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RESUMO

palavras-chave:

O presente relatório “Emoção e Retórica na Comu-
nicação Gráfica — A capa do livro ‘Livro’ de José 
Luís Peixoto”, apresenta o estudo e o projeto prático 
subsequente, desenvolvido no âmbito do Mestrado 
em Design Gráfico e Projetos Editoriais da Facul-
dade de Belas Artes da Universidade de Porto. Nele 
se aborda o modo como elementos semânticos e 
emocionais acrescem valor ao projeto e ao objeto de 
design, não contendo eles, em si mesmos, caracte-
rísticas gráficas. O tema, direcionado para a emo-
ção no campo do design gráfico, foi suscitado pela 
observação das capas da coleção José Saramago 
(Porto Editora).

O relatório parte de uma breve investigação teó-
rica sobre o papel persuasivo da emoção e sobre o 
desdobramento conceptual e simbólico da retórica 
visual. Em seguida, observa e analisa, enquanto es-
tudo de caso, três artefactos editoriais: as capas da 
coleção José Saramago, projetadas pelo estúdio sil-
vadesigners (2014); a capa do livro Transcrever, da 
autoria gráfica de Ana Resende (2018); e a capa do 
livro Duplo Vê, design de Sofia Gonçalves (2017). 
Termina com a exposição do resultado da investiga-
ção prática onde se valorizam as valências estudadas.

Este estudo prático – projeto de design de ca-
pas –, resultou num exercício empírico de design 
de capas para o livro Livro, de José Luís Peixoto. 
O projeto teve como ponto de partida o estudo e a 
materialização de cinco patterns da retórica visual/
verbal de Gui Bonsiepe: a metáfora, a re-metáfo-
ra, a sinédoque, o tipograma e a transferência as-
sociativa. Ao subverterem-se algumas convenções 
relativas à capa do livro tradicional, objetivaram-se 
novos significados e pretendeu-se afirmar a poten-
cialidade da dimensão semântica e emocional na 
comunicação gráfica.

O Livro, enquanto ser concêntrico, foi também 
o espelho/mote do processo deste projeto.

Design gráfico  
e editorial; 
retórica visual;  
design emocional; 
capas de livros.





ABSTRACT

keywords:

The present investigation “Emotion and Rhetoric in 
Graphic Communication — The cover of José Luís 
Peixoto’s book Livro”, presents the study and the 
subsequent practical project, developed under the 
Master’s Degree in Graphic Design and Editorial 
Projects of the Faculty of Fine Arts of the University 
of Porto. It addresses how semantic and emotional 
elements add value to the design and to the design 
object, not containing themselves graphic features. 
The theme, aimed at emotion in the field of graphic 
design, was evoked by the observation of the covers 
of José Saramago’s collection (Porto Editora).

The work starts from a brief theoretical investi-
gation into the persuasive role of emotion and the 
conceptual and symbolic unfolding of visual rheto-
ric. It then observes and analyses, as a case study, 
three editorial artifacts: the covers of the José Sara-
mago’s collection, designed by silvadesigners studio 
(2014); the cover of the book Transcrever, by Ana 
Resende (2018); and the cover of the book Duplo 
Vê, design by Sofia Gonçalves (2017). It ends with 
the exposition of the result of the practical investi-
gation where the studied valences are valued.

This practical study – cover design project –, re-
sulted in an empirical exercise of cover design for 
the book Livro, by José Luís Peixoto. The project 
had as its starting point the study and materializa-
tion of five patterns of Gui Bonsiepe’s visual/verbal 
rhetoric: metaphor, re-metaphor, synecdoche, typo-
gram and associative transfer. By subverting some 
conventions related to the traditional book cover, 
new meanings were objectified and the intention 
was to affirm the potentiality of the semantic and 
emotional dimension in graphic communication.

The book Livro, as a concentric being, was also 
the mirror/motto of the process of this project.

Graphic and 
editorial design; 
visual rhetoric; 
emocional design;  
book covers
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NOTA AO LEITOR

No seguimento da leitura do presente relatório, 
nota-se ao leitor que as citações que se seguem en-
contram-se na sua língua original – português ou 
inglês –, por se referirem, eventualmente, a termos 
técnicos ou a contextos que seriam sujeitos a inter-
pretação caso fossem traduzidos. Assim, optou-se 
por deixar estes elementos do modo como os seus 
autores os conceberam.

Relativamente à componente imagética, as ima-
gens apresentadas são acompanhadas de uma des-
crição, e, as suas referências encontra-se identifica-
das no Índice de Imagens do documento, à exceção 
de imagens concebidas pela autora para o presente 
propósito.
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Introdução

O design é uma disciplina embrenhada no tecido 
sociológico, psicológico e cultural, característico 
do ser humano. Ao design é intrínseca a procura 
permanente de conhecer e estabelecer novas rela-
ções com o leitor/público, principalmente em con-
textos comerciais, do marketing e da publicidade. 
Para além do seu contexto cultural e informativo, 
tornou-se numa prática que exige um pretexto retó-
rico e que se acentua pela pretensão de vender um 
conceito, um bem ou um serviço. Trata-se de uma 
atividade que mantém, por isso mesmo, uma per-
manente relação com a atualidade, quer através das 
temáticas que aborda, quer pelo seu modo discursi-
vo, adequando-se às mudanças da sociedade.

Nos dias que correm, a comunidade gráfica tem-
-se vindo a deparar com uma sociedade de consumo 
cada vez mais rápido — os leitores/consumidores 
apresentam momentos de análise que podem durar 
apenas segundos — e, deste modo, a disputa pela 
atenção torna-se, também, cada vez mais desafian-
te para os designers e para todos os produtores de 
conteúdos em geral.

No contexto da nossa sociedade regida por mo-

“In recent years it has been increasingly 
recognized that the advent of information 
and communication technologies has dra-
matically shifted the balance between the 
availability of information and the ability 
of humans to process information. During 
the last century information was a scarce re-
source. Now, human attention has become 
the scarce resource whereas information (of 
all types and qualities) abounds. The appro-
priate allocation of attention is a key factor 
determining the success of creative activi-
ties, learning, collaboration and many other 
human pursuits.” (Roda, 2011, p. 1)



18 A CAPA DO LIVRO ‘LIVRO’

mentos de análise rápidos, sobressaiu o conjunto 
de capas de livros da colecção de José Saramago, 
da autoria gráfica dos silvadesigners para a Funda-
ção Saramago/Porto Editora, 2014. Este momento, 
bem como o contacto com o seu autor/designer 
Jorge Silva, tornou-se no motivo provocador e po-
tencializador do tema em estudo – Emoção e Retó-
rica na Comunicação Gráfica. Partindo da valência 
paraliterária – ou elemento pessoal e biográfico 
– presente nas capas em questão1 pretende-se es-
tudar a importância que estes elementos têm sobre 
o objeto de design gráfico, neste caso editorial, e o 
valor que trazem ao artefacto, à obra e ao projeto 
de design, na sua dimensão conceptual, não sendo 
uma característica gráfica.

No estudo teórico e prático foram abordadas as 
temáticas relacionadas com a emoção aplicada ao 
design, a retórica clássica e a nova perspetiva que 
oferece a retórica visual, bem como o peso que as 
duas vertentes têm sobre o projeto de design. Como 
exercício de observação, são analisados três artefac-
tos editoriais – capas da coleção do José Saramago, 
projetadas pelos silvadesigner; capa do livro Trans-
crever, da autoria gráfica de Ana Resende –; e, por 
fim, a capa do livro Duplo Vê, da autoria gráfica de 
Sofia Gonçalves – pela construção semântica e/ou 
emocional que apresentam na estratégia comunica-
tiva da aparência exterior dos livros – a sua capa, 
a lombada e a contracapa. Concluindo o relatório 
com o acompanhamento projetual de um exercício 
empírico.

Ou seja, o presente estudo segue uma metodo-
logia baseada primeiramente na bibliografia espe-
cífica do tema, passou também pela observação e 
análise de estudo de casos e, posteriormente, numa 
componente prática – a prática projetual de design 
gráfico. No contexto da investigação através da prá-
tica, torna-se pertinente referir a reflexão de Chris-

1 Através das caligrafias 

presentes nas capas, 

estudadas em pormenor no 

capítulo Estudo de Casos 

deste relatório.
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topher Frayling sobre a Pesquisa em Arte e Design. 
O crítico e escritor remete-nos para o estudo mor-
fológico da palavra research: o re, transporta-nos 
para uma perspetiva de rever ou refazer conteúdos 
previamente existentes. Conhecer trabalhos e es-
tudos realizados anteriormente é uma fase impor-
tante para qualquer investigação, nem que seja um 
ato de confirmação de que não se está a produzir 
algo exatamente igual ao passado. Ainda assim, na 
área artística em que o design gráfico se insere, o 
designer está familiarizado com a busca de novos 
caminhos e inovação gráfica. 

Na perspetiva real do processo projetual do de-
signer, este não desenvolve um extenso estudo teó-
rico sobre uma temática antes de se direcionar para 
a prática. Existem diretrizes e breves estudos foca-
lizados, porém, acima destes existe a sua intenção 
(dois aspetos quase sempre relacionados). Frayling 
relembra uma citação de um jovem designer “let’s be 
philosophical about this, don’t give it a second thou-
ght.” (Frayling, 1993, p. 3), dando importância à in-
tuição do designer. Deste modo, apresenta-se este 
relatório de projeto como um trabalho desenvolvido 
segundo uma investigação através da prática – Re-
search through art and design – onde o processo e 
resultado projetual tem uma posição de peso.

O exercício empírico proposto consiste no de-
sign de capas para o livro Livro de José Luís Pei-
xoto. O conceito inicial parte do estudo e materia-
lização de cinco recursos estilísticos da retórica 
visual/verbal de Gui Bonsiepe e desenvolve cinco 

“Recently an opposing tendency has 
emerged (...) where the word has come to 
be more associative with: - what artists, 
craftspeople and designers do all the time 
anyway; artefacts instead of artyfacts; deeds 
not words.” (Frayling, 1993, p. 2)
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capas para a obra literária, segundo os respetivos 
patterns: metáfora, re-metáfora, sinédoque, tipo-
grama e transferência associativa. O romance Li-
vro apresenta diversas janelas biográficas vividas 
e passadas para a obra pelo escritor. O conjunto de 
aspetos estudados em torno da obra e da posição do 
autor, – sejam estes factuais e emocionais ou de ca-
rácter narrativo – vêm contribuir para o panorama 
semântico do projeto de design das capas que se es-
tuda. As suas composições gráficas subvertem con-
venções da capa do livro tradicional, em virtude da 
construção de novos significados e interpretações, a 
nível conceptual, por parte do leitor.

O presente estudo – Emoção e Retórica na Co-
municação Gráfica –, apresenta-se relacionado com 
o Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais 
em que se insere, não só pelo foco na dimensão se-
mântica do objeto editorial, como pela reunião de 
duas temáticas distintas – a emoção e a retórica. O 
estudo e a materialização das convenções de Bon-
siepe sobre a retórica visual na capa de uma obra 
literária real, o Livro, assume a pertinência do re-
latório e projeto.
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1 ENQUADRAMENTO TEMÁTICO  
E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Emoção

Para melhor compreender o modo como a emoção 
pode interferir na retórica comunicativa da socieda-
de, para posteriormente aplicá-la ao design gráfico, 
torna-se importante definir o que são as emoções e 
os sentimentos, como é que estes surgem e funcio-
nam e de que maneira interferem nas nossas deci-
sões e ações do dia-a-dia. Para esta fundamentação 
teórica, recorremos principalmente aos estudos de 
António Damásio, neurologista e neurocientista, 
que se apresenta como autor conceituado no meio 
da emoção e da mente humana. Complementando-
-o com autores especializados em experiência do 
utilizador e em design que cruzam o valor da emo-
ção com o objeto gráfico – Don Norman, Trevor van 
Gorp e Edie Adams.

O ser humano é uma espécie social, vive em torno 
de relações e afinidades pelo outro – pessoa, con-
ceito ou objeto; e cultural, respeita os seus feitos 
intelectuais coletivamente (Damásio, 2017, p. 29).

“A ideia, na sua essência, é que a ativi-
dade cultural teve início nos sentimentos 
e deles continua a depender. Se quisermos 
compreender os conflitos e as contradições 
da condição humana, precisamos de reco-
nhecer a interação, tanto favorável como 
desfavorável, entre os sentimentos e o racio-
cínio.” (Damásio, 2017, p. 15)

O QUE SÃO OS SENTIMENTOS E QUAL 

O SEU FUNCIONAMENTO
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Na sua obra A Estranha Ordem das Coisas, Da-
másio menciona o modo como o poeta Fernando 
Pessoa via a sua alma como uma orquestra oculta. 
“Não sei que instrumentos tangem e rangem, cor-
das e harpas, timbales e tambores, dentro de mim.” 
(O Livro do Desassossego, as cited in Damásio, 
2017, p. 125). O poeta trará, por diversos momentos 
ao longo deste projeto, suporte ao valor da emoção 
na comunicação, pela reflexão intensiva do seu eu 
- emoções e ações -, desdobrada nos seus poemas. 

Damásio usufrui da metáfora de Pessoa para 
identificar os músicos dessas orquestras imaginá-
rias enquanto os objetos e os acontecimentos no 
mundo em torno do nosso organismo, presentes 
de facto ou recuperados pela memória, e os obje-
tos e acontecimentos no mundo interior; os instru-
mentos como dispositivos sensoriais, conhecidos 
como impulsos, motivações e emoções; e a música 
resultante é a música dos nossos pensamentos e 
sentimentos, e a dos significados que emergem das 
narrativas interiores que eles ajudam a construir 
(Damásio, 2017, p. 126).

Com esta analogia, Damásio sintetiza-nos o 
funcionamento dos sentimentos, porém, de modo 
a melhor compreendê-los e distanciando-se um bo-
cadinho da poesia, este apresenta-nos, os sentimen-
tos como: 

Os sentimentos afetam-nos, inevitavelmente, 
de modo subtil ou intenso, guiando a nossa aten-
ção. São os motivos para reagirmos a um problema 

“(...) perturbações mentais, preocupan-
tes ou gloriosas, gentis ou intensas. Podem 
afetar-nos discretamente, de uma forma in-
telectualizada, ou de modo intenso e bem di-
reto, captando com firmeza a nossa atenção. 
Até os sentimentos mais positivos tendem 
a perturbar a paz e o sossego.” (Damásio, 
2017, p. 27)



25EMOÇÃO E RETÓRICA NA COMUNICAÇÃO GRÁFICA

“By association, the sensory impres-
sions that lead to emotional responses are 
compared and linked to similar sensory im-
pressions encountered in the past.” (Gorp & 
Adams, 2012, p. 15)

e controlam o sucesso da resposta ou a falta dele 
(Damásio, 2017, p. 31). Os sentimentos são um fe-
nómeno que representa o mundo interior de cada 
indivíduo e “referem-se primordialmente à qualida-
de do estado de vida no interior antigo do corpo, em 
qualquer situação, durante o repouso, durante uma 
atividade conduzida com um objetivo, ou durante a 
resposta a pensamentos que estamos a ter, quer se-
jam causados por uma perceção do mundo exterior 
ou pela recordação de um acontecimento, arquiva-
do nas nossas memórias.” (Damásio, 2017, p. 152)

Isto é, os sentimentos podem ser suscitados por 
uma experiência sensorial do mundo exterior, mas 
têm sempre por base, e referem-se inevitavelmente, 
à personalidade e background de cada indivíduo, ao 
interior antigo ou passado, muitas vezes constituí-
do por memórias ou ideais.

O processo funcional dos sentimentos dá-se 
quando o indivíduo recolhe informação numa ex-
periência multi-sensorial, dos córtices “de primei-
ra ordem” - como a audição, visão e o facto -, que 
é tratada nos córtices de “associação”. (Damásio, 
2017, p. 129)

As associações criam imagens que são, por sua 
vez, processadas em paralelo com as reações afeti-
vas (Damásio, 2017, p. 130) que surgem no nosso 
cérebro, resultando nos sentimentos. Deste modo, 
toda e qualquer ação ou objeto do mundo exterior 
provoca, inevitavelmente, associações com as quais 
lidamos, consciente ou inconscientemente, a todo o 
momento. 
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Partindo do funcionamento dos sentimentos que 
Damásio nos apresenta, qualquer objeto gráfico, 
enquanto experiência multi-sensorial do mundo 
exterior, evoca obrigatoriamente uma reação do 
mecanismo humano. Porém, um objeto gráfico 
segundo um discurso retórico com valores emo-
cionais pretende que o sentimento resultante da 
relação com o leitor seja elevadamente poderoso, 
evocando uma resposta emotiva. As respostas emo-
tivas (Damásio, 2017, p. 146) despontadas por fon-
tes emocionais geram sentimentos provocados que, 
consequentemente, levam a decisões induzidas. Os 
sentimentos podem alterar o rumo da nossa mente, 
alterando também o desfecho das nossas ações. 

No seguimento de explorar o valor que os sen-
timentos e as emoções têm sobre o nosso dia-a-dia, 
Gorp e Adams, na sua obra conjunta Design for 

RAZÕES PARA UTILIZAR A  

EMOÇÃO NO ÂMBITO DO DESIGN

“Unconsciously triggered emotions can 
produce changes in attitudes and beha-
viors without any conscious thought. These 
emotions affect attention levels to improve 
or reduce memory, affect trust and change 
behavior when purchasing and interacting 
with products (Saari, Ravaja, Laarni, Tur-
peinen, & Kallinen, 2004).” (as cited in Gorp 
& Adams, 2012, p. 137)

“Existe um estímulo iniciador que conti-
nua a ser composto por imagens, mas agora 
as imagens são recuperadas pela memória 
(...). Qualquer que seja a origem, as imagens 
podem produzir uma resposta emotiva. (...) 
tendo como resultado um sentimento emo-
cional provocado.” (Damásio, 2017, p. 161)
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Emotion, afirmam que as emoções afetam funções 
cognitivas chave em ambos os níveis consciente e 
inconsciente (Gorp & Adams, 2012, p. 6). Os au-
tores cruzam o valor emocional com o processo de 
design e, deste modo, definem cinco razões para in-
cluir a emoção na prática projetual:

- Emotion is experience
- All design is emotional design
- Emotion dominates decision making
- Emotion commands attention and  
affects memory
- Emotion communicates personality, 
forms relationships, and creates mea-
ning. (Gorp & Adams, 2012, p. 6)

Focando-nos na quarta razão - A emoção co-
manda a nossa atenção e afeta a nossa memória -, 
Gorp e Adams justificam que a intensidade da ex-
periência emocional está relacionada com a força 
e a clareza das memórias antes, durante e depois 
de cenários emocionais (Reeves & Nass, 1998), e a 
emoção interligada com a informação torna-se me-
morável, ressonante e viável (Power of Stories, 2011 
as cited in Gorp & Adams, 2012, p. 11). Concluindo 
assim que a emoção tem realmente benefícios per-
suasivos no posicionamento de determinado obje-
to, conceito ou situação na mente de um indivíduo. 

O teórico Don Norman, professor e especialista 
na área de ciência cognitiva e experiência do utiliza-
dor, defende que, apesar do ceticismo da sociedade 
perante a emoção - muitas vezes separada do pen-
samento lógico - esta acresce valor, tornando-nos 
mais inteligentes. A racionalização consciente vem 
posterior à experiência, depois do sistema afetivo 
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ter produzido os seus químicos (Norman, 2005, p. 
12) e ter realizado o seu próprio julgamento - o ser 
humano julga através do afeto e fá-lo muito antes 
de tomar consciência disso e de meter em ação o 
sistema cognitivo. Sendo a emoção uma caracterís-
tica inerente ao ser humano, a sua compreensão e 
utilização nos meios comunicativos torna-nos mais 
completos e produtivos.

Nesta sua obra Emotional Design - um livro que 
considero fundamental para o desenvolvimento do 
presente projeto - Norman aprofunda o papel da 
emoção no design através da compreensão faseada 
do cérebro humano, mais à frente apresentada em 
detalhe, no capítulo Emoção e Retórica na Comuni-
cação Gráfica.

O fundamento do presente estudo é abordar valo-
res emocionais e semânticos, no contexto da retóri-
ca visual, de modo a mexer com a orquestra oculta 
que existe dentro de nós. Damásio apresenta-nos os 
sentimentos e as emoções como potenciadores da 
cultura e do intelecto humano. Gorp e Adams enu-
meram razões para desenvolvermos a prática de 
design com foco nas emoções. E, por fim, Norman 
relembra-nos que o valor emocional ainda é, muitas 
vezes, considerado como hot, animalistic and irra-
tional (Norman, 2005, p. 7), mas que, pelo contrá-
rio, a sua intelectualização torna-nos plenos.

Poderá este carácter nativo e cru fazer com que 
a emoção seja um fator com uma presença tão mar-
cante e poderosa na comunicação? Sim, as emoções 
são uma linguagem universal inerente à nature-
za humana e, quando interferidas ou provocadas, 
podem realmente modificar o rumo da mente e 
construir memórias fortes, trazendo benefícios per-
suasivos ao discurso comunicativo. O seu carácter 
persuasivo e possível peso no design gráfico reme-
te-nos para o estudo da retórica.
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Retórica

À nossa volta encontramos um aglomerado de sig-
nos que nos guiam e organizam enquanto socieda-
de. A importância vital da transmissão constante de 
informação centraliza-se em esclarecer e facilitar o 
pensamento humano.

