foram desenvolvidos casos práticos de estudo, em forma de protótipos e 
exercícios processuais, que permitiram compreender de forma mais con-
creta o livro enquanto objeto detentor de valor semântico. Reconhece-se 
que as maquetes desenvolvidas servem para demonstrar o contraste crítico 
entre uma relação técnica e semântica dos artefactos. Nessa abordagem 
laboratorial, colocaram-se em prática algumas características formais e 
operativas do livro impresso e exploraram-se os argumentos que alte-
ram o artefacto e o seu significado. Estes exercícios visaram explorar os 
limites do livro. Reconhecemos que o livro possui um valor estético que 
lhe consente celebrar-se enquanto objeto, infindável e mutável, que nos 
permite reconhecer as potencialidades que residem na complexidade dos 
dois extremos (técnico e semântico). Essa complexidade propõe novas 
perspetivas de interpretação, influenciando consequentemente a expe-
tativa de leitura. 

 Por fim, as questões que nos propusemos estudar foram desen-
volvidas tendo como base os exercícios práticos propostos. Procuraram 
uma maior reflexão do objeto e da sua materialidade. Percebemos com este 
estudo que a configuração do livro é profundamente volátil e híbrida e que 
a sua configuração estrutural está sujeita a vários contextos. Atendendo à 
natureza especulativa do estudo, ainda potenciamos e contribuimos com 
novos pensamentos dentro da área do design de livros, questionando as 
ideias que já estão afirmadas e promovendo novos debates para investi-
gações futuras.
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Perspetivas futuras

O desenvolvimento desta dissertação combinou uma vertente teórica com 
uma vertente prática, suscitando problemáticas que podem ser passíveis 
de desenvolvimentos futuros abrindo assim novas perspetivas.

Tendo em conta o que foi alcançado até aqui, os próximos estudos 
poderão debruçar-se sobre uma perspetiva mais formal, em que as carac-
terísticas técnicas e formais do livro podem ser um pretexto para autores 
se expressarem, inseridos num contexto de auto-edição.

Acreditamos também que os próximos caminhos a percorrer pos-
sam incidir sobre os ritmos e a dinamização de leitura associado a esta 
abordagem semântica do livro. Deve-se desdobrar este estudo de forma 
a perceber como pode contribuir para criar novos ritmos ou padrões de 
leitura: a partir da observação do papel do designer, direcionando-se sobre 
uma perspetiva social, assim como, tendo em conta o ponto de vista do 
público, do leitor enquanto sujeito que lê, que consome, que interage e 
que observa o objeto. E, assim, esclarecer ainda mais o papel do designer 
de livros na responsabilização e promoção de dinâmicas de ler e na criação 
de novos ritmos de leitura que partem da configuração formal do objeto. 

Resumindo, as próximas investigações devem centrar-se essen-
cialmente em observar a forma do livro através de uma perspetiva social, 
antropológica, que denuncie e explore a contribuição formal do livro para 
dinamizar a leitura. Acresce dizer que a dinamização da leitura poderá 
ainda passar pela procura de uma nova forma para o livro. Mas esse será 
outro desafio.
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A entrevista que se segue encontra-se na íntegra e sem edição, mantendo 
as respostas que a entrevistada deu por e-mail.

2 de Abril de 2019
 

Your interest in the book as a medium which led you to explore it beyond the usual 
form and function of a book?

I guess my approach goes further than the field of book design, it’s my 
way of approaching design in general, the creative field. Graphic design 
will ultimately be an experience of some kind or exist in a space, there 
will be an interaction and feelings. A book isn’t simply a place where 
you can ‘park’ texts and images, it’s an object which in the long run will 
be manipulated. Many graphic designers only think about text, image 
and typefaces while the medium is still part of the picture. I like to 
accentuate the position of the medium in a project because it can bring 
a new perspective, something that nor the texts and images could do.

Studying architecture first? Architecture influenced the way you making books?
I started studying art and design at the age of 15, I was originally 
interested in doing a career in architecture. Around that time, I did 
several internships in architecture as my dad works in the industry. 
Funnily, he’s the one who told me not pursue a career in architecture. 
As I said, I received an education in art and design at 15, where I would 
learn about fashion, design product, architecture, communication, fine 
art, history of art, critical writing... it was a 3 year course and by the end, 
I could choose the field I would specify in. I was free to choose any field 
I wanted to and everything interested me but I ultimately chose graphic 
design because (1) communication was very natural to me and (2) it 
was the only field which would allow me to remain connected to all the 
other fields. We are a conductive line for everything and I really love 
that. I think it’s fair to say that architecture influences me but I would 
expend it to a way of thinking. I love to play with full and white spaces, 
balance it out—which makes my work look very architectural—I love 
composing a white space/page.

ENTREVISTA 
LAURA JOUAN



OS L IMITES DA FORMA DO L IVRO192

Is it difficult to reinvent yourself or look for a new approach? Are you interested 
in this? 

I believe it’s crucial to always reinvent ourselves but personally, I don’t 
know how much I’m reinventing myself. Am I? I also believe that you 
are who you are and can’t pretend to be someone else.  Thanks to my 
time at RCA, I came to realise and understand the designer that I was 
and got conformable with it. I’m always curious to explore and question 
my understanding of design. I’m always interested in challenging myself 
and the perception that people have of my work. Something very 
important to me: I can’t serve rewarm food to my clients, never. 

Why the physical aspect of the book is important for you? 
A book isn’t a screen, we have to physically turn pages, feel the paper 
or the weight of the object. We’ve barely scratch its surface. We 
pretend to care about the book while never attempting to build a 
conversation with it. 

Exploring the limits of form, you can give more meaning to the content?
Absolutely, who does share that belief? The limits of the form isn’t just 
the medium but also our way to tackle a layout—our way to experience 
the reading of the content.

New Year-New Round and New Year-New Waves?
They are tiny objects, prototypes that I’ve sent to all my clients for the 
new year. I don’t do it every year, only when I have a tangible idea and 
when it serves a purpose.They are very purposeful but I don’t think I’ll 
create another one, might be wrong but I don’t think so. Those objects 
work as ‘greeting cards’. They both had the size/format of a business 
card while being objects. With ‘new round’, I pushed it further as it 
was a tiny book that you could turn into an object where a logo would 
appear at the edge. 

Do you think it’s an urge to explore the structure and form of the book these days 
by new technology?

I don’t think it’s an urge related to new technology, I don’t see it as an 
urge at all. Might be an obsession of mine but I wouldn’t go further 
than that. Ten years ago, we were worried about the emergence of new 
technology and its impact on the book industry. Now the dust has 
settled and we can see that they balance each other, they both have their 
own market. Social media and internet might play a part; in a world 
where we’re surrounded by images and we’re surrounding ourselves 
with even more images, the book ‘suddenly’ seems to be solid as a rock. 
I guess we’re getting eager to find anchors. Making any sense?
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How much planning precedes the physical step as you start a new book? And how 
do you adapt and revise the design as you go along?

It entirely depends of the size of the project and the time given for its 
production.
 

How do you start making a exploration in the form of the book? Is it with pieces of 
paper, structure it and organise it in some way to make shapes?

It’s variable but I always create small dummies.

What books are most important and a reference to you?
The book who’s the most precious to me is a first edition of the Art of 
Colours by Itten. The collection I absolutely love is from John Morgan, 
the AA Files for the Architecture Association, London. I’ll also add that 
to the mix. I’ve never been majorly influenced by graphic designers but 
if I had to create my DNA it would be: Experimental Jetset and Fanette 
Mellier.
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