O designer gráfico, no meio da comunicação, 
apresenta-se como mediador - este desenvolve o 
modo e a forma como a mensagem é transmitida ao 
público. A escola processual, estuda o modo como 
os emissores e os recetores codificam e descodifi-
cam a mensagem e a forma como os transmissores 
usam os canais e os meios de comunicação. Neste 
sentido, o signo insere-se num processo comunica-
tivo deste tipo (Eco, 2004, p. 25):

Por sua vez, a escola da semiótica apresenta a 
comunicação como uma produção e troca de signi-
ficados (Eco, 2004, p. 31):

A mensagem pode ser afetada nos diversos es-
tados do processo pelo que Charles Sanders Pierce 
chama de significação. O conteúdo primeiramente 
desenvolvido a comunicar é afetado pela estratégia 
e background do designer que, por sua vez, pode ser 
afetado pelo meio através do qual é transmitido e, 

fonte – emissor – canal – mensagem – destinatário

BREVES NOÇÕES DE SEMIÓTICA  

E INTRODUÇÃO À RETÓRICA 

mensagem

produtor

significados

referente
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finalmente, é interpretado pelo público tendo em 
conta o seu respetivo pensamento2. 

Porém, apesar do seu papel enquanto media-
dor, o designer pode ter uma presença impactante e 
persuasiva sobre a mensagem e, consequentemen-
te, sobre o público. A sua intenção, ou retórica de 
comunicação, é um elemento chave no processo co-
municativo e é sobre este que nos debruçamos neste 
momento.

“Semiotics, the doctrine of signs, explains the 
principles that underline the structure of signs and 
their utilization within messages, and rhetoric, the 
art of persuasion, suggests ways to construct appro-
priate messages.” (Ehses, 1984, p. 2)

Deste modo, sendo o tema abordado neste pro-
jeto a Emoção e Retórica na Comunicação Gráfica, 
e sendo a segunda um fator valioso no processo 
comunicativo, torna-se pertinente definir o que é a 
retórica, de que modo surgiu, como é que faz parte 
da natureza social do ser humano, qual a sua versa-
tilidade e aplicação ao design gráfico, tendo como 
foco principal a retórica visual/verbal. 

2 e.g. poema Autopsicografia 
de Fernando Pessoa ilustra 
este percurso da mensagem, 
através do elemento figurativo 
que é a dor.

Autopsicografia

O poeta é um fingidor
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.

(Pessoa, s. d.)
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Popularmente conhecida pela arte de bem falar, a 
retórica pode definir-se pela prática de persuadir 
determinado indivíduo, ou conjunto social, através 
da linguagem. 

Na sua origem – séc. V a.c. em Siracusa (Sicília, 
Itália) –, Platão relacionou-a à fundação da demo-
cracia e aos debates políticos. Neste contexto, de-
terminados professores instruíam a retórica como 
meio de melhorar a persuasão dos contestantes. 
Desta prática foram identificadas características 
constantes: o retórico ou orador, apresenta-se como 
defensor da sua causa; o seu discurso é argumen-
tativo; e os membros da sua audiência são partici-
pantes e juízes do debate. Em Atenas seguiu-se o 
exemplo – os professores de retórica, denominados 
de Sofistas, direcionaram-na para a educação, tor-
nando esta prática o centro do processo educacio-
nal na Europa ocidental até aos dias de hoje. Após 
2.000 anos, continuamos a recorrer a apresenta-
ções orais e expressões públicas no ensino regular. 
(Sloane, 2019)

Pela sua eficácia de persuasão, a retórica é mui-
tas vezes associada a gestos de fundo negativo, ou 
até, de manipulação. O termo retórica desde cedo 
suscitou diversas interpretações pelos mais eruditos 
estudiosos - desde Platão e Aristóteles, nos primór-
dios da sua prática; Kenneth Burke, no início e mea-
dos do séc. XX; aos contemporâneos da área do de-
sign gráfico, como Hanno Ehses e Ellen Lupton. 

Kenneth Burke, filósofo e teórico literário, ao 
apresentar os princípios da retórica tradicional, 
identifica a persuasão como elemento primordial 
desta prática. 

CONTEXTO HISTÓRICO E DEFINIÇÃO 

“Speech designed to persuade” (…): this  
is the basic definition for rhetoric (and its synonym, 
“eloquence,”) given in Cicero’s dialogue De Orato-
re.” (Burke, 1969, p. 49)
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Completando-a com a identificação – o princi-
pal elo de ligação entre o orador e o público. 

“You persuade a man only insofar as you can 
talk his language by speech, gesture, tonality, order, 
image, attitude, idea, identifying your ways with 
his.” (Burke, 1969, p. 55)

A identificação apresenta-se, de certo modo, se-
melhante à empatia possivelmente sentida entre as 
duas partes. Compreende-se que a persuasão ine-
rente à retórica não deve de ser encarada como um 
fator negativo. Esta surge, de modo propositado ou 
não, na linguagem e nas escolhas comunicativas de 
cada um. Toda a linguagem é retórica.

“Rhetoric is the art of persuasion, or a 
study of the means of persuasion available 
for any given situation.” (Burke, 1969, p. 46)
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Sendo o ser humano uma espécie de carácter in-
telectualmente comunicativo e social, interagindo 
através da linguagem no seu dia-a-dia – seja esta 
verbal, visual ou até física – pode-se concluir que 
a retórica trabalha a favor da comunicação e que 
nenhum discurso ou ação se pode apresentar como 
neutro, estes são carregados de múltiplos significa-
dos que influenciam, inevitavelmente, o outro. 

O design gráfico é uma disciplina de carácter 
social e cultural, em que o discurso retórico se en-
contra visualmente presente – retórica visual. O de-
signer, no decorrer do seu processo metodológico e 
criativo, transforma ideias e conceitos em objetos 
gráficos e, para isso, toma decisões formais e estéti-
cas que influenciam o modo como a mensagem será 
transmitida e o modo como esta vai ser adquirida e 
interpretada pelo leitor. 

Por entre a prática de design, há quem con-
sidere que se pode desenvolver uma composição 
e linguagem gráfica invisível ou neutra. Segundo 
Beatrice Warde, na sua reflexão “O copo de cristal 
ou a composição tipográfica deve ser invisível”, a 
invisibilidade é um termo utilizado para descrever 
um tipo de design imparcial que não acrescenta 
nenhum significado ao texto exposto (Armstrong, 
2015). Nesta situação, o designer assume-se com-
pletamente ausente, apenas como intermediário, a 
fim de obter uma composição e objeto o mais neutro 
e, por sua vez, o mais legível possível. (O conceito 
de legibilidade está diretamente relacionado com a 
familiarização dos princípios de design praticados 
no passado aos quais, determinado grupo, se acos-

NENHUM DISCURSO É NEUTRO

“Since all human communication is, in 
one way or another, infiltrated rhetorically, 
design for visual/verbal communication can-
not be exempt.” (Ehses & Lupton, 1996, p. 5)
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tumou por convenção.) Deste modo, o design invi-
sível seria, hipoteticamente, livre de retórica visual. 
Porém, no fundamento de Beatrice Warde, existe 
a intenção de querer transparecer invisibilidade e 
neutralidade, sendo este, por si só, o valor retórico 
da sua comunicação.

“Yet all communication, no matter how 
spare and simple, has meaningful stylistic 
qualities which exceed the stated “content” 
of a message. Consequently, the question 
that designers must face relates not to per-
suasion or the lack of it, but rather the inten-
tions behind it.” (Ehses & Lupton, 1996, p. 5)
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Continuando a desenvolver a retórica visual, ele-
mento de estudo fundamental na estrutura deste 
projeto, é importante referir o autor Gui Bonsiepe, 
pioneiro teórico e prático da retórica visual/verbal. 
O designer caracteriza a retórica como um conjun-
to de técnicas empíricas sedutoras utilizadas para 
influenciar as emoções e sentimentos dos destina-
tários da mensagem. (Bonsiepe, 2011, p. 115) O seu 
estudo inicia-se com as bases da retórica clássica e 
da linguagem, nas quais afirma que os recursos es-
tilísticos, como os conhecemos na gramática atual, 
foram extraídos dos princípios da arte de bem falar 
– a retórica clássica.

“Os recursos estilísticos, como se sabe, per-
tencem ao domínio da retórica. De acordo com a 
compreensão tradicional, a gramática trata da for-
mulação de discursos de acordo com as regras ou 
convenções formalizadas. Enquanto isso, a retórica 
tem a ver com a preparação estética do discurso, 
evitando-se o tédio – a retórica é uma caixa de fer-
ramentas cheias de truques para captar a atenção 
do público e prevenir o aborrecimento.” (Bonsiepe, 
2011, p. 88)

Recursos Estilísticos
1 – A utilização de uma adjetivação sugestiva, a li-
gação inusitada de um substantivo a um adjetivo, o 
uso de uma pontuação que sugira o estado de alma, 
a opção por uma sequência de vocábulos de um de-
terminado campo semântico, a utilização de proces-
sos enfáticos, etc.
2 – As Figuras de Estilo

a) a nível fónico: aliteração, assonância, onoma-
topeia, paronomásia, rima, ritmo;

b) a nível morfossintático: anacoluto, anadiplo-

RETÓRICA VISUAL/VERBAL 

DE GUI BONSIEPE 
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se, anáfora, anástrofe, assíndeto, diácope, disjun-
ção, elipse, enumeração, epanadiplose, epanalepse, 
epífora, gradação, hendíadis, hipérbato, metalepse, 
paralelismo, pleonasmo; polissíndeto, quiasmo, re-
duplicação (epizeuxe), silepse, sínquise, zeugma;

c) a nível semântico: alegoria, alusão, animis-
mo, antanáclase, antífrase, antítese, antonomásia, 
apóstrofe, comparação, disfemismo, epifonema, eu-
femismo, exclamação, hipálage, hipérbole, imagem, 
interrogação retórica, ironia, litote, metáfora, meto-
nímia, oximoro, paradoxo, perífrase, personificação 
(prosopopeia), sinédoque, sinestesia. (Rocha, 2001)

Bonsiepe fundamenta a transição da retórica 
linguística para a retórica visual/verbal, partindo 
da origem que é a retórica clássica. 

“A retórica clássica divide-se em cinco áreas:
- Heurísticas para a coleção e busca de ar-
gumentos
- Heurísticas para a organização do mate-
rial recolhido
- Recomendações para a formulação (es-
tilo) do material estruturado
- Heurísticas para memorizar o texto
- Indicações para a dicção e gestualidade” 
(Bonsiepe, 2011, p. 117)

O designer menciona que as técnicas do terceiro 
ponto referem-se a atributos estilísticos do texto e 
podem ser utilizados para análise de mensagens pu-
blicitárias. A estes atributos define-os por patterns 
e divide-os, nas suas palavras, em dois grupos:

“- Patterns verbais que se referem ao significado 
das palavras e seu posicionamento numa frase.

- Patterns mentais que se referem à formulação 
e organização das informações.” (Bonsiepe, 2011, 
p. 117). Ao longo do seu estudo, Bonsiepe usufrui 
da terminologia semiótica de Saussure, visto que 
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esta lhe assegura mais precisão. Faz uso das suas 
distinções de “significante” e “significado”. Parte da 
observação de que podemos distinguir duas carac-
terísticas de um sinal – a forma e o significado – e 
estabelece, assim, dois tipos de patterns: patterns 
sintáticos, associados à forma do sinal, e patterns 
semânticos, relacionados ao significado. 

Resultante destas formulações teóricas, e tendo 
por base o valor estilístico do discurso, Gui Bon-
siepe define uma lista de patterns remetentes às 
figuras estilísticas da linguagem que são, como an-
teriormente mencionado, descendentes da retórica 
clássica, e que são aplicáveis e destinadas ao design 
gráfico – patterns visual-verbais.

Patterns visual-verbais de Gui Bonsiepe

_ Analogia visual/verbal – Uma comparação verbal é transferida ao cam-
po visual por meio de sinais semânticos equivalentes.

_ Metáfora visual/verbal – O significado verbal é ilustrado visualmente.
_ Inversão metafórica ou re-metáfora – Este pattern faz uso da ten-

são entre significado primário e secundário (transferido) de maneira tal que os 
significantes visuais ilustram o significado primário, tomando-o literalmente. 

_ Metonímia visual/verbal – Um significado verbal é relacionado com ou-
tro ligado por meio de uma conexão temática; por exemplo, causa em vez de 
efeito, operação em vez de resultado, produtor em vez de produto.

_ Sinédoque visual/verbal – Uma parte representa o todo.
_ Especificação visual/verbal – O significante visual é acompanhado por 

um mínimo de texto para outorgar-lhe maior precisão semântica, possibilitan-
do a interpretação.

_ Fusão visual – Um sinal visual é integrado num sistema de sinais em for-
ma de supersinal (supersign). A conexão sintática sugere uma conexão semântica.

_ Paralelismo visual/verbal – Os significantes verbais e visuais referem-
-se ao mesmo significado.

- Transferência associativa visual/verbal – De uma série de sinais ver-
bais, extrai-se um deles para ilustrar uma imagem (contexto associativo). 

Nota-se Os patterns 
referidos por Gui Bonsiepe 
serão posteriormente 
mencionados ao longo  
deste relatório como recursos 
visuais/verbais ou recursos  
da retórica.
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- Substituição mimética – Um sinal visual e inserido numa configuração 
sintática ocupando mimeticamente parte do espaço visual que correspondia ao 
sinal visualmente dominante. 

- Subestima visual/verbal (understatement) – Entre significantes verbais 
e visuais existe uma relação de subestima. Uma concessão verbal é ilustrada 
com um significante visual.

- Exagero (hipérbole) – O significado é visualizado de maneira que ex-
ceda o padrão normal.

- Tipograma – O significado das letras tipográficas (significante) é visuali-
zado por intermédio das próprias letras.

- Cadeia visual/verbal – Um significado representado verbalmente é conti-
nuado e completado com significantes visuais.

- Comparação visual/verbal – Uma comparação iniciada com sinais ver-
bais é continuada com sinais visuais.

- Metaplasmo visual/verbal – É um pattern de substituição usando a si-
militude fonética entre componentes semanticamente diferentes. (Bonsiepe, 
2011, p. 118)
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fig. 1
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fig. 2
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fig. 3
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fig. 4
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Contudo, sendo a linguagem um campo tão comple-
xo e podendo esta transmitir diversos significados 
através de uma única expressão, ocorre, com fre-
quência, sobreposições de patterns e das suas in-
terpretações. Deste modo, Bonsiepe afirma que esta 
lista pode multiplicar-se pelas numerosas constru-
ções de carácter retórico possíveis de identificar. 

No processo metodológico da retórica tem-se 
por objetivo projetar o discurso para determinada 
audiência. Assim, também no design gráfico, o de-
signer tem em consideração o seu público alvo ao 
direcionar a sua narrativa visual e conceptual. Isto 
implica conhecer os valores sociais e culturais da 
audiência, de modo a que a mensagem seja trans-
mitida e o seu significado seja compreendido (mais 
à frente desenvolve-se sobre o papel do designer na 
comunicação retórica). Por exemplo, uma publi-
cidade que recorra a provérbios em determinado 
idioma – frequentemente carregados de significado 
histórico ou trocadilhos populares –, caso seja apli-
cada a outra comunidade/língua, tem de ser adap-
tada e não traduzida. O seu valor retórico, consegui-
do através do ditado popular, não pode ser perdido, 
de modo a que a campanha publicitária consiga 
passar a mensagem inicial pretendida. 

O trabalho de Bonsiepe sobre a retórica visual/
verbal deixou um legado importante para o design 
gráfico enquanto vanguardista do tema. Porém, ou-
tros dois autores abordaram o mesmo assunto de 

“Thus a visual/verbal rhetoric figure is a 
combination of two types of sign whose ef-
fectiveness in communication depends on 
the tension between their semantic charac-
teristics. It is no longer a question simply of 
adding up the signs; they interact and their 
final effect is a summation.” (Bonsiepe & 
Maldonado, 1965, p. 38)

e.g. O provérbio português 
“está a chover a potes”,  
pode ser expresso na língua 
inglesa pelo seu provérbio 
“it’s raining cats and dogs”, 
sendo que em nenhuma das 
partes se poderia traduzir o 
ditado à letra sem retirar o  
seu conceito.
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modo pertinente – Hanno Ehses e Ellen Lupton –, 
na sua obra Rhetorical Handbook: An Illustrated 
Manual for Graphic Designers; ou apenas Ehses em 
investigações independes.
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Hanno Ehses, designer e professor desde 1974, 
abordou temas importantes ao longo da sua carrei-
ra a nível social e educacional, tendo sido a retóri-
ca visual um deles. Em 1980 iniciou um projeto de 
investigação sobre recursos retóricos em posters de 
teatro, resultante nas seguintes publicações: Repre-
senting Macbeth: A case study in Visual Rhetoric 
(1984) e Design and Rhetoric: An Analysis of Thea-
tre Posters (1986). 

No contexto da primeira publicação relativa à 
peça de teatro Macbeth – um artigo teórico e ex-
perimental –, Ehses levanta as seguintes questões: 
How is meaning created visually in design? What is 
the routing that leads from the text of a play (or any 
other statement) to a concept and its visualization 
in a poster (or a book cover or trademark)? What 
is the nature of the relationship between the figura-
tive image and the text? Estas questões estão todas 
relacionadas com o processo de significação, que é a 
dimensão codificadora que precede a transferência 
de mensagens e a comunicação interativa (Ehses, 
1984, p. 2). 

O designer desenvolveu este artigo em tom de 
resposta às perguntas acima mencionadas; partin-
do, assim como Bonsiepe, dos princípios da retórica 
clássica, passando pelos princípios da nova retó-
rica e colocando-os em paralelo com os princípios 
do design, culminando-o no estudo e dissecação de 
cartazes desenvolvidos segundo recursos da retóri-
ca visual/verbal.

Os princípios da retórica clássica foram ante-
riormente abordados neste relatório, pelo que se 
torna pertinente definir a segunda. A nova retórica 
defende que o mais simples ato ou objeto se rege 
por uma função, sendo este, assim, persuasivo (Eh-

RETÓRICA NO DESIGN DE  

COMUNICAÇÃO DE HANNO EHSES
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ses, 1984, p. 3). Assim, de acordo com este pensa-
mento, o carácter negativo associado ao poder per-
suasivo da retórica é inexistente, este passou a ser 
visto como uma interação humana e a ser respeita-
do. Segundo Umberto Eco, “Almost all human rea-
soning about facts, decisions, opinions, beliefs, and 
values is no longer considered to be based on the 
authority of Absolute Reason but instead intertwi-
ned with emotional elements, historical evaluations, 
and pragmatic motivations. In this sense, the new 
rhetoric considers the persuasive discourse not as a 
subtle fraudulent procedure but a technique of ‘rea-
sonable’ human interaction controlled by doubt and 
explicitly subject to many extralogical conditions.” 
(Eco, U. 1976, p. 277 as cited in Ehses, 1984, p. 3).

Para além do papel da retórica, Ehses dá im-
portância ao processo criativo de um projeto desde 
a formulação do conceito até ao resultado visual/
gráfico. Este afirma que a codificação do conceito/
significado estimula a criatividade do designer pelas 
ínfimas possibilidades de relações entre os compo-
nentes conceptuais, e dá asas ao leitor de criar diver-
sas associações entre os mesmos (Ehses, 1984, p. 8). 

Neste seu estudo, Ehses distingue o nível da ex-
pressão gráfica do nível do conteúdo e afirma que, 
em ambos os níveis, a forma (representação gráfica 
ou discurso) é distinta da substância (característica 
textual) (Ehses, 1984, p. 8). Esta estrutura, acom-
panhada pelo conceito visual escolhido pelo desig-
ner, definem a carga retórica apresentada pelo ob-
jeto gráfico. De modo a melhor compreender esta 
associação, podemos observar dois esquemas que 
Hanno Ehses desenhou, com base na estrutura de 
um poster da obra teatral Macbeth, no contexto do 
mesmo artigo:
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Considerando estas associações teóricas e tendo 
por base as figuras estilísticas do discurso verbal e a 
relação das mesmas com o conteúdo semântico ou 
visual, Ehses expõe, enquanto fase experimental do 
seu estudo, dez cartazes (referentes à mesma peça 
de teatro) desenvolvidos segundo dez figuras de 
estilo visuais/verbais – antítese, ironia, metáfora, 
personificação, metonímia, sinédoque, perífrases, 
trocadilhos, amplificação, hipérbole –, pelos seus 
alunos do curso de design gráfico da Nova Scotia 
College of Art and Design.

As questões colocadas por Ehses nesta sua in-
vestigação contribuem para o presente estudo pela 
semelhança projetual do exercício – o estudo de 
uma obra, no seu caso teatral, a sua dissecação con-
ceptual e a sua transposição gráfica através de di-
versos recursos retóricos visuais/verbais.

fig. 5
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fig. 6
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Considerando a contribuição que Hanno Ehses tem 
vindo a deixar ao longo da sua carreira sobre a re-
tórica visual, não podemos deixar de mencionar 
a obra que este publicou em conjunto com Ellen 
Lupton. Designer e curadora, Lupton tem vindo 
a abordar temas teórico-práticos de pertinência 
para a sociedade gráfica, sendo também um nome 
de presença importante na área. Os autores cruza-
ram-se na sua publicação Rhetorical Handbook: An 
Illustrated Manual for Graphic Designers, realizada 
em parceria com o Herb Lubalin Study Center of 
Design and Typography (at The Cooper Union for 
the Advancement of Science and Art), como desen-
volvimento e resultado do catálogo da exposição de 
Ehses “Hanno Ehses: Innovative Teaching/Experi-
mental Typography” em 1987. Assim, a publicação 
contou com a presença de Ehses enquanto teórico 
e com a preciosa participação de Lupton enquanto 
curadora. 

Ao longo desta obra, a dupla aborda a retórica 
com foco nos designers. Também aqui se tem como 
ponto de partida a retórica clássica e o paralelismo 
entre a mesma e a prática do design; para além dis-
so, os autores defendem a importância que um con-
ceito tem no projeto de design e o valor que este traz 
ao mesmo; e, por fim, materializam as suas conside-
rações sobre as estratégias estilísticas da retórica no 
design num conjunto de composições tipográficas 
experimentais.

RHETORICAL HANDBOOK DE  

HANNO EHSES E ELLEN LUPTON

“For rhetoric, language is never sim-
ply a form of expression: it is a functional 
tool that is manipulated to achieve desired 
ends.” (Ehses & Lupton, 1996, p. 3)   
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Ehses e Lupton expõem as diversas fases de de-
senvolvimento da retórica clássica e apresentam, 
em paralelo e com digna correspondência, as fases 
de processo do design.

Como se tem vindo a compreender ao longo de 
relatório, a semiótica auxilia a compreensão teórica 
em torno da retórica visual e Hanno Ehses não es-
capa em vincar a importância desta,

 

 

do design; para além disso, os autores defendem a importância que um conceito tem no 
projeto de design e o valor que este traz ao mesmo; e, por fim, materializam as suas 
considerações sobre as estratégias estilísticas da retórica no design num conjunto de 
composições tipográficas experimentais. 

“For rhetoric, language is never simply a form of expression: it is a functional tool that 
is manipulated to achieve desired ends.” (Ehses & Lupton, 1996, p. 3)    

Ehses e Lupton expõem as diversas fases de desenvolvimento da retórica clássica e 
apresentam, em paralelo e com digna correspondência, as fases de processo do design. 

 

The Rhetorical Process The Design Process 

Invention 
 
The discovery of plausible arguments and 
supporting material relevant to the 
situation 

Research, development of a concept 

Disposition 
 
The arrangement of arguments. This 
phase was also called disegno during the 
Renaissance. 

Organization, layout, planning 

Elocution 
 
The fitting of proper language to the 
argument, including use of rhetorical 
figures (…) 

Stylistic choices, visualization of the 
concept 

Memory 
 
Firm gasp and understanding of the 
material to be presented 

Skill, decisiveness of presentation 

Delivery 
 
The control of the voice and body in the 
actual presentation of arguments 

Execution and choice of media 

 

 

(Ehses & Lupton, 1996, p. 4) 

 

Como se tem vindo a compreender ao longo de relatório, a semiótica auxilia a 
compreensão teórica em torno da retórica visual e Hanno Ehses não escapa em vincar a 
importância desta, 

“As a general theory of signs, semiotics is 
a kind of interface between visual and verbal 
discourse.” (Ehses & Lupton, 1996, p. 8).
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O designer defende que o significado não é uma 
qualidade inata da forma visual, mas sim uma ques-
tão de relações. Uma mensagem legível é aquela 
que se conecta com os hábitos e as expectativas de 
determinada cultura com sucesso (Ehses & Lupton, 
1996, p. 6). 

“Insofar as design has wit or emotional impact, 
it surprises those expectations.” (Ehses & Lupton, 
1996, p. 6)

Segundo a sua doutrina, Ehses dá valor aos de-
signers que, mesmo sabendo que trabalham com di-
mensões sociais, morais e políticas, aceitam o desafio 
de desenvolver projetos que são conceptualmente, 
visualmente e funcionalmente apropriados para um 
público em específico. Existe a necessidade de valo-
rizar o simbolismo visual em detrimento das normas 
estéticas (Ehses & Lupton, 1996, p. 6). Ou seja, o va-
lor conceptual sobrepõe-se ao valor estético.

Como fase experimental deste Rhetorical Han-
dbook, Hanno Ehses e Ellen Lupton materializam 
os ideais anteriormente mencionados e exemplifi-
cam diversas figuras da retórica através da recolha 
de objetos gráficos correspondentes a designs con-
temporâneos ou históricos, tais como fonts ou com-
posições tipográficas, apresentados em seguida:
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fig. 7
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fig. 8
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fig. 9
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fig. 10
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fig. 11
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fig. 12
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Em tom conclusivo, a retórica apresenta-se en-
quanto ferramenta essencial da comunicação hu-
mana – é a intenção por trás de qualquer discurso, 
de carácter persuasivo ou não, que o impede de ter 
um valor neutro. Esta é direcionada para determi-
nado público de modo a criar identificação e relação 
para com o tema/objeto em discussão. Os valores 
da retórica clássica associados aos valores gráficos 
e visuais, presentes no âmbito do design gráfico, 
levam-nos à retórica visual/verbal. A sua finalida-
de concretiza-se na leitura e na interpretação do 
leitor relativamente a determinado objeto gráfico 
– baseia-se nas associações da sua mente, ou seja, 
no seu interior. Citando Don Norman, “It is all in 
the mind of the beholder.” (Norman, 2005, p. 87). 
Considera-se que o desdobramento conceptual e 
simbólico traz liberdade criativa ao designer, assim 
como estimula o leitor a criar diversas associações 
sobre o mesmo. Deste modo, conclui-se que o papel 
da retórica no projeto de design tem ínfimas pos-
sibilidades de materialização e valoriza o designer 
enquanto respeitador do simbolismo visual.
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Emoção e Retórica  
na Comunicação Gráfica

Com o objetivo de cruzar a emoção e a retórica no 
design de comunicação e aprofundar o processo e 
valor desta estratégia, o presente capítulo aborda, 
num tom crítico e conclusivo: o modo como a emo-
ção e o afeto acrescem valor à prática do design; 
apresenta um exemplo de ferramenta que identifi-
ca emoções causadas pelo produto ao consumidor; 
desenvolve sobre o estudo de Don Norman relati-
vo ao Design Emocional, tendo por foco principal 
o nível refletivo, que melhor sustenta a estratégia 
em causa; aborda a sua metodologia e a distinção 
entre interpretação e compreensão por parte do 
leitor, inerente a esta; define os conceitos de causa 
e objeto na relação emocional entre o produtor e o 
consumidor; argumenta o modo como o valor con-
ceptual do objeto gráfico prevalece ao valor estético; 
e, por fim, contextualiza noções inerentes ao papel 
do designer e possíveis obstáculos com que este se 
pode, eventualmente, deparar. 

Apesar de se estudar a emoção enquanto va-
lência retórica e se defender as virtudes da mesma, 
deve-se relembrar que, num procedimento de ca-
rácter verídico de mercado, maior parte das vezes a 
análise do design e dos recursos estilísticos que este 
evoca só vêm à posterior. O designer pode ter cons-
ciência da utilização de valores emotivos na sua es-
tratégia comunicativa, porém, este não necessita de 
um estudo extenso como o presente. Deste modo, 
reforçamos o carácter académico do relatório e do 
projeto desenvolvidos – como anteriormente referi-
do, estuda-se e investiga-se através da prática. 

Nota-se Nesta fase de 
desenvolvimento do estudo 
da Emoção e Retórica na 
Comunicação Gráfica, 
considera-se pertinente passar 
a referir-se aos conceitos de 
indivíduo, audiência e público 
- anteriormente mencionados 
no contexto da emoção e da 
retórica -, como consumidor, 
no âmbito do design 
enquanto criador de produtos 
gráficos para venda, ou 
preferencialmente, leitor, visto 
que o consumidor observa, lê 
e interpreta o objeto gráfico.
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A EMOÇÃO E O AFETO ACRESCEM 

VALOR À PRÁTICA DO DESIGN

Segunda a panorâmica de Damásio, em que todas 
as experiências multi-sensoriais do mundo exterior 
suscitam associações e podem conduzir a sentimen-
tos provocados, podemos questionarmo-nos até 
que ponto é que é pertinente desenvolver a emoção 
como recurso retórico enquanto estratégia de co-
municação gráfica, visto que esta já faz realmente 
parte da condição humana. A resposta está na dis-
tinção entre um objeto gráfico que tenha sido de-
senvolvido segundo uma metodologia projetual em 
torno de um valor emocional, e um objeto que não 
tenha sido desenhado com este propósito.

Relembrando os princípios da retórica clássi-
ca, consideramos que nenhum objeto, sendo este 
um discurso material, se afirma de valor neutro. 
As emoções, inseridas no meio comunicativo, vêm 
multiplicar esses valores. A componente cogniti-
va transporta-nos ao significado da mensagem e 
a componente afetiva atribui-lhe valor (Norman, 
2005, p. 25). Don Norman afirma que a cognição 
serve para interpretar o mundo e o afeto para de-
finir o que está bem e mal (Norman, 2005, p. 20). 
A utilização de elementos afectivos na estrutura co-
municativa apresenta uma ligação obrigatória entre 
a cognição e o afeto. A cognição interpreta o objeto 
de design – descodifica a mensagem e apercebe-
-se do elo relacional/afetivo que este apresenta. E 
o afeto, posteriormente, enfatiza a comunicação e 
torna-a de certo modo inesquecível. Ou seja, é uma 

“Even though all design triggers emo-
tions, in this book, we’re using the term to 
refer to design that’s created to intentionally 
trigger a conscious or unconscious emotio-
nal response.” (Gorp & Adams, 2012, p. 19)
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ação comunicativa que se inicia na cognição, daí o 
uso do termo retórica e a sua faceta intelectual, mas 
que se concretiza e multiplica no afeto. 

Outra vantagem que o valor emocional nos pode 
trazer é o modo como as emoções descem a nossa 
capacidade de avaliar, conscientemente, os prós e 
os contras de determinada situação, como afirmam 
Tremor Gorp e Edie Adams, na sua obra Design for 
Emotion:

Deste modo, tendo as experiências emocionais 
um maior impacto na memória humana, estas são, 
consequentemente, mais eficazes e valiosas em 
qualquer estratégia de comunicação ou marketing. 
Um designer perspicaz compreende e usufrui do 
poder persuasivo deste recurso retórico na sua prá-
tica projetual. 

Pieter Desmet, Doutor especializado em design 
pela emoção, experiência do utilizador e design con-
ceptual, afirma que, nos dias de hoje, é muitas vezes 
difícil distinguir produtos com base no seu funciona-
mento tecnológico ou pela sua qualidade. Pelo que 
os meios publicitários muitas vezes concentram-se 
nos benefícios emocionais e não nos benefícios fun-
cionais ou tecnológicos da compra de determinado 
produto.  (Desmet, 2002, p. IX) “Emotional respon-
ses can incite the costumer to pick a particular mo-
del out of the row.” (Desmet, 2002, p. IX)

Em tom de acrescento, devido à vasta oferta do 
mercado e à massa de informação exposta, os níveis 

“Emotions dominate decision making 
because they trigger and motivate behavior. 
The stronger or more intense (i.e., arousing 
or stimulating) our emotional experience is, 
the lower our ability to consciously evaluate 
the pros and cons of an offer or a situation. 
All of this makes us easy targets for marke-
ters and advertisers.”
(Gorp & Adams, 2012, p. 9)
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de atenção apresentados pelos leitores apresentam-
-se curtos, pelo que os momentos de análise podem 
durar apenas segundos. Também neste caso os va-
lores emocionais e conceptuais podem ter um papel 
importante na diferenciação do objeto gráfico. 

EXEMPLO DE FERRAMENTA

“(...) it seems evident that both knowledge of how 
products elicit emotions and tools to evaluate the 
emotional impact of a product design can be use for 
the design practice.” (Desmet, 2002, p. IX)

Existem ferramentas desenvolvidas por pro-
fissionais de diversas áreas relacionadas ao tema, 
como a psicologia, a neurologia, o marketing e o de-
sign, que têm por objetivo a identificação das emo-
ções causadas pelo produto ao consumidor (leitor, 
neste caso). Refiro, como exemplo, a ferramenta 
“PrEmo”, para “Emoções de Produto”, desenvolvi-
da pelo Dr. Pieter Desmet. Esta ferramenta estuda 
a emoção sentida pelo consumidor após este avaliar 
determinado produto, através de animações com as 
quais ele pode ou não se relacionar. É importante 
ter em conta este conceito de que o objeto provoca 
uma emoção e esta pode ser estudada. 

Porém, no presente projeto, estudava-se o modo 
como o designer usufrui de um elemento concep-
tualmente emocional numa composição de design. 
Esta pode ou não causar uma emoção no leitor 
quando interpretada, contudo, não se pretende que 
o indivíduo fique emocionado no termo popular da 
palavra, mas que crie uma relação de empatia e es-
panto. O sentimento de espanto relaciona-se com o 
papel retórico que esta estratégia implica - primei-
ramente o leitor é provocado, em seguida interpreta 
o objeto e quando, eventualmente, o compreende, 
depara-se espantado com o seu desdobramento 
conceptual.
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DESIGN EMOCIONAL DE DON NORMAN

Como anteriormente referido neste relatório, o au-
tor Don Norman e a sua obra Emotional Design têm 
um papel crucial na compreensão, fundamentação 
e estruturação deste projeto. Norman é especialista 
na área de ciência cognitiva e experiência do utili-
zador e a sua contribuição para a teoria do design e 
o seu cruzamento com o valor emocional é notória. 
Nesta sua obra, defende que todos os objetos grá-
ficos ou produtos têm em si mesmos três níveis de 
processamento do design, relacionados com o de-
sign emocional, - o nível visceral, o comportamental 
e o refletivo. Os diversos níveis estão interligados e 
relacionam a cognição com a emoção. Norman afir-
ma que não existe design que não contenha os três 
níveis, e define-os, esquematicamente, deste modo:

- Visceral level > Appearance
- Behavioral level > The pleasure and effective-

ness of use
- Reflective level > Self-image, personal satisfac-

tion, memories (Norman, 2005, p. 39)

Assim, desenvolvendo os três níveis de pro-
cessamento, reconhece-se o nível visceral pelo seu 
julgamento rápido - este trata de enviar mensagens 
para os músculos (sistema motor) e alerta o resto do 
cérebro; está determinado biologicamente e inicia o 
processo afetivo (Norman, 2005, p. 22).

No presente projeto, o nível visceral é o que res-
ponde ao primeiro impacto, à aparência, o que tira 
as primeiras impressões. Mas em seguida é o nível 
refletivo que vai interpretar a retórica implícita na 
comunicação, desdobrar a mensagem e relacionar a 
emoção explícita com o seu próprio eu. É aqui que 
se verifica o objetivo principal desta metodologia, 
onde reside os sentimentos, emoções e a cognição 
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(Norman, 2005, p. 38).
Quase não se presencia a relação comportamen-

tal por esta estar relacionada com a função, a per-
formance e a usabilidade (Norman, 2005, p. 37) de 
determinado produto. Neste caso, não se tem por 
foco a ação de uso, apenas de interpretação e con-
templação gráfica.

Os objetos que seguem a união de valores emo-
cionais com a retórica estudada neste projeto têm, 
por norma, um nível de processamento refletivo 
bastante elevado, ou seja, a reflexão necessária por 
parte do leitor para que o objeto se conclua em si 
mesmo, é crucial. Deste modo, torna-se importante 
descrever em detalhe este nível refletivo que Don 
Norman nos apresenta.

A interpretação, a compreensão e a razão vêm 
do nível refletivo (Norman, 2005, p. 38). Também 
as noções de tempo e memória são abordadas nes-
te grau de processamento - auxiliam a relatividade, 
a ligação e a comparação. Através da reflexão po-
demos “lembrar o passado e contemplar o futuro” 
(Norman, 2005, p. 38). É através das memórias e 

“Reflective Level: This emotional level is the 
most affected by culture, education and ex-
perience and can override the other two le-
vels. Reflective design functions at the level 
of reasoning, interpretation and understan-
ding. Another distinction between the re-
flective level and the other levels is time. The 
visceral and behavioral levels function in the 
present moment, and describe the experien-
ces one has when viewing or interacting with 
a product. The reflective level extends over 
time to the past and the future. Self-image 
and identity are created within the reflecti-
ve level (Norman, 2004 as cited in Gorp & 
Adams, 2012, p. 92).”
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“Special items all evoke stories.” 
(Norman, 2005, p. 48)

sentimentos, que se estabelece uma relação de em-
patia profunda entre o leitor e o objeto gráfico - uma 
interação sustentada - tornando este último mais 
valioso.

Enquanto objetos de valor refletivo elevado, 
Norman dá-nos o exemplo dos souvenirs. Este afir-
ma que a sua verdadeira razão é a provocação da 
memória humana (Norman, 2005, p. 49), o foco 
está nas memórias que evoca e na teia de recorda-
ções que surgem. 

No âmbito do design de produto, o autor de-
fende que os objetos especiais são aqueles que tra-
zem memórias ou associações especiais, aqueles 
que evocam um sentimento especial no seu dono 
(Norman, 2005, p. 48). Neste projeto, num âmbi-
to de design diferente - gráfico e editorial - existe 
a semelhança do objeto gráfico em si evocar essas 
memórias e associações, tornando-o um objeto de 
comunicação de destaque, mais facilmente memo-
rável e impactante.
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INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO

Os diversos modos de retórica comunicativa têm 
em comum a necessidade de interpretação e com-
plementação mental por parte da audiência/con-
sumidor/leitor. A estratégia retórica e emocional 
abordada ao longo deste projeto, implica que o 
leitor evoque memórias e associações sentimentais 
para conseguir interpretar a informação transmiti-
da, visto que a essência da comunicação se encontra 
na mensagem a passar ao leitor. 

Tendo por base o nível refletivo de Don Norman 
e congregando as noções emocionais e retóricas até 
então mencionadas, torna-se importante descrever o 
processo de um projeto de design que usufrua de va-
lências emocionais no seu discurso retórico e visual.

O conceito, significado ou mensagem a ser trans-
mitida tem um cariz emocional e, como em maior 
parte das metodologias projetuais, é o ponto de 
partida deste processo. Pode ser ideia do designer 
ou pode ser atribuído a este através do briefing. A 
partir deste conceito, o designer desenvolve a com-
posição ou objeto gráfico, recorrendo a estratégias 
estilísticas da retórica para materializar o primeiro. 
Posteriormente, o leitor observa, lê e interpreta a 
mensagem transmitida.

Porém, visto que é uma retórica que recorre a asso-
ciações mentais e emocionais, ou seja, ao mundo inte-

“Association can be a powerful way to con-
nect the emotions and meaning aroused by 
one object or situation with another object 
or situation.” (Gorp & Adams, 2012, p. 14)

conceito/mensagem – design – interpretação

(designer) (leitor)
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rior ou background de cada indivíduo, é natural que a 
interpretação seja diferente de leitor para leitor.

Deste modo, deparamo-nos com a distinção das 
duas principais ações do leitor - a interpretação e 
a compreensão. A interpretação dá-se na mente de 
todos os indivíduos que observam e se relacionam 
com o objeto, contudo, a compreensão da mensa-
gem transmitida pela fonte, por norma, só é alcan-
çável através de uma nota explicativa por parte do 
designer incluída no objeto gráfico. 

O conceito emocional na retórica comunicati-
va provoca o consumidor, mas, por vezes, tem de 
explicar o seu conceito ou justificar os seus meios, 
de modo a ser compreendido. A falta de clareza po-
deria ser um impasse nesta estratégia de comuni-
cação, porém, desde que o modelo conceptual im-
plícito seja excelente, o encanto refletivo que surge 
quando se explica o objeto justifica e compensa as 
primeiras dificuldades de compreensão. (Norman, 
2005, p. 85) “The reflective value outweighs the 
behavioral difficulties.” (Norman, 2005, p. 85)

Os valores semânticos inerentes à retórica no 
design de comunicação têm, por si, uma vantagem 
na disputa pela atenção do leitor. O seu modo re-
fletivo e, direi, evasivo, acaba por criar memórias 
e opiniões, que, quando positivas, são estimadas 
e partilhadas pelo público. Criando assim uma si-
tuação de marketing acrescida e independente do 
designer, porém digna do seu valor.

“The interpretation is essential, but it shou-
ld not be confused with understanding.” 
(Norman, 2001, p. 70)

conceito/mensagem – design – interpretação – explicação – compreensão

(designer) (designer)(leitor) (leitor)
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CAUSA/OBJETO

Pieter Desmet remete-nos para outra importante 
distinção entre conceitos no meio da comunicação 
gráfica - a causa e o objeto. A causa relaciona-se 
com o produto que nos provoca as associações emo-
cionais, enquanto o objeto está relacionado com a 
carga emocional transmitida e as associações que 
criamos em torno desta. 

“It was discussed that, in the case of product 
emotions, the object of emotion is not always the 
product itself. In some cases the object is some as-
sociation or fantasy that is induced by the product. 
(...) R-emotions are emotions related to represen-
tations of something besides de artefact itself. (...) 
the objects of these R-emotions are the fantasies we 
have about what a product means or may mean to 
us.” (Desmet, 2002, p. 17)

No presente projeto, o livro é a causa da emoção 
- é o artefacto que transmite a mensagem através 
do uso de valores semânticos e emocionais, sendo o 
ponto de origem deste processo. Porém, o seu obje-
to é a carga conceptual e emocional que este trans-
mite, através do design gráfico.

“An importante aspect of emotions (...) is 
the distinction between the emotion’s cau-
se and object. These are not necessarily the 
same. Sometimes, a product is the object of 
our emotion, sometimes the product is the 
cause, and sometimes it is both.” (Desmet, 
2002, p. 6)
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VALOR CONCEPTUAL  

PREVALECE O VALOR ESTÉTICO 

Focando-nos no produto/objeto/artefacto que une 
valências emocionais no âmbito da retórica visual, 
é importante esclarecer que este, por si só, não cria 
emoção. A emoção é evocada pelo seu valor semân-
tico, e não pela estética. 

Neste contexto, torna-se oportuno referir a dis-
tinção entre o atrativo e o belo, no meio do design, 
definido por Don Norman, ainda na sua obra Emo-
tional Design. A atração é um fenómeno correspon-
dente ao nosso nível visceral, ao aspeto superficial 
do objeto (Norman, 2005, p. 87), ou seja, à qualida-
de gráfica do artefacto - ao design por si só/propria-
mente dito. Por outro lado, existe o belo, que está 
relacionado com o nível refletivo. Este é influencia-
do pelo nosso conhecimento e cultura, preocupan-
do-se com o que está para lá da superfície do objeto. 
É, assim, o conceito ou o significado que se encontra 
por trás e que o justifica. (Norman, 2005, p. 87)

Deste modo, os aspetos emocionais justificam 
os aspetos gráficos, e o objeto justifica-se a si pró-
prio. Por norma, quando se usufrui da retórica no 
design, o resultado gráfico não precisa de ser forte, 
desde que o conceito que o justifica o seja. Concluo 
assim que o uso retórico de valores emocionais na 
comunicação, apesar de não ser uma característica 
estética, prevalece a qualidade gráfica do design.
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PAPEL DO DESIGNER

No âmbito do design de comunicação, o designer 
apresenta-se enquanto mediador. Porém, como 
anteriormente mencionado no contexto da retóri-
ca clássica, o designer é o orador, ou seja, um me-
diador retórico. No decorrer do processo projetual, 
este toma decisões ponderadas que, futuramente, 
afetarão o modo como a mensagem é transmitida 
e, consequentemente, afetarão o leitor. “Choice is a 
key term in rhetoric as well as design, as both per-
tain to making appropriate selections of means to 
achieve a desired end.” (Ehses, 1984, p. 3)

Numa estratégia emocional, o designer depara-
-se com determinadas responsabilidades que, ainda 
que por vezes comuns aos projetos vulgares, devem 
ser atentamente respeitadas de modo a manter o 
valor fidedigno do projeto.

Primeiramente, o designer depara-se com a ne-
cessidade de responder a um briefing, muitas vezes 
exterior a si mesmo, delimitado por condições de 
mercado - logísticas, financeiras ou burocráticas. 
Por norma, este está direcionado a um público alvo 
e aos seus valores subjacentes. Sendo a estratégia 
em estudo do campo da retórica, o discurso visual e 
emocional deve ser desenhado em torno da sua au-
diência; para isso, o designer deve conhecer e res-
peitar os valores culturais e sociais daqueles a quem 
se dirige. São questões que mexem connosco a ní-
vel cultural, não biológico nem prático. (Norman, 
2005, p. 87)

Ainda assim, para além de conhecer o leitor a 
quem se dirige, o designer (singular ou plural), en-
quanto mente pensante e indivíduo/coletivo emo-
cional, deve investir em si mesmo. Explorar o seu 
conhecimento e experiência antes de transmitir 
a mensagem através do seu trabalho. As emoções 
são uma língua humana universal - esta acrescenta 
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valor ao projeto de design, porém, pela mesma ra-
zão, pode também apresentar-se num ramo subjeti-
vo. Deste modo, o designer deve pensar no projeto 
como um todo, com coerência rigorosa, de forma a 
ser objetivo na sua subjetividade. O designer deve 
mergulhar no projeto para ele ser completo em 
todos os sentidos. A metodologia e o processo são 
quase tão importantes quanto o resultado final.

A sensibilidade do designer, digna da sua essên-
cia humana, leva-o a relacionar-se com o objeto grá-
fico e a prever e projetar, dentro da possível impar-
cialidade da sua posição, as associações emocionais 
que o leitor terá para com o objeto e a mensagem 
desenvolvidos. Esta compreensão e identificação 
para com o outro gera empatia, um sentimento tão 
importante nesta investigação. O uso de valores 
emocionais é uma estratégia muitas vezes utilizada 
pelos setores de marketing e publicidade, de onde 
surge o conceito de marketing relacional, por vezes 
denominada de Design Empático. 

“It is all about the message, about cultu-
re, and about the meaning of a product or its 
use.” (Norman, 2005, p. 83)
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2 ESTUDO DE CASOS

Com o intento de melhor compreender de que modo 
é que um projeto gráfico pode explorar valores se-
mânticos e emocionais, torna-se pertinente obser-
var e analisar experiências práticas já existentes no 
mercado. Deste modo, selecionou-se os três objetos 
editoriais que se seguem enquanto casos de estudo:
1. Coleção de Livros do José Saramago (2014) – Sil-
vadesigners, Porto Editora
2. Transcrever (2018) – Ana Resende, Space Trans-
cribers
3. Duplo Vê: O Tautólogo de Mattia Denisse (2017) 
– Sofia Gonçalves, Dois Dias

A Coleção de Livros do José Saramago (Silvadesig-
ners, 2014) foi o primeiro estudo a ficar definido no 
contexto desta investigação. A escolha de outros ar-
tefactos gráficos para observação e análise restrin-
giu-se a obras editoriais, à semelhança da primeira, 
por se pretender estudar as valências semânticas 
presentes na dimensão gráfica exterior do livro. O 
foco na estrutura gráfica exterior do livro – a capa, 
a lombada e a contracapa – deve-se à importância 
que esta tem como provocação ao leitor e início da 
relação entre este e o objeto. Estuda-se a capa en-
quanto interface. A relação com o conteúdo semân-
tico presente no interior da obra é evidente, visto 
que a capa tem a funcionalidade de a apresentar ou 
representar. Deste modo, define-se que o objeto de 
estudo é a capa e toda a composição exterior do ob-
jeto editorial, sem abranger a forma ou design do 
seu interior.

JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

DE CAPAS DE LIVROS
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Coleção Saramago

O primeiro estudo de caso mencionado, a Coleção 
de Livros do José Saramago – desenhada pelo ate-
lier Silvadesigners, em 2014, para a Fundação José 
Saramago e a Porto Editora – tem uma pertinência 
especial para o presente estudo. Como anterior-
mente referido, este foi o principal desencadeador 
de interesse para a escolha do tema relacionado 
com a emoção – originando a Emoção e Retórica na 
Comunicação Gráfica. 

O interesse sobre este projeto deu-se durante 
o primeiro ano do Mestrado em Design Gráfico e 
Projetos Editorias, na cadeira de Direcção de Arte, 
leccionada pelo professor Jorge Silva – designer 
e fundador do atelier Silvadesigners. O contexto 
académico permitiu abertura para a passagem da 
perspetiva profissional do projeto: desde o seu apa-
recimento cronológico, as suas intenções e o seu 
processo – estas fases que, por vezes, são tão impor-
tantes quanto o resultado gráfico final; sustentam o 
seu fundamento conceptual e valorizam o livro en-
quanto objeto pensado, que vai para lá da narrativa 
e pretende ir para lá do banal. A proximidade logís-
tica do designer Jorge Silva enquanto professor no 
mesmo estabelecimento de ensino, permitiu que se 
realizassem algumas orientações onde se desenvol-
veu melhor a temática da emoção enquanto auxílio 
da comunicação gráfica, partindo sempre do estudo 
de caso da coleção das obras do saramago e dire-
cionando, de certo modo, o projeto desenvolvido no 
âmbito deste relatório.

O exercício das capas da coleção de Saramago 
surgiu em 2014, quando a silvadesigners foi convi-
dada a fazer as capas dos livros para a Porto Edito-
ra. O designer depararou-se com o mesmo exercício 
pela segunda vez – Jorge Silva teria sido responsá-
vel, enquanto diretor de arte da Leya pelas capas 
desenvolvidas para a Editorial Caminho, em 2009 

Silvadesigners
2014
Fundação José Saramago 
+ Porto Editora
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– um verdadeiro desafio para o designer, por fazer 
concorrência a si próprio (Silva, 2020). O conceito 
das capas caligráficas e coloridas, popularmente re-
conhecidas, da Porto Editora, foi projetado, na sua 
essência conceptual, consoante a seguinte sinopse 
da proposta inicial de Jorge Silva:

Ainda que materialmente as capas tenham se-
guido um rumo diferente, tem-se por foco a aborda-
gem conceptual que os silvadesigners desenvolve-
ram: títulos caligráficos desenhados por escritores 
que estabelecessem alguma relação literária ou pes-
soal com o autor Saramago. 

Com o intento de compreender o seu processo 
e confirmar o valor acrescido pela valência semân-
tica e emocional explorada, colocou-se as seguintes 
questões ao designer e professor Jorge Silva:

p.: Enquanto designers, consideram que esta es-
tratégia emocional, apesar de não ser uma qualida-
de gráfica, trouxe realmente mais valor ao objeto?

r.: Sem dúvida, sobretudo até porque foi apro-
vado a primeira, sem problema, o que quer dizer 
que as pessoas são sensíveis à mensagem. 

“Capas tipográficas, em papel cru de co-
res suaves, impressas a uma única cor me-
tálica. O logótipo da editora aparece apenas 
em relevo. O nome do autor aparece grafa-
do em letra mecânica simples, tamanho pe-
queno e grafismo constantes. Os títulos são 
individualizados, escritos por pessoas do 
universo afetivo do escritor ou escritores 
que reconhecem a sua influência. A autoria 
do grafismo não é do designer, é creditada 
a essa pessoa e mencionada expressamente 
na página de anterrosto no miolo do livro.” 
(Silva, 2020)
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A mensagem tornou-a perfeita [a estratégia da 
capa] porque, de alguma maneira, a pôs a salvo dos 
comentários e das críticas que geralmente são feitos 
a qualquer trabalho gráfico. A relação entre a ideia e 
a sua conclusão prática, física, é perfeita e no senti-
do em que é muito difícil rebatê-la. 

[Menciona-se que na descrição do projeto no 
website do atelier, se referem a este como um «cri-
me perfeito»] Relativamente ao “crime perfeito”, 
sua reprovação era praticamente impossível de ser 
feita.

p.: Quão importante é a presença da nota expli-
cativa - referente ao título caligráfico e ao seu respe-
tivo autor - no interior do objeto?

r.: A nota explicativa não só tem a vantagem 
de ser explicativa, ou seja, de revelar um pequeno 
mistério, mas é fundamental para nós porque se 
ela não existisse as capas seriam avaliadas apenas 
como um mero trabalho de design gráfico. E nesse 
sentido elas perderiam imenso. Porque o que lhes 
confere valor não é uma particular estética gráfica, 
mas é sobretudo serem um testemunho pessoal de 
pessoas muitos ligadas àquele autor.

p.: Conhecendo o processo criativo do projeto, 
qual foi a maior dificuldade com que se depararam 
na sua execução?

r.: Nós temos várias pastas com o trabalho es-
colar dos vários convidados que desenharam as ca-
ligrafias, também é muito impressionante até pela 
sua quantidade, nós fizemos quarenta e tal livros 
e temos praticamente de todos eles. Como aquilo 
também foi remontado, tirávamos letras e palavras 
das várias produções que eles iam fazendo. A prin-
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Prémio Nobel  
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José Saramago
Prémio Nobel de Literatura 

1998

Autor de mais de 40 títulos,  
José Saramago nasceu em 1922,  
na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na Biblioteca 
pública do Palácio das Galveias,  
em Lisboa, foram fundamentais 
para a sua formação. “E foi aí,  
sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela 
vontade de aprender, que o meu 
gosto pela leitura se desenvolveu  
e apurou.”
Em 1947 publicou o seu primeiro 
livro que intitulou A Viúva, mas que, 
por razões editoriais, viria a sair 
com o título de Terra do Pecado. Seis 
anos depois, em 1953, terminaria 
o romance Claraboia, publicado 
apenas depois da sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se 
responsável pela produção na 
Editorial Estúdios Cor, função  
que conjugaria com a de tradutor  
a partir de 1955 e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com  
Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de 
editorialista no Diário de Lisboa  
e em Abril de 1975 é nomeado 
diretor-adjunto do Diário  
de Notícias.

No princípio de 1976 instala-se  
no Lavre para documentar  
o seu projeto de escrever sobre 
os camponeses sem terra. Assim 
nasceu o romance Levantado  
do Chão e o modo de narrar que 
caracteriza a sua ficção novelesca. 
Até 2010, ano da sua morte, 
a 18 de junho, em Lanzarote, 
José Saramago construiu uma 
obra incontornável na literatura 
portuguesa e universal, com  
títulos que vão de Memorial  
do Convento a Caim, passando  
por O Ano da Morte de Ricardo Reis, 
O Evangelho segundo Jesus Cristo, 
Ensaio sobre a Cegueira, Todos os 
Nomes ou A Viagem do Elefante, 
obras traduzidas em todo  
o mundo.
No ano de 2007 foi criada  
em Lisboa uma Fundação  
com o seu nome, que trabalha  
pela difusão da literatura, pela 
defesa dos direitos humanos  
e do meio ambiente, tomando 
como documento orientador  
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Desde 2012  
a Fundação José Saramago tem  
a sua sede na Casa dos Bicos,  
em Lisboa.
José Saramago recebeu o Prémio 
Camões em 1995 e o Prémio  
Nobel de Literatura em 1998.

O título de Valter Hugo Mãe
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cipal dificuldade era não quebrar o compromisso do 
leitor, já que as caligrafias das pessoas são, no geral, 
bastante difíceis de decifrar. Apesar do pincel/mar-
cador tombo nos ajudar bastante a aumentar a esca-
la do desenho da letra, mas ainda assim havia o pe-
rigo de a letra ser elegível. Esta era a razão pela qual 
nós convidámos as pessoas a fazer várias cópias, 
nunca ninguém fazia só uma, mas sim várias - ha-
via umas folhas A3 com uma quadrícula, em que no 
canto superior esquerdo existia o mesmo texto num 
helvética perfeitamente banal, para não influenciar 
as pessoas, já com a métrica e o corte que nós que-
ríamos, e depois eles faziam pela sua mão. Isto ia 
acontecer em várias folhas, não apenas numa. O kit 
que nós tínhamos para cada autor tinhas várias fo-
lhas A3 com essa quadrícula. Portanto, a maior difi-
culdade era quebrar dessa maneira o compromisso 
com o leitor, ou seja ficávamos obcecados pela ideia 
- pelo concept - mas depois não éramos capazes de 
transformar aquilo numa mensagem legível para o 
grande público - esse era o grande desafio. Conse-
guimos fazer isso, não só através da obrigatorieda-
de deles repetirem bastantes vezes o título do livro, 
como em casos extremos, como aconteceu com o 
Valter Hugo Mãe – em que se foi ter com ele ao ae-
roporto – de ele fazer uma segunda via e aí sim já 
conseguimos uma expressão legível.

“Esta coleção, é assim, o nosso «crime 
perfeito» no mundo do design de capas de 
livros.” (Silvadesigners, 2014)

Trabalhos escolares
Cada convidado recebe um kit com um marcador Tombo de cor preta e folhas A3 com 
vários campos onde pode caligrafar o título atribuído. Elisabete Gomes, a designer 
do ateliê responsável pela realização das capas e tráfego com a editora, passou pelo 
aeroporto da Portela numa manhã de terça-feira para se encontrar com Valter Hugo Mãe. 
O escritor estava em trânsito para Boston e São Paulo, onde iria ficar bastante tempo. A 
sua caligrafia para As Intermitências da Morte, o livro que lhe tinha calhado, era a mais 
ilegível de todas as 12 capas concretizadas até então. Era necessária uma segunda versão. 
E foi feita. No lounge do aeroporto...

fig. 14
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fig. 15 e 16
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Obras do Saramago publicadas na Porto Editora e 
as personalidades que colaboraram nas capa:

1 Informação disponível em < https://www.portoeditora.pt/

noticias/novas-edicoes-de-jose-saramago/118922 >

Ensaio sobre a Cegueira - Caligrafia da capa por Chico Buarque

O Homem Duplicado - Caligrafia da capa por Lídia Jorge

A Viagem do Elefante -Caligrafia da capa por Mário de Carvalho

Os apontamentos - Caligrafia da capa por Maria do Céu Guerra

Provavelmente alegria - Caligrafia da capa por Nuno Júdice

As Pequenas Memórias - Caligrafia da capa por Gonçalo M. Tavares

As Intermitências da Morte - Caligrafia da capa por Valter Hugo Mãe

Memorial do Convento - Caligrafia da capa por José Mattoso

História do Cerco de Lisboa - Caligrafia da capa por Álvaro Siza Vieira

Os poemas possíveis - Caligrafia da capa por Almeida Faria

A Noite - Caligrafia da capa por Armando Baptista-Bastos

Manual de Pintura e Caligrafia - Caligrafia da capa por Júlio Pomar

Que farei com este livro? - Caligrafia da capa por Carlos do Carmo

Folhas políticas - Caligrafia da capa por Teresa Villaverde

A Caverna - Caligrafia da capa por Eduardo Lourenço

Ensaio sobre a Lucidez - Caligrafia da capa por Dulce Maria Cardoso

Levantado do Chão - Caligrafia da capa por Mia Couto

Objeto Quase – Caligrafia de capa por João Tordo

Terra do Pecado – Caligrafia de capa por José Luís Peixoto

A Jangada de Pedra – Caligrafia de capa por Mário Cláudio

Todos os Nomes – Caligrafia de capa por Miguel Gonçalves Mendes

O Evangelho segundo Jesus Cristo – Caligrafia de capa por Sebastião Salgado

O ano da morte de Ricardo Reis – Caligrafia de capa por Carlos Reis

Cadernos de Lanzarote I – Caligrafia de capa por Graça Morais

Cadernos de Lanzarote II – Caligrafia de capa por José Santa-Bárbara

Viagem a Portugal – Caligrafia de capa por Maria Alzira Seixo1
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como documento orientador  
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Desde 2012  
a Fundação José Saramago tem  
a sua sede na Casa dos Bicos,  
em Lisboa.
José Saramago recebeu o Prémio 
Camões em 1995 e o Prémio  
Nobel de Literatura em 1998.

José Saramago
Prémio Nobel de Literatura 

1998

Autor de mais de 40 títulos,  
José Saramago nasceu em 1922,  
na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na biblioteca 
pública do Palácio Galveias,  
em Lisboa, foram fundamentais 
para a sua formação. «E foi aí,  
sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela 
vontade de aprender, que o meu 
gosto pela leitura se desenvolveu  
e apurou.»
Em 1947 publicou o seu primeiro 
livro que intitulou A Viúva, mas que, 
por razões editoriais, viria a sair 
com o título de Terra do Pecado. Seis 
anos depois, em 1953, terminaria 
o romance Claraboia, publicado 
apenas após a sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se 
responsável pela produção na 
Editorial Estúdios Cor, função  
que conjugaria com a de tradutor,  
a partir de 1955, e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com  
Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de 
editorialista no Diário de Lisboa  
e em abril de 1975 é nomeado 
diretor-adjunto do Diário  
de Notícias.

No princípio de 1976 instala-se  
no Lavre para documentar  
o seu projeto de escrever sobre 
os camponeses sem terra. Assim 
nasceu o romance Levantado  
do Chão e o modo de narrar que 
caracteriza a sua ficção novelesca. 
Até 2010, ano da sua morte, 
a 18 de junho, em Lanzarote, 
José Saramago construiu uma 
obra incontornável na literatura 
portuguesa e universal, com  
títulos que vão de Memorial  
do Convento a Caim, passando  
por O Ano da Morte de Ricardo Reis,  
O Evangelho segundo Jesus Cristo,  
Ensaio sobre a Cegueira, Todos os  
Nomes ou A Viagem do Elefante,  
obras traduzidas em todo  
o mundo.
No ano de 2007 foi criada  
em Lisboa uma Fundação  
com o seu nome, que trabalha  
pela difusão da literatura, pela 
defesa dos direitos humanos  
e do meio ambiente, tomando 
como documento orientador  
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Desde 2012  
a Fundação José Saramago tem  
a sua sede na Casa dos Bicos,  
em Lisboa.
José Saramago recebeu o Prémio 
Camões em 1995 e o Prémio  
Nobel de Literatura em 1998.

Prémio Nobel  
de Literatura

Não vai faltar quem me acuse de que alguns  
destes textos são desapiedados e injustos, que, tendo sido  

já politicamente inoportunos e impertinentes na própria época  
em que foram escritos, muito mais o vêm a ser agora, e que,  

argumento final, não é atitude das mais prudentes e sensatas  
da minha parte, considerando que todos nós temos os nossos  

«telhados de vidro», reabrir as chagas que o tempo, melhor ou pior,  
teve a caridade de cicatrizar. Disso, como de resto, pensará cada  

um o que quiser, e por isso responderá. Em todo o caso, creio  
que estas Folhas Políticas, de cuja honradez cívica não reconheço  

a ninguém o direito de duvidar, levam dentro verdades  
suficientes para que sejam capazes de defender-se sozinhas,  

sem ajuda. Nem sequer a minha.

José Saram
ago Folhas políticas

José Saramago

José Saram
ago M

anual de Pintura e C
aligrafia

José Saramago

O Manual de Pintura e Caligrafia  
é uma obra ímpar no género da  

literatura autobiográfica entre nós  
e oferece-nos, no seu conjunto,  

um semental de ideias e uma carta  
de rumos da ficção de  

José Saramago até à data.
Luís de Sousa Rebelo

Prémio Nobel  
de Literatura

José Saramago
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1998

Autor de mais de 40 títulos,  
José Saramago nasceu em 1922,  
na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na Biblioteca 
pública do Palácio das Galveias,  
em Lisboa, foram fundamentais 
para a sua formação. “E foi aí,  
sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela 
vontade de aprender, que o meu 
gosto pela leitura se desenvolveu  
e apurou.”
Em 1947 publicou o seu primeiro 
livro que intitulou A Viúva, mas que, 
por razões editoriais, viria a sair 
com o título de Terra do Pecado. Seis 
anos depois, em 1953, terminaria 
o romance Claraboia, publicado 
apenas depois da sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se 
responsável pela produção na 
Editorial Estúdios Cor, função  
que conjugaria com a de tradutor  
a partir de 1955 e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com  
Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de 
editorialista no Diário de Lisboa  
e em Abril de 1975 é nomeado 
diretor-adjunto do Diário  
de Notícias.

No princípio de 1976 instala-se  
no Lavre para documentar  
o seu projeto de escrever sobre 
os camponeses sem terra. Assim 
nasceu o romance Levantado  
do Chão e o modo de narrar que 
caracteriza a sua ficção novelesca. 
Até 2010, ano da sua morte, 
a 18 de junho, em Lanzarote, 
José Saramago construiu uma 
obra incontornável na literatura 
portuguesa e universal, com  
títulos que vão de Memorial  
do Convento a Caim, passando  
por O Ano da Morte de Ricardo Reis, 
O Evangelho segundo Jesus Cristo, 
Ensaio sobre a Cegueira, Todos os 
Nomes ou A Viagem do Elefante, 
obras traduzidas em todo  
o mundo.
No ano de 2007 foi criada  
em Lisboa uma Fundação  
com o seu nome, que trabalha  
pela difusão da literatura, pela 
defesa dos direitos humanos  
e do meio ambiente, tomando 
como documento orientador  
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Desde 2012  
a Fundação José Saramago tem  
a sua sede na Casa dos Bicos,  
em Lisboa.
José Saramago recebeu o Prémio 
Camões em 1995 e o Prémio  
Nobel de Literatura em 1998.
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A ação passa-se na redação  
de um jornal, em Lisboa,

na noite de 24 para  
25 de abril de 1974.
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1998

Autor de mais de 40 títulos,  
José Saramago nasceu em 1922,  
na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na Biblioteca 
pública do Palácio das Galveias,  
em Lisboa, foram fundamentais 
para a sua formação. “E foi aí,  
sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela 
vontade de aprender, que o meu 
gosto pela leitura se desenvolveu  
e apurou.”
Em 1947 publicou o seu primeiro 
livro que intitulou A Viúva, mas que, 
por razões editoriais, viria a sair 
com o título de Terra do Pecado. Seis 
anos depois, em 1953, terminaria 
o romance Claraboia, publicado 
apenas depois da sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se 
responsável pela produção na 
Editorial Estúdios Cor, função  
que conjugaria com a de tradutor  
a partir de 1955 e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com  
Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de 
editorialista no Diário de Lisboa  
e em Abril de 1975 é nomeado 
diretor-adjunto do Diário  
de Notícias.

No princípio de 1976 instala-se  
no Lavre para documentar  
o seu projeto de escrever sobre 
os camponeses sem terra. Assim 
nasceu o romance Levantado  
do Chão e o modo de narrar que 
caracteriza a sua ficção novelesca. 
Até 2010, ano da sua morte, 
a 18 de junho, em Lanzarote, 
José Saramago construiu uma 
obra incontornável na literatura 
portuguesa e universal, com  
títulos que vão de Memorial  
do Convento a Caim, passando  
por O Ano da Morte de Ricardo Reis, 
O Evangelho segundo Jesus Cristo, 
Ensaio sobre a Cegueira, Todos os 
Nomes ou A Viagem do Elefante, 
obras traduzidas em todo  
o mundo.
No ano de 2007 foi criada  
em Lisboa uma Fundação  
com o seu nome, que trabalha  
pela difusão da literatura, pela 
defesa dos direitos humanos  
e do meio ambiente, tomando 
como documento orientador  
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Desde 2012  
a Fundação José Saramago tem  
a sua sede na Casa dos Bicos,  
em Lisboa.
José Saramago recebeu o Prémio 
Camões em 1995 e o Prémio  
Nobel de Literatura em 1998.
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1998

Autor de mais de 40 títulos, 
José Saramago nasceu em 1922, 
na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na biblioteca 
pública do Palácio Galveias, 
em Lisboa, foram fundamentais 
para a sua formação. «E foi aí, 
sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela 
vontade de aprender, que o meu 
gosto pela leitura se desenvolveu 
e apurou.»
Em 1947 publicou o seu primeiro 
livro que intitulou A Viúva, mas que, 
por razões editoriais, viria a sair 
com o título de Terra do Pecado. Seis 
anos depois, em 1953, terminaria 
o romance Claraboia, publicado 
apenas após a sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se 
responsável pela produção na 
Editorial Estúdios Cor, função 
que conjugaria com a de tradutor, 
a partir de 1955, e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com 
Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de 
editorialista no Diário de Lisboa 
e em abril de 1975 é nomeado 
diretor-adjunto do Diário 
de Notícias.

Prémio Nobel 
de Literatura

No princípio de 1976 instala-se 
no Lavre para documentar 
o seu projeto de escrever sobre 
os camponeses sem terra. Assim 
nasceu o romance Levantado 
do Chão e o modo de narrar que 
caracteriza a sua ficção novelesca. 
Até 2010, ano da sua morte, 
a 18 de junho, em Lanzarote, 
José Saramago construiu uma 
obra incontornável na literatura 
portuguesa e universal, com 
títulos que vão de Memorial 
do Convento a Caim, passando 
por O Ano da Morte de Ricardo Reis, 
O Evangelho segundo Jesus Cristo, 
Ensaio sobre a Cegueira, Todos os 
Nomes ou A Viagem do Elefante, 
obras traduzidas em todo 
o mundo.
No ano de 2007 foi criada 
em Lisboa uma Fundação 
com o seu nome, que trabalha 
pela difusão da literatura, pela 
defesa dos direitos humanos 
e do meio ambiente, tomando 
como documento orientador 
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Desde 2012 
a Fundação José Saramago tem 
a sua sede na Casa dos Bicos, 
em Lisboa.
José Saramago recebeu o Prémio 
Camões em 1995 e o Prémio 
Nobel de Literatura em 1998.

Se podes olhar, vê.
Se podes ver, repara.
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O caos é uma ordem  
por decifrar.
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1998

Autor de mais de 40 títulos,  
José Saramago nasceu em 1922,  
na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na Biblioteca 
pública do Palácio das Galveias,  
em Lisboa, foram fundamentais 
para a sua formação. “E foi aí,  
sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela 
vontade de aprender, que o meu 
gosto pela leitura se desenvolveu  
e apurou.”
Em 1947 publicou o seu primeiro 
livro que intitulou A Viúva, mas que, 
por razões editoriais, viria a sair 
com o título de Terra do Pecado. Seis 
anos depois, em 1953, terminaria 
o romance Claraboia, publicado 
apenas depois da sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se 
responsável pela produção na 
Editorial Estúdios Cor, função  
que conjugaria com a de tradutor  
a partir de 1955 e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com  
Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de 
editorialista no Diário de Lisboa  
e em Abril de 1975 é nomeado 
diretor-adjunto do Diário  
de Notícias.

No princípio de 1976 instala-se  
no Lavre para documentar  
o seu projeto de escrever sobre 
os camponeses sem terra. Assim 
nasceu o romance Levantado  
do Chão e o modo de narrar que 
caracteriza a sua ficção novelesca. 
Até 2010, ano da sua morte, 
a 18 de junho, em Lanzarote, 
José Saramago construiu uma 
obra incontornável na literatura 
portuguesa e universal, com  
títulos que vão de Memorial  
do Convento a Caim, passando  
por O Ano da Morte de Ricardo Reis, 
O Evangelho segundo Jesus Cristo, 
Ensaio sobre a Cegueira, Todos os 
Nomes ou A Viagem do Elefante, 
obras traduzidas em todo  
o mundo.
No ano de 2007 foi criada  
em Lisboa uma Fundação  
com o seu nome, que trabalha  
pela difusão da literatura, pela 
defesa dos direitos humanos  
e do meio ambiente, tomando 
como documento orientador  
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Desde 2012  
a Fundação José Saramago tem  
a sua sede na Casa dos Bicos,  
em Lisboa.
José Saramago recebeu o Prémio 
Camões em 1995 e o Prémio  
Nobel de Literatura em 1998.
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Sempre chegamos ao sítio  
aonde nos esperam.
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1998

Autor de mais de 40 títulos,  
José Saramago nasceu em 1922,  
na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na Biblioteca 
pública do Palácio das Galveias,  
em Lisboa, foram fundamentais 
para a sua formação. “E foi aí,  
sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela 
vontade de aprender, que o meu 
gosto pela leitura se desenvolveu  
e apurou.”
Em 1947 publicou o seu primeiro 
livro que intitulou A Viúva, mas que, 
por razões editoriais, viria a sair 
com o título de Terra do Pecado. Seis 
anos depois, em 1953, terminaria 
o romance Claraboia, publicado 
apenas depois da sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se 
responsável pela produção na 
Editorial Estúdios Cor, função  
que conjugaria com a de tradutor  
a partir de 1955 e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com  
Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de 
editorialista no Diário de Lisboa  
e em Abril de 1975 é nomeado 
diretor-adjunto do Diário  
de Notícias.

No princípio de 1976 instala-se  
no Lavre para documentar  
o seu projeto de escrever sobre 
os camponeses sem terra. Assim 
nasceu o romance Levantado  
do Chão e o modo de narrar que 
caracteriza a sua ficção novelesca. 
Até 2010, ano da sua morte, 
a 18 de junho, em Lanzarote, 
José Saramago construiu uma 
obra incontornável na literatura 
portuguesa e universal, com  
títulos que vão de Memorial  
do Convento a Caim, passando  
por O Ano da Morte de Ricardo Reis, 
O Evangelho segundo Jesus Cristo, 
Ensaio sobre a Cegueira, Todos os 
Nomes ou A Viagem do Elefante, 
obras traduzidas em todo  
o mundo.
No ano de 2007 foi criada  
em Lisboa uma Fundação  
com o seu nome, que trabalha  
pela difusão da literatura, pela 
defesa dos direitos humanos  
e do meio ambiente, tomando 
como documento orientador  
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Desde 2012  
a Fundação José Saramago tem  
a sua sede na Casa dos Bicos,  
em Lisboa.
José Saramago recebeu o Prémio 
Camões em 1995 e o Prémio  
Nobel de Literatura em 1998.
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Enquanto não alcançares a verdade,  
não poderás corrigi-la. Porém,  

se não a corrigires, não a alcançarás. 
Entretanto, não te resignes.
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José Saramago
Prémio Nobel de Literatura 

1998

Autor de mais de 40 títulos,  
José Saramago nasceu em 1922,  
na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na Biblioteca 
pública do Palácio das Galveias,  
em Lisboa, foram fundamentais 
para a sua formação. “E foi aí,  
sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela 
vontade de aprender, que o meu 
gosto pela leitura se desenvolveu  
e apurou.”
Em 1947 publicou o seu primeiro 
livro que intitulou A Viúva, mas que, 
por razões editoriais, viria a sair 
com o título de Terra do Pecado. Seis 
anos depois, em 1953, terminaria 
o romance Claraboia, publicado 
apenas depois da sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se 
responsável pela produção na 
Editorial Estúdios Cor, função  
que conjugaria com a de tradutor  
a partir de 1955 e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com  
Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de 
editorialista no Diário de Lisboa  
e em Abril de 1975 é nomeado 
diretor-adjunto do Diário  
de Notícias.

No princípio de 1976 instala-se  
no Lavre para documentar  
o seu projeto de escrever sobre 
os camponeses sem terra. Assim 
nasceu o romance Levantado  
do Chão e o modo de narrar que 
caracteriza a sua ficção novelesca. 
Até 2010, ano da sua morte, 
a 18 de junho, em Lanzarote, 
José Saramago construiu uma 
obra incontornável na literatura 
portuguesa e universal, com  
títulos que vão de Memorial  
do Convento a Caim, passando  
por O Ano da Morte de Ricardo Reis, 
O Evangelho segundo Jesus Cristo, 
Ensaio sobre a Cegueira, Todos os 
Nomes ou A Viagem do Elefante, 
obras traduzidas em todo  
o mundo.
No ano de 2007 foi criada  
em Lisboa uma Fundação  
com o seu nome, que trabalha  
pela difusão da literatura, pela 
defesa dos direitos humanos  
e do meio ambiente, tomando 
como documento orientador  
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Desde 2012  
a Fundação José Saramago tem  
a sua sede na Casa dos Bicos,  
em Lisboa.
José Saramago recebeu o Prémio 
Camões em 1995 e o Prémio  
Nobel de Literatura em 1998.

José Saramago
Prémio Nobel de Literatura 

1998

Autor de mais de 40 títulos,  
José Saramago nasceu em 1922,  
na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na biblioteca 
pública do Palácio Galveias,  
em Lisboa, foram fundamentais 
para a sua formação. «E foi aí,  
sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela 
vontade de aprender, que o meu 
gosto pela leitura se desenvolveu  
e apurou.»
Em 1947 publicou o seu primeiro 
livro que intitulou A Viúva, mas que, 
por razões editoriais, viria a sair 
com o título de Terra do Pecado. Seis 
anos depois, em 1953, terminaria 
o romance Claraboia, publicado 
apenas após a sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se 
responsável pela produção na 
Editorial Estúdios Cor, função  
que conjugaria com a de tradutor,  
a partir de 1955, e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com  
Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de 
editorialista no Diário de Lisboa  
e em abril de 1975 é nomeado 
diretor-adjunto do Diário  
de Notícias.

No princípio de 1976 instala-se  
no Lavre para documentar  
o seu projeto de escrever sobre 
os camponeses sem terra. Assim 
nasceu o romance Levantado  
do Chão e o modo de narrar que 
caracteriza a sua ficção novelesca. 
Até 2010, ano da sua morte, 
a 18 de junho, em Lanzarote, 
José Saramago construiu uma 
obra incontornável na literatura 
portuguesa e universal, com  
títulos que vão de Memorial  
do Convento a Caim, passando  
por O Ano da Morte de Ricardo Reis,  
O Evangelho segundo Jesus Cristo,  
Ensaio sobre a Cegueira, Todos os  
Nomes ou A Viagem do Elefante,  
obras traduzidas em todo  
o mundo.
No ano de 2007 foi criada  
em Lisboa uma Fundação  
com o seu nome, que trabalha  
pela difusão da literatura, pela 
defesa dos direitos humanos  
e do meio ambiente, tomando 
como documento orientador  
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Desde 2012  
a Fundação José Saramago tem  
a sua sede na Casa dos Bicos,  
em Lisboa.
José Saramago recebeu o Prémio 
Camões em 1995 e o Prémio  
Nobel de Literatura em 1998.

Prémio Nobel  
de Literatura

Não vai faltar quem me acuse de que alguns  
destes textos são desapiedados e injustos, que, tendo sido  

já politicamente inoportunos e impertinentes na própria época  
em que foram escritos, muito mais o vêm a ser agora, e que,  

argumento final, não é atitude das mais prudentes e sensatas  
da minha parte, considerando que todos nós temos os nossos  

«telhados de vidro», reabrir as chagas que o tempo, melhor ou pior,  
teve a caridade de cicatrizar. Disso, como de resto, pensará cada  

um o que quiser, e por isso responderá. Em todo o caso, creio  
que estas Folhas Políticas, de cuja honradez cívica não reconheço  

a ninguém o direito de duvidar, levam dentro verdades  
suficientes para que sejam capazes de defender-se sozinhas,  

sem ajuda. Nem sequer a minha.

José Saram
ago Folhas políticas

José Saramago

José Saram
ago M

anual de Pintura e C
aligrafia

José Saramago

O Manual de Pintura e Caligrafia  
é uma obra ímpar no género da  

literatura autobiográfica entre nós  
e oferece-nos, no seu conjunto,  

um semental de ideias e uma carta  
de rumos da ficção de  

José Saramago até à data.
Luís de Sousa Rebelo
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José Saramago
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1998

Autor de mais de 40 títulos,  
José Saramago nasceu em 1922,  
na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na Biblioteca 
pública do Palácio das Galveias,  
em Lisboa, foram fundamentais 
para a sua formação. “E foi aí,  
sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela 
vontade de aprender, que o meu 
gosto pela leitura se desenvolveu  
e apurou.”
Em 1947 publicou o seu primeiro 
livro que intitulou A Viúva, mas que, 
por razões editoriais, viria a sair 
com o título de Terra do Pecado. Seis 
anos depois, em 1953, terminaria 
o romance Claraboia, publicado 
apenas depois da sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se 
responsável pela produção na 
Editorial Estúdios Cor, função  
que conjugaria com a de tradutor  
a partir de 1955 e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com  
Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de 
editorialista no Diário de Lisboa  
e em Abril de 1975 é nomeado 
diretor-adjunto do Diário  
de Notícias.

No princípio de 1976 instala-se  
no Lavre para documentar  
o seu projeto de escrever sobre 
os camponeses sem terra. Assim 
nasceu o romance Levantado  
do Chão e o modo de narrar que 
caracteriza a sua ficção novelesca. 
Até 2010, ano da sua morte, 
a 18 de junho, em Lanzarote, 
José Saramago construiu uma 
obra incontornável na literatura 
portuguesa e universal, com  
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Transcrever: Ações Participativas  
nos Bairros Sociais de Braga

A obra editorial Transcrever, apresenta um carác-
ter social e íntimo inerente ao tema que aborda – 
uma investigação teórico-prática desenvolvida ao 
longo do período de um ano (2017-2018) e resul-
tante do projeto “Transcrever: Ações Participativas 
nos Bairros Sociais de Braga”, criado e organizado 
pelos Space Transcribers e inserido no projeto “(Re)
Escrever o Nosso Bairro”, promovido pelo Municí-
pio de Braga (Space Transcribers, 2018)

A designer Ana Resende foi responsável pelo 
design gráfico da publicação e pela abordagem se-
mântica e emocional presente na capa desta. A capa 
consiste “em película transparente, onde o esquele-
to do livro fica a descoberto, com impressão de uma 
lista de participantes – moradores, tutores, técnicos 
da Câmara, etc. – sem distinção hierárquica, orga-
nizados apenas por ordem alfabética.” (*) Ou seja, 
uma capa composta graficamente por uma lista de 
nomes. O nome de uma pessoa pode apresentar-se 
como o mais comum método de identificação de 
um indivíduo, porém, numa perspetiva oposta, este 
carrega, em si, a narrativa pessoal e semântica que 
é essa mesma pessoa. Este pode ser a mais íntima e 
humana carga que se carrega desde o primeiro dia 
de vida. Deste modo, a presença de uma lista de no-
mes numa capa de um livro como único elemento 
textual, apresenta, através de valores emocionais, 
um discurso retórico visual forte e curioso ao olhar 
do leitor. 

No seguimento da capa apresentar um conjunto 
de nomes e não o título do livro, como se esperaria 
de um livro convencional, foi pertinente colocar a 
seguinte questão à designer Ana Resende:

Space Transcribers
Ana Resende
2018
Município de Braga



fig. 18





96 A CAPA DO LIVRO ‘LIVRO’

Breves questões colocadas 
à designer Ana Resende, 
possíveis de consultar nos 
Anexos deste relatório

p.: A ausência do título do livro e do nome dos 
autores na capa foge às convenções do livro tra-
dicional. Considera que esta opção trouxe bene-
fícios à obra, não só a nível gráfico, mas também 
perante a relação com o leitor/público?

r.: Sim, trouxe algumas consequências positi-
vas. Esta opção tornou o objecto mais inusitado, 
enigmático, o que acaba por desafiar à leitura. 
Talvez por ter uma atitude mais radical face a 
essa convenção, chamou a atenção da comuni-
dade gráfica e foi seleccionado, juntamente com 
outros livros, para representar Portugal na Feira 
Internacional de Design de Livro, na Alemanha. 
Mas sobretudo, e essa é a verdadeira gratifica-
ção, foi bem recebido pelas pessoas envolvidas, 
que se sentiram bem representadas.

fig. 19
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fig. 20
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fig. 21
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Duplo Vê – O Tautólogo

O artefacto gráfico Duplo Vê é estudado no âmbito 
do presente relatório não por apresentar aspectos 
de carácter emocional, mas por reunir, na sua estru-
tura conceptual, um emaranhado de valores semân-
ticos que transformam e elevam a publicação. Esta 
consiste no trabalho gráfico do artísta plástico Ma-
ttias Denisse e culmina referências de 1. uma expo-
sição: Duplo Vê (Casa das Histórias, Cascais, 2016), 
2. um site: www.dupluvedupluvedupluve.com 3. o 
livro que é: Duplo vê. O Tautólogo (Denisse, 2017).

“Duplo vê é, ao mesmo tempo, o nome em ex-
tensão da letra W (inspirado no título de George 
Perec, W ou les souvenirs d’enfance) e também o 
“duplo ver” de um Deus vesgo. Duplo vê poderia ter 
um subtítulo: ensaio sobre o estrabismo de Deus.” 
(Denisse, 2017)

O seu desenvolvimento gráfico é da autoria de 
Sofia Gonçalves, da Editoria Dois Dias, com quem 
Denisse realizou este seu projeto. A obra editorial 
apresenta, em toda a sua aparência exterior, uma 
composição possível de analisar ao olhar da retórica 
visual – os sinais visuais ilustram o sinal verbal do 
seu título. Vários pares de olhos materializam grafi-
camente a semântica de ver duplamente, o estrabis-
mo de deus, numa capa que pode ser, também, vista 
duplamente pela repetição da estrutura compositó-
ria na capa e contracapa. 

O subtítulo da obra refere-se à tautologia – um 
conceito apresentado quase como um pleonasmo – 
assim como a retórica visual da sua capa. 

textos: O título é = à soma 
de todos os títulos por  
Mattia Denisse;
tradução gráfica: 
Sofia Gonçalves
edição: Rui Paiva 
e Sofia Gonçalves
desenhos: Mattia Denisse
design: Sofia Gonçalves
revisão: Lígia Afonso, 
Rui Almeida Paiva, Sofia 
Gonçalves
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A relação deste estudo de caso com a temática do 
presente relatório deve-se aos dois se debruçarem 
em ver atrás das coisas outras coisas.

“Existe uma tentação provavelmente tão 
antiga como a aparição do homem: o desejo 
de ver outras realidades atrás da realidade. 
Esta disposição multiplica infinitamente as 
possibilidades de interpretação e o signifi-
cado das coisas e impossibilita a nomeação 
das coisas tal e qual como elas são. Este ata-
vismo — ver atrás das coisas outras coisas 
— nasce duma deformação ocular de Deus, 
um estrabismo convergente tão pronuncia-
do que se traduz num desdobramento. Estas 
realidades, assímptotas, não são mais do 
que o reflexo simétrico do mesmo, uma Tau-
tologia.” (Denisse, 2017)

fig. 22
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fig. 23
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3 PROJETO

Recordando o papel persuasivo da retórica no meio 
comunicativo e o valor memorável que a emoção 
tem sobre a mente humana, o exercício ideal seria 
unir estas valências. Como observado nos estudos de 
caso anteriormente referidos, é possível passar valo-
res afetivos para o objeto gráfico através do seu ca-
rácter conceptual que, primeiramente suscita curio-
sidade e, posteriormente, empatia. Neste contexto, 
é importante reforçar que a aparência estética não é 
uma prioridade, esta é trabalhada em função do sig-
nificado e da dimensão conceptual, que prevalecem, 
muitas vezes, um design graficamente exímio. 

O campo da retórica visual/verbal, introduzida 
neste relatório pelos estudos de Gui Bonsiepe, e os 
seus recursos estilísticos permitem-nos criar novos 
significados ou evidenciar elementos conceptuais, 
tornando-se uma estratégia ou ferramenta influente.

“As a descriptive, analytical process vi-
sual/verbal rhetoric is micrological in its 
purport. It is concerned with syntactic and 
semantic relationships between visual and 
verbal signs but not with these meanin-
gs in their social context. This is where the 
content analysis begins. It interprets what 
transcends rhetorical figures: the imagery 
of the ambushed terror of persuasive com-
munication.” (Bonsiepe, 1965, p.40)
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De modo a investigar através da prática do design, 
o projeto inserido no estudo Emoção e Retórica na 
Comunicação Gráfica propõe um exercício de design 
sobre capas de livro. Este considera os recursos es-
tilísticos inerentes à retórica visual/verbal de Gui 
Bonsiepe e desenvolve cinco capas de uma obra se-
gundo os respetivos patterns: metáfora, re-metáfo-
ra, sinédoque, tipograma e transferência associativa. 
O último – transferência associativa – apresenta-se 
como remate ou culminar do estudo, por conter, em 
si mesmo, associações emocionais que constroem e 
materializam o conceito da junção da emoção e da 
retórica visual. 

O presente exercício empírico foca-se na capa e 
no exterior global do livro enquanto objeto – capa, 
contracapa e lombada. A capa é a interface entre o 
leitor e o objeto e, por consequência, entre o leitor 
e a narrativa. A interação pretendida entre as duas 
partes é uma interação de carácter emocional ou in-
telectual, ou seja, pretende-se que o leitor observe, 
contemple e interprete, do seu ponto de vista sub-
jetivo, o artefacto. Nota-se ainda que o objeto não 
precisa de ser compreendido na sua integridade 
conceptual.

Torna-se pertinente relembrar que este exercí-
cio segue um rumo académico, a sua metodologia 
não espelha a realidade projetual do designer e do 
mercado – nem sempre o designer estuda os valores 
retóricos antes de os aplicar. 

Conceito e Metodologia

Neste contexto, surge o exemplo do livro Lolita - The 
Story of a Cover Girl: Vladimir Nabokov’s Novel in 
Art and Design, por apresentar um carácter meto-
dológico exatamente inverso. 

Esta publicação reúne um conjunto de capas 

CASO DAS CAPAS DE LOLITA 

– EXERCÍCIO INVERSO
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desenhadas para mais de uma centena de edições 
do clássico romance de literatura inglesa Lolita3. 
Os editores John Bertram e Yuri Leving compilam 
ensaios de diversos autores de modo a abordar a 
obra numa dimensão artística e de estudo de design. 
Apresenta-se e analisa-se diversas composições grá-
ficas das capas de Lolita, divide-se em categorias 
pela sua estratégia visual e semântica – Objetos, O 
ponto de vista de Humbert, Mood e Linguagem –, 
descreve-se interpretações e justificações para esco-
lhas gráficas tão distintas.

A pertinência da publicação Lolita - The Story of 
a Cover Girl: Vladimir Nabokov’s Novel in Art and 
Design para o presente relatório deve-se à sua di-
mensão real do que acontece no mercado. A análise 
vem à posteriori, o desdobrar de conceitos e recur-
sos estilísticos derivados da retórica pode ser estu-
dado, porém posteriormente. É importante concluir 
que na prática do designer existe uma intenção e não 
um estudo teórico. Ao inverso do exercício empírico 
inerente a este relatório – Emoção e Retórica na Co-
municação Gráfica – que investiga através da prática 
e que tem, necessariamente, um enquadramento te-
mático e uma fundamentação teórica prévia.

3 O romance Lolita, de 
Vladimir Nabokov, foi 
publicado pela primeira vez 
em 1955. É conhecido pelo 
seu enredo controverso – um 
homem de meia-idade, sob 
o pseudónimo Humbert 
Humbert, apresenta uma 
obcessão por Dolores Haze, 
de 12 anos, a quem trata  
por Lolita e com quem se 
envolve sexualmente. Desde 
a data do seu lançamento 
que é uma obra por muitos 
contestada, polémica até,  
no campo do erotismo ou do 
fundamento crítico do autor. 
Ainda assim, não deixa de ser 
considerado um clássico da 
literatura inglesa do séc. XX, 
tendo originado mais de uma 
centena de edições, das quais 
versões originais e traduzidas, 
pelo mundo fora.
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fig. 24
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fig. 25
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Com a finalidade de desenvolver o design das cinco 
capas referentes aos cinco recursos da retórica vi-
sual/verbal selecionados, a escolha da obra literária 
sobre a qual o projeto se debruça graficamente se-
guiu um critério detalhado e delicado, quase poé-
tico. Como anteriormente referido, o interesse pela 
temática deste estudo foi despontado pelas capas da 
coleção de livros do José Saramago, projetadas pe-
los silvadesigners – o primeiro estudo de caso des-
te relatório –; deste modo, fez sentido escolher um 
autor que estabelecesse uma relação com o concei-
tuado José Saramago. Em tom de acrescento, pre-
tendeu-se escolher um escritor português contem-
porâneo com o qual, para além da sua qualidade e 
mérito, houvesse a possibilidade, ainda que ínfima, 
de contactar e compreender a sua obra de um pano-
rama emocional.

Reunindo estas associações, optou-se pelo cé-
lebre escritor português José Luís Peixoto. Este 
apresenta diversos pontos relacionais com o pri-
meiro José: quer pelo Prémio Literário que ganhou 
em seu nome – em 2001 com o romance Nenhum 
Olhar –, quer pelo livro que escreveu com a sua pre-
sença no pensamento – Autobiografia, 2019 –, ou 
pela relação pessoal que estabeleciam. José Luís P. 
é também um dos autores que deu sua caligrafia a 
apresentar um romance da colecção do Saramago – 
Terra do Pecado. 

Posteriormente, sobre a necessidade de escolher 
uma das suas obras literárias4, seguiu-se diretamen-
te para o seu romance Livro, ainda que sem leitura 
prévia do mesmo. A relação simples e, simultanea-
mente, complexa que um livro chamado Livro teria 
com um projeto sobre capas de livros, desenvolvido 
no âmbito de um mestrado onde o foco principal são 
os livros, foi a principal justificação para esta opção.

(continuação) Conceito e Metodologia

4 Nesta escolha, foi dada 
preferência ao texto em 
prosa em detrimento da 
poesia, abstraindo-nos da 
carga possivelmente mais 
emocional que  
a última sugere.
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Nota Devido à possível 
estranheza provocada pelo 
nome da obra – Livro – 
num contexto em que se 
estuda o livro enquanto 
objeto gráfico, deste 
momento a diante, sempre 
que surgir a palavra Livro 
com o primeiro caracter 
em caixa alta, refere-se 
somente ao romance ou 
à personagem do mesmo 
que se chama Livro. 
Quando escrito livro em 
minúsculas, dirige-se ao 
objeto especificamente.

5 Como descrito por 
Peixoto, entre 1960 e 
1974, cerca de um milhão 
e meio de portugueses 
emigraram para França 
(Peixoto, 2010, p. 261).

Para melhor compreender os elementos semânticos 
utilizados nas abordagens da retórica visual/verbal 
das capas de Livro, é pertinente apresentar, em es-
tilo de sinopse, a temática da sua narrativa. 

O enredo de Livro tem lugar entre uma vila por-
tuguesa e Paris, dos anos 50 a 2010, e acompanha a 
vida de personagens que ilustram exemplarmente a 
emigração portuguesa para França5. Descritivo nos 
seus lugares, pessoas e costumes, transporta-nos 
para uma realidade que para uns é tão próxima e 
para outros sempre foi longínqua. “Lá na França, lá 
na França” (Peixoto, 2020). A presença de um livro 
(objeto) que percorre a narrativa desenrola-se de tal 
modo inovador que chega a nós, leitores. 

O objeto livro apresenta múltiplos significados 
– é um objeto valioso que passa de mãe para filho, 
do filho para a namorada e, finalmente, da namo-
rada para o seu filho, quase como uma herança, 
mas bonita; é um objeto tão importante quanto a 
roupa que as personagens levam vestidas, este viaja 
de uma casa para outra, de uma aldeia portuguesa 
para Paris e, novamente, para uma terceira casa na 
aldeia de onde partiu. Porém, o livro não fica pre-
so às convenções da literatura – num momento 
paralelo, este passa do autor para a narrativa e da 
narrativa para o leitor, uma relação para connosco, 
público. Viaja de um momento de escrita do autor 
para a livraria e, da livraria para casa do leitor.

Com o intento de melhor compreender esta rela-
ção que o escritor estabelece com o leitor, e mesmo de 
modo a entender o desenvolvimento gráfico das capas 
de Livro que se seguem, torna-se pertinente conhecer a 
posição e as características do autor – José Luís Peixoto. 

Breve Apresentação do Livro

“(...) existem múltiplos fatores a contri-
buírem para o título, um deles é esse obje-
to que vai atravessando a narrativa. E que, 
no fundo, contém tantas vidas.” (Peixoto in 
Globo, 2012)
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Biografia de Escritor 

José Luís Peixoto nasceu 
na aldeia de Galveias, no 
Alto Alentejo, onde viveu 
até aos 18 anos, idade 
em que foi estudar para 
a Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de 
Lisboa. Após terminar 
a sua licenciatura em 
Línguas e Literaturas 
Modernas, na variante 
de estudos ingleses e 
alemães, foi professor em 
várias escolas portuguesas 
e na Cidade da Praia,  
em Cabo Verde.  
Em 2001, dedicou-se 
profissionalmente à 
escrita. Com apenas 
27 anos, José Luís 
Peixoto foi o mais jovem 
vencedor de sempre do 
Prémio Literário José 
Saramago. Desde esse 
reconhecimento, a sua 
obra tem recebido amplo 
destaque nacional e 
internacional. Os seus 
livros estão traduzidos e 
publicados em 26 idiomas. 

(Biografia de José Luís 
Peixoto. Disponível 
em < http://www.

joseluispeixoto.net/ > 

6 A Aula Inaugural que 
José Luís Peixoto deu no 
âmbito do Programa de 
Estudos Pós-graduados 
em Literatura e Crítica 
Literária da universidade 
PUC de São Paulo, 
realizou-se no passado 
dia 4 de Agosto de 2020, 
em estilo de conversa, via 
Zoom, e tem por nome 
Regresso a casa - Temas 
Essenciais da Obra de 
José Luís Peixoto. Esta 
referência audiovisual 
é mencionada com 
frequência no decorrer 
deste relatório pela 
sua riqueza temática 
e semântica. O vídeo 
encontra-se registado 
e pode ser visualizado 
no canal de youtube 
Literatura PUC-SP – 
dividido em primeira 
e segunda parte. 
Os seus respetivos 
links encontram-se 
na Bibliografia deste 
documento.

7 Os e-mails inerentes 
ao contato com José 
Luís Peixoto no âmbito 
da presente investigação 
encontram-se no Anexos 
deste documento.

Prémios 

Galveias - The Best 
Translation Award 2019 
(Japão)

Galveias - Prémio 
Oceanos - Prémio de 
Literatura em Língua 
Portuguesa 2016 (Brasil)

Livro - Prémio Libro 
d’Europa 2013 (Itália)
A Criança em Ruínas - 
Prémio da Sociedade 
Portuguesa de Autores 
2013 (Portugal)

Gaveta de Papéis - 
Prémio de Poesia Daniel 
Faria 2008 (Portugal)

Cemitério de Pianos 
- Prémio Cálamo 2007 
(Espanha)

Nenhum Olhar - Prémio 
Literário José Saramago 
2001 (Portugal)

(Biografia de José Luís 
Peixoto. Disponível 
em < http://www.
joseluispeixoto.net/ > )
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Após a leitura e o estudo do romance Livro (Pei-
xoto, 2010), a pesquisa de diversas entrevistas ao 
escritor, a assistência a algumas referências audio-
visuais – das quais faz parte a sua Aula Inaugural 
para a PUC – SP6, realizada no passado dia 4 de 
Agosto de 2020, que tem um peso importante so-
bre o presente relatório – e um breve contato por 
correio eletrónico7, pretende-se compreender a po-
sição de José Luís Peixoto para com esta sua obra 
e, possivelmente, com o seu modo de escrita e pers-
petiva literária. Ainda assim, é importante relem-
brar que não se pretende desenvolver uma crítica 
literária, mas sim um breve estudo teórico sobre o 
tema, de modo a enriquecer a componente prática 
que se segue.

Em Livro, José Luís P. divide o romance em 

Posição do Escritor – José Luís 
Peixoto – no Contexto de Livro

“Ao exercer, ao escrever, ao construir 
um objecto literário, o autor está ele próprio 
a expor os seus conceitos, a expor as suas 
ideias de uma forma implícita – às vezes 
até inconsciente, embora, na minha pers-
pectiva, acho que é muito mais interessante 
quando existe consciência, quando existe in-
tenção. Embora isso, depois seja talvez indi-
ferente no outro lado do texto, ou seja, quem 
lê, quem tem o texto à sua frente, talvez não 
seja muito importante ter conhecimento 
qual era a intenção de quem o escreveu, mas 
para quem o escreveu, essa consciência é 
especialmente importante e o texto vincula 
sempre as suas referências, as suas convic-
ções, os seus conceitos. Cada texto, seja so-
bre que tema for, é um manifesto formal e é 
sempre um manifesto conceptual, em algu-
ma medida.” (Peixoto, [vídeo], 2020)
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duas partes – “(...) uma primeira parte realista (até 
à página 204), a que depois é acrescentada uma se-
gunda parte desconstrutivista.” (Peixoto in Público, 
2010) A primeira parte explora o sentido da emi-
gração portuguesa para França; enquanto a segun-
da parte desafia a literatura moderna – afirma um 
enredo circular que interfere não só com a narrati-
va, mas também com o leitor. Como o escritor men-
ciona numa entrevista para o Público, no âmbito de 
Livro, 

Este desfecho controverso e inesperado não é a 
única particularidade que José Luís P. explora no 
seu romance. O escritor preocupa-se com o livro 
nas suas diversas vertentes, usufrui deste enquanto 
objeto gráfico para melhor ilustrar a sua narrativa e 
jogar com ela. O autor transporta elementos semân-
ticos para o campo visual e vincula, através destes, 
o carácter circular da história. Como na seguinte 
passagem que decorre numa biblioteca em França,

“O livro estava mexido. Alguém o tinha aberto 
numa página, número 224, e feito pequenos círcu-
los a lápis, à volta das seguintes palavras: gosto, de, 
ti. Três palavras distribuídas pela página com círcu-
los à volta.” (Peixoto, 2010, p. 145)
Na página 224 de Livro as mesmas palavras estão 
circuladas – gosto, de, ti – inseridas na narrativa 

“
“De certa maneira, o livro escangalha-

-se”, ri-se. “Antes de começar a escrever a 
primeira palavra eu já tinha a ideia de que 
no final ia existir algo de muito extravagan-
te. Já tinha a ideia de tentar que aquele livro 
que é pousado nas mãos do filho, na primei-
ra frase, que foi a primeira frase que escrevi, 
se transformasse no próprio livro que a pes-
soa tem nas mãos. Que existisse essa auto-
-referencialidade.”
(Peixoto in Público, 2010)
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sem alteração notável da mesma. Esta combinação 
de palavras destacadas e as seguintes, também refe-
ridas no episódio inicial, materializam e evidenciam 
a intenção concêntrica do romance8. Este é um ser 
concêntrico – desde o seu título, a sua narrativa, a 
sua materialidade, e o significado que o livro trans-
mite para além de livro – livro enquanto intenção 
(Peixoto, 2010, p. 11). Esta sensação é-nos transmi-
tida, de modo inocente e subtil na primeira página 
do romance, por entre o episódio inicial da narrati-
va, direcionado para as sensações de Ilídio,

“(...) distraiu-se, mas não se desinteressou pelo 
livro, apenas deixou de o interrogar enquanto objec-
to em si, começou a questioná-lo de maneira muito 
abstracta, enquanto intenção, enquanto sombra de 
um acto.” (Peixoto, 2010, p. 11)

O título, um elemento estrutural na anatomia de 
um livro – quer na sua dimensão narrativa como 
visual –, pode apresentar-se arrojado. O que espe-
rará o leitor de um livro proclamado de Livro? Que 
direção tomarão as suas expectativas?  “Um nome é 
suficiente? Não é. Um título também não. Esperar-
-se-ia muito mais de um romance chamado Livro.” 
(Peixoto, 2010, p. 227)

É exatamente neste contexto que o romance se 
auto-referencia, se autocritica, expõe-se ao leitor 
como sendo o livro que a mãe ofereceu ao filho, re-
ferindo-se certamente de si próprio. “(...) o clímax 
de insensatez é alcançado numa espécie de auto-
crítica que, fazendo parte do romance, se refere ao 
próprio romance.” (Peixoto, 2010, p.227)

O feito de criticar a sua própria obra e antecipar, 
ou provocar, de algum modo, as críticas literárias 
que haveriam de surgir, torna a marcar a escrita au-
daz de José Luís Peixoto. Ainda assim, retomando a 
temática do título, o autor menciona que “Idealmen-
te, o título deve relacionar-se com todos os textos; 

8 Ver figuras das páginas 
140 a 145, subcapítulo 
que se segue, Processo 
do projeto, para 
visualizar as composições 
mencionadas.
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no caso de um romance ou de um texto mais longo, 
deve relacionar-se com todas as páginas, com todos 
os momentos. Deve, de certa forma, oferecer uma 
leitura nova para cada situação. Ou seja, se estiver-
mos a ler um momento de um romance, podemos 
sempre interrogá-lo à luz do título e aí ganharmos 
uma nova percepção.” (Peixoto, [vídeo], 2020)

Neste romance, pode-se questionar cada página 
à luz do título, cada momento, seja este da primeira 
ou segunda parte do mesmo, ganha significado se-
gundo a perspetiva do livro.

Em Livro, o escritor desrespeita as dimensões au-
tor/narrador/leitor. Este suscita uma interação fe-
chada, de carácter tão leve e natural que nos dá a 
entender que é aberta, entre a narrativa e o leitor 
(a interação surge na página 247 e alonga-se até ao 
fim do romance). 

Pode-se afirmar que as suas personagens ultra-
passam fronteiras para chegar a França e José Luís 
P., enquanto escritor, ultrapassa fronteiras na di-
mensão romance/leitor na literatura. Para o autor, 
o leitor é uma presença ativa – este faz escolhas, e 
estas podem originar uma leitura diferente do tex-
to (Peixoto, [vídeo], 2020). Evidenciando uma vez 
mais o mundo interior que Damásio nos apontava 
no contexto dos sentimentos, no início deste rela-
tório, – o background de cada indivíduo. Na Aula 
Inaugural que José Luís P. apresentou para a PU-
C-SP, no contexto do seu romance Autobiografia, 

“Há uma tentativa de que seja o próprio 
romance a fazê-lo [dirigir-se ao leitor de for-
ma directa], não tanto o narrador. É quase 
uma entidade diferente. Aí questiona-se o 
que é um livro: se é aquele objecto ou se é o 
significado das palavras. O que é um livro?” 
(Peixoto in Ler, 2010)



o escritor disse uma das mais importantes citações 
que se apresenta nesta investigação,

Esses detalhes e essas janelas autobiográficas marcam 
muito o texto, não só para mim, como objectivamente. E 
muitas vezes há outros aspectos, também curiosos, que é 
toda a paraliteratura que existe à volta do texto. É muito 
comum, se por acaso uma pessoa viu uma entrevista mi-
nha, a pessoa saber que o romance Galveias tem o nome 
do lugar onde eu nasci, mas, isso é uma informação que 
não tem qualquer relevância efectiva literária, porque em 
nenhum lugar do texto se diz que existe o autor e que o 
autor nasceu naquele lugar; mas essa informação, já tive 
muitas oportunidades de perceber, marca verdadeira-
mente a leitura. Para já, porque as pessoas me reconhe-
cem legitimidade para escrever sobre aquele mundo por-
que sabem que eu vivi nele até aos 18 anos e sabem que ele 
está muito presente na minha vida e no meu imaginário. 
E depois, porque lhe confere importância, ou seja, não 
é apenas um lugar inventado, é um lugar onde eu nasci. 
Isso é muito interessante de questionar sobre o ponto de 
vista literário e eu acho que é muito interessante porque 
também me permite um pouco perceber o papel que nós 
damos ao autor na leitura que fazemos do texto. Porque 
se nós sabemos que foi escrito por um homem ou uma 
mulher, se nós sabemos que foi escrito hoje ou há trezen-
tos anos, se nós sabemos que foi escrito em Cuiabá ou em 
Tóquio, essas informações, mesmo que elas não sejam 
relevantes para o texto, elas transformam o nosso olhar, 
são como filtros de instagram. É muito interessante por-
que também nos permite parar com essa farsa da impar-
cialidade, com essa farsa do eu sou apenas uns olhos, eu 
não faço escolhas. Não! Quem lê faz escolhas. E quem lê 
é uma figura ativa do texto. Eu já falei aqui várias vezes 
de como o autor está presente, mas o leitor também está 
presente. Por isso é que o texto é muitas coisas e é muitas 
leituras.” (Peixoto, [vídeo], 2020)

“
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Refere-se que esta citação é uma das mais va-
liosas citações que se apresenta neste relatório, isso 
deve-se ao facto deste momento falado de José Luís 
P. resumir o foco principal desta investigação – a 
paraliteratura. No contexto de uma investigação so-
bre a emoção e a retórica na comunicação gráfica, 
os valores emocionais que contribuem para a estra-
tégia de design são o elemento chave e são encon-
trados aqui, na paraliteratura. O que leva a concluir 
que escolha de Peixoto para o escritor da obra a 
estudar nesta investigação académica, não poderia, 
realmente, ter sido mais acertada. 

Pertencendo este estudo à área do design, neste 
caso editorial, colocou-se a José Luís P. uma ques-
tão direcionada para o grafismo de Livro.

p.: Far-lhe-ia sentido uma referência visual a 
uma agenda de bolso no design da capa da obra 
Livro?

r.: Normalmente, quando são feitas as capas dos 
meus livros, dou algumas ideias muito vagas. 
Deixo que o trabalho gráfico seja feito por quem 
sabe. Assim, nunca responderia com sim/não a 
essa pergunta da inclusão da agenda de bolso no 
design. A minha resposta seria sempre: depen-
de. (Ver anexos.)

A questão acima mencionada refere-se a um ele-
mento de valor afetivo presente na narrativa10, po-
rém, antes disso, refere-se a uma escolha de design, à 
qual José Luís P. optou por deixar para quem sabe – 
valorizando assim, a meu ver, o seu profissionalismo. 

No contexto deste contato que se realizou via 

9 Possível de consultar 
nos anexos do relatório.

10 Referência que se 
encontra explicada no 
subcapítulo que se segue 
– Paraliteratura de Livro.)

“Praticamente tudo o que tenho publica-
do assenta na passagem de valores afetivos 
da minha experiência para a minha obra.” 9
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e-mail, agradece-se a José Luís Peixoto pela dispo-
nibilidade e interesse que tem em corresponder aos 
seus leitores. Este seu cuidado influencia efetiva-
mente o desenvolvimento deste projeto. 
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Após a breve análise de Livro e a compreensão da 
postura do escritor para com a sua obra, dá-se se-
guimento ao panorama emocional que Peixoto pas-
sou para esta – a paraliteratura – e possíveis seme-
lhanças que se encontram no enredo.

O pai de José Luís P. emigrou para França du-
rante vaga de emigração dos anos 60 e 70 (Peixoto, 
[vídeo], 2020). Inicialmente mudou-se o homem da 
família, posteriormente a mulher e a filha – assim 
como aconteceu com a família ficcional de Libânia, 
em que a personagem partiu mais tarde com as 
crianças de encontro ao marido. O pai do escritor 
era trabalhador da construção civil, à semelhança 
das personagens principais Josué e Ilídio – que 
partilham também uma relação (quase) paternal. O 
seu pai, novamente esta figura de tanto valor, do-
cumentou parte da sua viagem para França numa 
agenda de bolso de 1963. José Luís P. herdou esta 
comovente agenda que infelizmente perdeu pouco 
tempo depois. Extraordinariamente, de memória, 
tentou reproduzir algumas passagens da agenda na 
narrativa de Livro (Peixoto, [vídeo], 2020). 

A mesma agenda, de 1963, é mencionada no 
seu poema Livro (Peixoto, 2020, p. 107), presente 
na sua obra de poesia Regresso a Casa (2020), por 
sua vez inserido no capítulo Biografia, onde Peixo-
to apresenta poemas refentes a algumas obras que 
escreveu11, como uma autocrítica literária (Peixoto, 
[vídeo], 2020).

Paraliteratura de Livro

11 Obras literárias sobre 
as quais José Luís Peixoto 
se debruçou no capítulo 
Biografia em Regresso a 
Casa:

Morreste-me
Uma Casa na Escuridão
Livro
Abraço
Autobiografia
Regresso a Casa
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Livro

Descreveste a mais longa viagem que fizeste 
numa agenda de bolso de 1963. Guardaste-a 
durante mais de 30 anos. Assim que morreste,
perdi-a em 15 dias. Lá na França, lá na França:
muitas das histórias que repetias começavam 
assim. Quando algum acidente te contrariava,
dizias: ô, la vache. Carregaste Paris nos olhos 
durante todos os anos em que foste meu pai.
Quem achou essa agenda de 1963, não soube
reconhecer o tesouro que encontrou.
(Peixoto, 2020, p. 107)

“Uma das revelações mais surpreendentes da literatura portuguesa. É um homem 
que sabe escrever e que vai ser o continuador dos grandes escritores.” 

José Saramago

(Informação disponível em < http://www.joseluispeixoto.net/ >)
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O modo como José Luís P. usufrui destas péro-
las pessoais (Peixoto, [vídeo], 2020) é subtil a um 
olhar comum. Porém, um cidadão das Galveias iria 
ler muito mais do que as palavras que estão impres-
sas nas páginas deste romance. Galveias, a aldeia 
casa de Peixoto, é também a pequena vila descrita, 
em vasto pormenor, na narrativa de Livro. 

“Neste, está a vida da vila: 
“com as alegrias, as tristezas, os aspectos mais 

engraçados, os aspectos mais mauzinhos que exis-
tem na vida desta vila e de outras”. “Começa na fon-
te, passa pelo terreiro, anda por todas as ruas das 
Galveias”, explica.” (Peixoto in Público, 2010)

Peixoto passa um bocadinho de si para a obra, 
para as personagens e enredo que constrói enquan-
to escritor. Ainda assim, sabe-se que este não era 
nascido nos anos 60 e 70; o autor não viveu a emi-
gração para França, tendo surgido pouco depois do 
regresso dos seus pais a Portugal. Neste contexto, 
menciona que “Escrever este livro foi uma procura 
de entender tudo isso [os tempos da emigração da 
família].” (Peixoto, [vídeo], 2020)

É realmente um romance recheado de pormeno-
res afetivos que, mesmo não sendo compreendidos 
pelo leitor, trazem significado ao escritor e ao valor 
conceptual da obra. O objetivo do presente proje-
to foca-se em transportar estes valores semânticos 
para a dimensão gráfica e comunicativa da capa do 
livro. Recorda-se o artefacto editorial que suscitou 
o interesse inicial sobre o tema deste relatório – as 
capas da coleção de José Saramago. Neste caso, a 
janela biográfica inerente à estratégia emocional 
projetada pelos silvadesigners, consistia na cali-
grafia dos autores relacionados com o escritor. No 
caso de Livro, dá-se continuidade ao seu processo 
gráfico neste contexto da Emoção e Retórica na Co-
municação Gráfica.
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O processo gráfico inerente ao exercício de de-
sign de capas para a obra Livro debruça-se sobre 
a aparência exterior do artefacto, porém, mantém 
e respeita o background emocional e narrativo do 
romance e do escritor. A sua produção respeita a 
sua narrativa e a sua boa leitura (nas breves pas-
sagens transcritas). O projeto depara-se com a res-
ponsabilidade de trabalhar sobre uma obra, neste 
caso literária, de outro autor, tornando-o desafiante 
e acrescentando valor ao mesmo, e aproximando-
-o, simultaneamente, de uma possível realidade de 
mercado. A utilização da marca da Editora Quetzal 
vem afirmar esta simulação, encontrando-se defini-
do no interior do artefacto que este existe apenas 
pela sua fundamentação académica e não pode, de 
modo algum, ser comercializado.

Torna-se pertinente definir que o exercício não 
abrange o livro (objeto) na sua totalidade - não se 
trabalha extensivamente o design do miolo -, fo-
cando-se na capa e na sua narrativa visual exterior. 
Com o intento de simular a mancha gráfica do ro-
mance, sem transcrever a obra literária de Peixoto 
na sua integridade, recorre-se ao gerador de tex-
to Lorem Ipsum12 para preencher graficamente a 
narrativa. Porém, de modo a aproximar o máximo 
possível os artefactos a possíveis execuções da obra, 
recordando novamente que estes são concretizados 
apenas com fundamento académico, transcreve-se 
o primeiro conjunto de páginas (da p. 11 à p. 23) – 
permitindo uma melhor compreensão da escrita do 
autor, quer na sua dimensão verbal como a visual, 
e podendo até suscitar interesse à leitura da obra 
– e acrescenta-se também o texto respetivo a nove 
páginas distribuídas ao longo do miolo (p. 110, p. 
145, p. 211 e da p. 224 à p. 229) que se considera 
pertinentes pelo seu sentido semântico e auxiliam a 
compreensão deste projeto.

Processo

12 O Lorem Ipsum é 
um texto modelo da 
indústria tipográfica e 
de impressão. O Lorem 
Ipsum tem vindo a ser o 
texto padrão usado por 
estas indústrias desde o 
ano de 1500, quando uma 
misturou os caracteres de 
um texto para criar um 
espécime de livro. Este 
texto não só sobreviveu 
5 séculos, mas também 
o salto para a tipografia 
electrónica, mantendo-se 
essencialmente inalterada. 
Foi popularizada nos anos 
60 com a disponibilização 
das folhas de Letraset, 
que continham passagens 
com Lorem Ipsum, e mais 
recentemente com os 
programas de publicação. 
(O que é o Lorem Ipsum? 
Disponível em www.
lipsum.com)
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Conteúdo significativo das páginas acima mencio-
nadas, conciso e direcionado para os elementos 
semânticos valorizados (não reproduz o enredo na 
sua totalidade):

Páginas 11 a 23:
Início da narrativa do Livro. Momento desenca-

deante da história e apresentação de duas persona-
gens principais – Ilídio e Josué.

Presencia-se, na primeira página do romance, 
uma frase chave “A mãe pousou o livro nas mãos 
do filho.” (Peixoto, 2010, p. 11). Esta foi a primeira 
frase a ser escrita, e repete-se mais tarde, na segun-
da parte do livro, na página 262. Peixoto menciona 
este sentido e vontade circular,

“Já tinha a ideia de tentar que aquele livro 
que é pousado nas mãos do filho, na primeira 
frase, que foi a primeira frase que escrevi, se 
transformasse no próprio livro que a pessoa 
tem nas mãos.” (Peixoto in Público, 2010)

(1948)
A mãe posou o livro nas mãos do filho.
Que mistério. O rapaz não conseguia imaginar um propó-

sito para o objecto que suportava. Pensou em cheirá-lo, mas 
a porta do quintal estava aberta, entrava luz, havia muita 
vida lá fora. O rapaz tinha seis anos, fugiu-lhe a atenção, dis-
traiu-se, mas não se desinteressou pelo livro, apenas deixou 
de o interrogar enquanto objecto em si, começou a questio-
ná-lo de maneira muito abstracta, enquanto intenção, en-
quanto sombra de um acto. A mãe disse o nome do filho:

Ilídio.
O rapaz, Ilídio, estava nesse momento a tentar imaginar 

a vontade da mãe, o que pretendia ao entregar-lhe aquele li-
vro, que era grande demais para as suas mãos, mas que não 
era demasiado pesado. A mãe voltou a dizer o nome do filho, 
Ilídio. E as cores da mãe voltaram a definir-se diante dele.

Escuta.
Esta palavra simples, de sílabas simples, foi entendida 

pelo Ilídio de modo completo, estava a ouvi-la antes de ser 
dita e continuou a ouvi-la no silêncio que se lhe seguiu. 
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e alcofas, mantas estendidas no chão, sorrisos despentea-
dos. A tarde não duraria muito tempo. Nessa mistura de co-
res escuras, havia um sossego propositado que até as crian-
ças respeitavam. Não foi a Adelaide que disse uma palavra, 
foi uma mulher que se aproximou dela e que lhe falou em 
português, mas com outro jeito. Apontando-lhe o gargalo 
de um garrafão, ofereceu-lhe uma golada de vinho tinto, 
a Adelaide aceitou. Depois do início da conversa, sentada 
numa manta ao lado da mulher, soube que aquelas pessoas 
vinham do norte, conheciam bem o rio Douro, e soube que 
a França estava logo depois das montanhas que se levanta-
vam lá ao fundo.

Começou a anoitecer, continuou a anoitecer e, num mo-
mento de silêncio, quando a mulher do norte se afastou e 
desapareceu atrás de um monte de estevas, ia urinar, mijar, 
a Adelaide abriu a mala. Afastou as roupas com delicadeza e 
encontrou o livro. Passou-lhe a ponta dos dedos pela capa, 
sentiu-o. Depois, levantou-o com as duas mãos, deslizou-o 
ao longo da pele do rosto, tocou-o com os lábios. Enquanto 
o abraçou, manteve os olhos fechados.

Mal conseguiam respirar. Pararam debaixo da noite, in-
clinados sobre o chão, com as mãos assentes nos joelhos. 
Sem entender, o Cosme estava meio zangado. O Ilídio ex-
plicou-lhe da maneira que foi capaz. A dificuldade de ex-
plicar foi igual à dificuldade de entender. Então, a meio  
de nada, o Cosme decidiu interromper esse momento e,  
por uma vez, ser metódico. A situação era: estavam no meio 
do mato, era noite cerrada, não sabiam o caminho para a 
França e possuíam os seguintes objectos: uma navalha, 
dois lenços, duas carteiras com um total de duzentos e trin-
ta e cinco escudos, uma agenda pequena, um lápis com o 
bico partido e uma caixa de fósforos. Além disso, tinham
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Página 110:
Passagem da atribulada viagem de Ilídio e Cos-

me para França, em 1964, na qual se menciona uma 
pequena agenda que os rapazes levavam consigo 
– uma agenda ficcionada que pode remeter para o 
valor afetivo da agenda de bolso de 1963 do pai de 
José Luís Peixoto.

“A situação era: estavam no meio do mato, era 
noite cerrada, não sabiam o caminho para a Fran-
ça e possuíam os seguintes objectos: uma navalha, 
dois lenços, duas carteiras com um total de duzen-
tos e trinta e cinco escudos, uma agenda pequena, 
um lápis com o bico partido e uma caixa de fósfo-
ros.” (Peixoto, 2010, p. 110)
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por carreiras francesas, mostrava o passe, a fotografia séria, 
e entrava na casa da patroa quando a manhã já estava meio, 
ó Princesa, cadelinha mimosa. Nesses meses, ainda voltava 
para Saint-Denis às sete da tarde, quase sempre às oito ou 
às nove, mas pensava sempre que, dentro de pouco tempo, 
havia de arranjar uma casa, sua. Tinha pena de deixar a Li-
bânia grávida, a menina pequena e tão engraçada, mas mas, 
mas. Se as mulheres de Saint-Denis faziam conversas sobre 
casas para arrendar, a Adelaide ouvia-as.

Talvez influenciada pelas prateleiras carregadas da bi-
blioteca, para que queriam os franceses tanto papel?, de-
cidiu levar o livro que, no primeiro dia de namoro, o Ilídio 
lhe tinha dado, talvez o lesse. Nas suas mãos, a cor da capa 
estava esbatida pela quantidade de tempo que tinha passa-
do fechado na mala, enquanto olhar para ele a magoava. O 
peso parecia diferente, a sua realidade era diferente da sua 
lembrança, da sua cicatriz. Assim, sentiu ainda um tremor 
antigo quando arrumou o livro na mala, ao lado do peque-
no farnel embrulhado num guardanapo de pano, ao lado 
da carteira, das chaves. E, na madrugada seguinte, levou-o 
consigo para a biblioteca.

Havia de achar coragem.
Ao terceiro dia, respirou e, quando acreditou que ia come-

çar a ler, houve alguma coisa que a distraiu, uma empregada 
da biblioteca que a chamou para lhe falar de um assunto das 
casas de banho, os espelhos, e só voltou ao livro, quando já 
era hora de sair. Estava na mesa onde o tinha deixado e admi-
rou-se, escancarou a boca. O livro estava mexido. Alguém o 
tinha aberto numa página, número 224, e feito pequenos cír-
culos a lápis, à volta das seguintes palavras: gosto, de, ti. Três 
palavras distribuídas pela página com círculos à volta. Olhou 
em redor e, ao longe, entre pessoas distraídas, viu o leitor de 
livros da biblioteca a fixá-la. Desviou o olhar, guardou o livro

Página 145:
O episódio da página 145 já foi anteriormente 

mencionado neste relatório na Posição do Escritor 
– José Luís Peixoto relativamente à sua escrita e ao 
seu interesse por enfatizá-la através do grafismo, 
reforçando, através deste, o carácter circular da 
narrativa.

O momento do enredo selecionado passa-se 
numa biblioteca em França, e foca-se no livro que 
Adelaide deixou pousado em cima de uma mesa. 
Este livro não era apenas mais um dos tantos que 
a biblioteca tinha, era o livro que a Mãe de Ilídio 
passou ao filho e que este, já jovem e apaixonado, 
passou à namorada Adelaide, antes da emigração 
de ambos, desencontrados, para França. 

“O livro estava mexido. Alguém o tinha aberto 
numa página, número 224, e feito pequenos círcu-
los a lápis, à volta das seguintes palavras: gosto, de, 
ti. Três palavras distribuídas pela página com círcu-
los à volta.” (Peixoto, 2010, p. 145)

Página 211:
Considera-se importante transcrever a página 

211 por apresentar um conjunto de elementos que 
resume, tematicamente, o romance Livro num tre-
cho de texto. Elementos como a língua francesa, a 
referência ao nome da personagem Livro, a duali-
dade das realidades portuguesa e francesa e, por 
fim, a presença da infância.

Não se pretende desenvolver extensamente a 
página 211 neste momento do relatório, nem tão 
pouco apresentá-la visualmente, pela razão que esta 
ganhou outro peso e dimensão na realização do pro-
jeto e será estudada em maior pormenor na análise 
do design da capa referente ao recurso estilístico 
Sinédoque, apresentada de seguida.
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Páginas 224 a 229:
Remetendo para o carácter circular que José 

Luís Peixoto desenvolve em torno do enredo de Li-
vro, o conjunto de páginas 224 – 229 vem materia-
lizar, visualmente, as acções inicialmente referidas 
no episódio da biblioteca, entre Adelaide e Constan-
tino, que se iniciou na página 145. Ou seja, a conver-
sa que se deu através de pequenos círculos a lápis, 
à volta das palavras (Peixoto, 2010, p. 145) no livro 
de Adelaide, entre as personagens, surge agora nas 
mesmas páginas do Livro. 

Os círculos descrevem-nos as seguintes com-
binações: gosto de ti (p. 224); não me conhece (p. 
225); mas quero conhecer (p. 226); o seu nome? (p. 
227); podemos falar? (p. 228); sim (p. 229). 

Torna-se importante relembrar que a presen-
ça destas palavras não é destoante da escrita onde 
estão inseridas, como se estas existissem antes dos 
círculos terem sido desenhados, como se o livro que 
seguramos nas mãos fosse o mesmo livro que Cons-
tantino abriu e circulou palavras a lápis. Próximo 
do fim do romance, a personagem Livro refere este 
carácter circular e concêntrico que o próprio Livro 
apresenta – personagem, narrativa e objeto, ou até 
mais do que isso.



225LIVRO

London, nenhum Kerouac. Estou bem consciente do mau 
entendimento que pode redundar de uma defesa simplista 
da experiência, tanto mais que me estou a referir a um autor 
que vem logo antes de Pessoa nas estantes alfabéticas das 
bibliotecas, mas sei que, mesmo Flaubert, que tanto insistiu 
no afastamento entre a obra e o autor, ao sentar-se no banco 
de tribunal, com as nozes cingidas pelo quebra-nozes, não 
teve pudor de admitir que se chamava Emma. Ao tribunal, 
não se mente. É por isso que me indigna que ele, nunca ten-
do passado pelas dificuldades da emigração, se tenha atrevi-
do a tocar no assunto. Até porque, se aborda o tema, é para o 
tratar de forma superficial, não retratando nunca aquela que 
foi a vivência de milhões de portugueses. Não se pode falar 
daquilo que não se conhece, falta o testemunho privilegiado.

Apesar de não lhe ter escrito sequer um email, não me 
admirei que o Cosme se lembrasse de me enviar um presen-
te. Nos vinte Natais que antecederam esse, mantive sempre 
o costume de apanhar o comboio e, chegado a Lagny-sur-
-Marne, andar meia dúzia de ruas até lhe tocar à campai-
nha. As trigémeas histéricas com os seus vestidos iguais, a 
mulher do Cosme de avental e ele, sozinho na sala, tingido 
pelas cores da televisão ligada, a dizer-me:

Anda aqui para o pé dos homens.
Ele era os homens. Repetia essa piada com regularidade. 

Os seus presentes habituais eram garrafas de vinho tinto 
português, que abríamos logo ali, com o mesmo saca-rolhas 
de todos os anos. Quando acabávamos essa, pedia a uma 
trigémea que fosse buscar a garrafa especial. Com soleni-
dade, abria-se a porta forrada a fórmica do bar e chegava 
uma garrafa que, no topo, tinha a forma do Manneken Pis 
de Bruxelas. Estendia-lhe o copo. A criança de plástico tan-
to se podia aliviar de aguardente de medronho, de amên-
doa amarga ou, em anos mais fracos, de bagaço vulgar. Em 
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Proust; eu andava de bicicleta com ele, mas não andava de 
bicicleta com Cervantes; eu jogava à bola com ele, mas não 
jogava à bola com o Stendhal. Não era por isso que tinha 
mais ou menos consideração por Proust, por Cervantes ou 
por Stendhal.

Não gostaste?
Tive de dizer-lhe que sim, gostei, gostei, porque gosto 

pouco de ver a minha mãe a fazer beicinho. Ela sabia bem o 
quanto a leitura é um assunto sério para mim. Aquele pre-
sente foi um risco que achou que podia correr com segu-
rança, coitada. Por isso, dividia-me entre não querer decep-
cioná-la e a vontade nula de ler aquele monte de páginas 
numeradas. Guardei o livro, achei que havia de se esquecer 
e bebi um cálice pequeno de vinho do Porto.

Correio para ti.
Três dias depois do Natal, com atraso, chegou uma enco-

menda da França, do Cosme. Era um presente. Era o roman-
ce dele, outra vez, repetido. A minha mãe ficou contente por 
não ter sido a única a ter a ideia e por tê-la tido primeiro.

Estava frio. À noite, choviam riscos de giz. Por conside-
ração para com a minha mãe e para com o Cosme, obriguei-
-me a ler o romance.

Uma estrela ou, no máximo, pelo esforço de encher pa-
pel, duas estrelas.

O enredo é frouxo, invertebrado e, nos momentos es-
parsos em que consegue encaixar-se com interesse relativo, 
narra experiências banais, histórias que não se distanciam 
daquelas que poderiam pertencer ao vizinho ou, quando 
muito, ao vizinho do vizinho. Um episódio de licantropia 
e o desfecho sanguinário de uma personagem mal desen-
volvida apenas acrescentam ausência prosaica de lógica. A 
raiz da vulgaridade generalizada está, sem dúvida, na fal-
ta de experiência vivida do autor, que não é nenhum Jack 
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Proust; eu andava de bicicleta com ele, mas não andava de 
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quanto a leitura é um assunto sério para mim. Aquele pre-
sente foi um risco que achou que podia correr com segu-
rança, coitada. Por isso, dividia-me entre não querer decep-
cioná-la e a vontade nula de ler aquele monte de páginas 
numeradas. Guardei o livro, achei que havia de se esquecer 
e bebi um cálice pequeno de vinho do Porto.
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menda da França, do Cosme. Era um presente. Era o roman-
ce dele, outra vez, repetido. A minha mãe ficou contente por 
não ter sido a única a ter a ideia e por tê-la tido primeiro.

Estava frio. À noite, choviam riscos de giz. Por conside-
ração para com a minha mãe e para com o Cosme, obriguei-
-me a ler o romance.

Uma estrela ou, no máximo, pelo esforço de encher pa-
pel, duas estrelas.

O enredo é frouxo, invertebrado e, nos momentos es-
parsos em que consegue encaixar-se com interesse relativo, 
narra experiências banais, histórias que não se distanciam 
daquelas que poderiam pertencer ao vizinho ou, quando 
muito, ao vizinho do vizinho. Um episódio de licantropia 
e o desfecho sanguinário de uma personagem mal desen-
volvida apenas acrescentam ausência prosaica de lógica. A 
raiz da vulgaridade generalizada está, sem dúvida, na fal-
ta de experiência vivida do autor, que não é nenhum Jack 
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ponto que o romance atinge níveis intoleráveis de arrogân-
cia. Para lá das constantes referências a autores que ele, ni-
tidamente, desconhece, num exercício fútil de name-drop, 
esperteza de google, o clímax de insensatez é alcançado 
numa espécie de autocrítica que, fazendo parte do roman-
ce, se refere ao próprio romance. A auto-referencialidade 
e pós-modernismo têm as costas largas. Aquilo que trans-
parece é a tentativa de, com esse artifício, levar os outros 
a dizer que o seu romance não é assim tão mau. Em última 
análise, a tentativa descarada de controlar as críticas que o 
romance possa sugerir. Como se quisesse antecipar-se aos 
comentários dos outros e, assim, os esvaziasse de sentido. 
Esta intenção tenta camuflar a velha queixa dos escritores 
em relação aos críticos. Se me apontam falhas, a culpa é de-
les. Desrespeito e ressentimento mal dissimulados.

Um nome é suficiente? Não é. Um título também não. 
Esperar-se-ia muito mais de um romance intitulado Livro. 
Com expectativas mínimas, seria de supor que um romance 
que se apresenta como Livro tivesse, ao menos, a honestida-
de de ser aquilo que anuncia. Livro sugere perigosamente o 
livro, artigo definido que esta sucessão de páginas, por mais 
encadernadas, nunca merece. Na melhor das hipóteses é 
um livro. E triste.

Sinto-me lesado por ver o meu nome como título de uma 
obra rala.

A 4 de setembro de 1765, exactamente duzentos e nove 
anos, contabilizados ao dia, antes do nascimento deste ex-
-parceiro de agostos, agora transvestido de escritor, Voltai-
re referia-se assim a Shakespeare: «c’était un sauvage qui 
avait de l’imagination; il a fait même quelques vers heureux, 
mais ses pièces ne peuvent plaire qu’a Londres, et au Ca-
nada». Por todas as razões, estou muito mais próximo do 
espírito de Voltaire do que ele da grandeza de Shakespeare. 
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qualquer dos casos, o Cosme inventava piadas acerca da 
pila do boneco.

As trigémeas entravam e saíam da sala. Não se calavam, 
mas raramente diziam alguma palavra que se compreen-
desse. Ou os sons, como os objectos, ganhavam uma aura 
baça, ou era eu que ficava zonzo.

Não quero mais.
E o Cosme fartava-se de rir. Já embebedei o cachopo. 

Mesmo com vintes, com trintas, ainda era o cachopo.
Compreendo que o Cosme pudesse conhecer o romance. 

Não há mais escritores que tenham nascido na nossa vila, 
por enquanto. Mas como teria conseguido comprá-lo? Per-
gunta sem resposta.

Desde a perspectiva da minha leitura pessoal, o único 
momento em que o romance denota o uso da experiência é 
num episódio, logo no segundo capítulo, passado num bar-
racão de palha (página 31). Se posso garantir que utilizou a 
sua memória é porque eu, com onze ou doze anos, também 
estava lá. Alterou alguns pormenores mínimos, os nomes 
das personagens, não foi em janeiro, foi em agosto, mas 
deixou o essencial, limitou-se a descrever o que foi capaz 
de observar. Por um lado, não tinha o direito, não era uma 
memória que lhe pertencesse em exclusivo; por outro lado, 
na linguagem romanesca, a experiência deve ser matéria de 
transfiguração e nunca uma mera enumeração literal.

As personagens arrastam-se, incoerentes, desconexas. 
Longe da riqueza subjectiva, apresentam-se como figuras 
bidimensionais. Longe da construção arquetípica, apresen-
tam-se como fantoches de densidade rasteira. Se algum dia, 
por mero acaso, se cruzassem com Ishmael, com Julien So-
rel ou com Raskolnikov, o que teriam para dizer-lhes?

A segunda parte consiste num desequilíbrio estrutural 
injustificado, experimentalismo fora de tempo. É nesse 
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olhar para a televisão e a mandar vir imperiais, abominava 
futebol e desprezava o jogo da sueca. Por isso, restávamos 
nós os dois. Estava certo que me contava os pensamentos 
que revolvia na cabeça, enganei-me.

A minha mãe tinha a intenção de mandar forrar a casa de 
azulejos. Desde o chão até ao telhado, na frontaria, nas tra-
seiras e a volta. Mesmo os muros do jardim. Mandava des-
bastar as heras e forrava tudo de azulejos. Tinha em mente 
um padrão azul-claro, que chamasse dias de céu limpo. E: 
os azulejos são mais asseados. Que te parece, Ilídio? Ele 
sem resposta, a pensar. E: escusamos de andar sempre em 
pinturas. Que te parece, Livro? Respondi um sim reflexo, 
ausente, amuado. Entretida com o seu próprio entusiasmo, 
a minha mãe pousou as palmas das mãos nos meus ombros. 
Senti-me, de novo, um menino.

Então, uma pausa, e o momento do Ilídio falar. O tra-
balho que lhe era proposto apresentava grandes dificulda-
des. Havia poucos meses, o presidente da Junta tinha-lhe 
pedido pessoalmente, numa conversa de quase duas horas, 
que tirasse os azulejos da sua casa. Chegou mesmo a dizer-
-lhe que os azulejos desfeavam a rua. A Junta pagava tudo, 
mandava homens para fazer o serviço e oferecia a cal. Ou, 
melhor, nem sequer era a Junta que pagava, era a Europa. 
Fui observando o desânimo a assentar no rosto da minha 
mãe. E o Ilídio continuava, dizia que a Junta oferecia a cal, 
as pessoas levavam sacas para recolher pedras de cal, que 
transportavam em carros de mão. Por orgulho e pela lei, ele 
safara-se de trocar os azulejos, há mais de quarenta anos 
que os tinha a fazerem vista, mas duvidava que a Junta au-
torizasse a minha mãe a cumprir a sua ideia.

A minha mãe. Lembrei-me de Emily Dickinson, fecha-
da no quarto, desdenhada pelos vizinhos, morta em 1886. 
Durante a sua vida, viu publicados menos de uma dúzia das 
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Deste facto se depreende a benevolência inequívoca das mi-
nhas impressões, mesmo que aparentem severidade.

O aspecto positivo das horas que perdi a ler esse presen-
te de Natal, meu pálido homónimo, foi que, mal o pousei, 
comecei logo a escrever este livro que estás a ler. Se esse 
despenteado que mijava atrás de sobreiros pode escrever e 
publicar um romance, eu também posso.

Quando o Ilídio chegou, a minha mãe deu um salto invisí-
vel na cadeira. Mudou de voz para dizer-lhe bom dia. Eu es-
palhava doce de tomate numa fatia de pão, interrompi essa 
tarefa para dar um passou-bem ao Ilídio e para tentar perce-
ber o que fazia ali, dentro do nosso pequeno-almoço. Mesmo 
depois de acordar, podemos acordar de novo. Na semi-sono-
lência, as surpresas fazem as vezes do café. O Ilídio tinha as 
calças manchadas por cimento da véspera, a cara lavada e 
poucas palavras. Foi a minha mãe que começou a falar:

És servido?
Claro que não, boa educação provinciana. A sua resposta 

fez-nos sentir que não eram horas para ainda estar a tomar 
o pequeno-almoço. Ou talvez tenha sido só eu a sentir esse 
significado indirecto porque a minha mãe, logo depois da 
recusa do Ilídio, começou a dizer-lhe o que pretendia. Ouvi 
também pela primeira vez. Senti-me traído pela falta de 
explicação prévia e por nem sequer ter sabido que o tinha 
mandado chamar. Aquela presença entre nós.

Desde que chegáramos da França, quase dois anos an-
tes, que éramos sobretudo nós os dois. A minha mãe tinha 
falta de assunto para trocar com as outras mulheres da vila. 
Seria difícil ou impossível explicar-lhes os enredos de Paris 
e a minha mãe interessava-se pouco pelo mal dos coelhos, 
pelo míldio das parreiras ou por queixas de artrites e ar-
troses. Eu sentia repugnância por me sentar na taberna a 
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Apesar do exercício consistir em desenvolver cinco 
capas diversas, correspondentes aos cinco recursos 
visuais/verbais estabelecidos, pretende-se alcançar 
uma coerência gráfica e formal entre os resultados 
- quase como uma coleção de livros de apenas um 
romance. Essa coerência é conseguida através a 
uniformização da tipografia, da cor e dos materiais 
que constituem os artefactos.



147EMOÇÃO E RETÓRICA NA COMUNICAÇÃO GRÁFICA

O conjunto de aspetos mencionados em torno de 
Livro e do seu escritor José Luís Peixoto, – sejam 
estes factuais e emocionais ou de carácter narra-
tivo – vêm contribuir para o panorama semântico 
do projeto de design de capas que se desenvolve no 
âmbito da presente investigação sobre Emoção e 
Retórica na Comunicação Gráfica.

Regendo-se pelos recursos estilísticos da retó-
rica visual/verbal de Gui Bonsiepe, presentes no 
design de comunicação assim como a retórica está 
presente no nosso discurso do dia-a-dia, o design 
das cinco capas de Livro apresenta uma relação 
constante entre os elementos verbais e visuais, 
construindo novos significados ou evidenciando 
valores conceptuais – também subjetivos ao leitor.

Dando seguimento aos seus resultados e análise, 
convém primeiro relembrar os recursos ou patterns 
que se põem em prática e se estudam, através da 
mesma, nas capas de Livro, definidos por Bonsiepe 
na sua obra Design, Cultural e Sociedade (2011)13.

Os recursos visuais/verbais abordados são:

- A metáfora visual/verbal – O significado ver-
bal é ilustrado visualmente;

- A inversão metafórica ou re-metáfora 
– Este pattern faz uso da tensão entre significado 
primário e secundário (transferido) de maneira tal 
que os significantes visuais ilustram o significado 
primário, tomando-o literalmente;

- A sinédoque visual/verbal – Uma parte repre-
senta o todo;

- A transferência associativa visual/verbal – 
De uma série de sinais verbais, extrai-se um deles 
para ilustrar uma imagem (contexto associativo);

- e, por fim, o tipograma – O significado das le-
tras tipográficas (significante) é visualizado por in-
termédio das próprias letras. (Bonsiepe, 2011, p. 118)

Resultados e Análise

13 A totalidade de 
recursos visuais/verbais 
que Gui Bonsiepe define 
na sua obra Design, 
Cultural e Sociedade 
podem voltar a ser 
consultados no capítulo 
referente à Retórica 
deste relatório.
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METÁFORA

A capa ilustrativa da retórica visual/verbal corres-
pondente à Metáfora faz referência a uma janela, 
assumindo o livro como uma abertura para outra 
realidade, dimensão ou ponto de vista. Numa pri-
meira observação da mesma, esta apresenta-se 
vazia (fig. X) – sem título, autor ou editora visíveis 
– porém, quando folheada a abertura retangular da 
capa, tornam-se presentes estes elementos funda-
mentais à sua estrutura, impressos no anterrosto do 
artefacto. Subverteu-se a capa tradicional em virtu-
de de novas construções semânticas, conseguidas 
através da materialidade do objeto.

No próprio Livro, a personagem/narrador/livro-
-na-sua-totalidade deixa-nos a seguinte passagem:

“Agradeço-te por teres aceitado que este livro se 
transformasse em ti e pela generosidade de te teres 
transformado nele, agradeço-te pela claridade 
que entra por esta janela e por tudo aquilo 
que me constitui, agradeço-te por me teres dei-
xado existir, agradeço-te por me teres trazido à últi-
ma página e por seguires comigo até à última pala-
vra.” (Peixoto, 2010, p. 263)

Deste modo, a relação entre o leitor e o Livro é 
exposta como uma janela que deixa entrar claridade 
quando este é lido – o leitor abre a janela, no senti-
do figurativo e real.

_ O significado verbal é ilustrado visualmente. 
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INVERSÃO METAFÓRICA OU RE-METÁFORA

O pattern ou estratégia retórica e gráfica referente 
à Inversão Metafórica transporta o valor semântico 
do Livro para o seu sentido literal. Assim, a segunda 
capa apresentada consiste na mesma capa despida 
– a fotografia do livro nu; a representação apenas 
do livro enquanto objeto livro. A composição trans-
porta-nos para um sentimento de espelho ou loop, 
em que o título Livro nos é transmitido graficamen-
te pela figura fotográfica do mesmo. A inexistência 
do título na sua forma tipográfica desrespeita nova-
mente as convenções do livro tradicional, mais uma 
vez em prol de novos significados inerentes ao jogo 
da retórica comunicativa. 

_ Este pattern faz uso da tensão entre significa-
do primário e secundário (transferido) de maneira 
tal que os significantes visuais ilustram o significa-
do primário, tomando-o literalmente. 
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SINÉDOQUE

Como anteriormente mencionado, a página 211 apre- 
senta um conjunto de aspetos chave que podem re-
sumir a narrativa num curto trecho do livro. A pre-
sença da língua francesa, o batismo do seu nome e  
título da obra, a sua dupla nacionalidade remete 
para dualidade das realidades Portuguesa e Fran-
cesa inerente à emigração que José Luís Peixoto 
pretende ilustrar. Ao apresentar uma página carac-
terística do enredo, a capa (fig. X) consiste, em si 
mesma, numa parte deste todo que é o livro – a per-
ceção de um livro enquanto conjunto de páginas, 
aglomerados de palavras corridas e sentidas, reme-
tendo paralelamente para o contexto semântico de 
Livro de onde o excerto é retirado.

Interligando a definição do recurso da retórica 
visual/verbal com os valores de José Luís Peixoto, 
torna-se pertinente recordar a sua posição para 
com o título – este “deve relacionar-se com todas 
as páginas, com todos os momentos” e podemos 
interrogar o romance pela sua perspetiva (Peixoto, 
[vídeo], 2020). A página 211, não revelando a essên-
cia do romance na sua totalidade, é considerada, no 
contexto desta investigação, como a parte exemplar 
para representar o todo.

_ Uma parte representa o todo.
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211LIVRO

Le couchon, la chèvre et le mouton, piqué de céleri 
branche au poivre de Sichuan, avec brocoletto et gengibre 
mariné.

Le coq et le renard à la sariette, miltonée des tomates 
vertes, compressé des tomates et petit pois.

Le lièvre et la tortue rôti dans sa carapace, carrotes et 
harricots verts relevés au ras el hanout et combawa.

O restaurante Le Grand Véfour fica no número 17 da Rue 
de Beaujoulais, nos jardins do Palais-Royal. Nunca lá entrei. 
Sartre, proletariado e campesinato, era cliente regular. Es-
tou convencido de que nenhum garçon o viu a dançar bebop.

Livro. Sim, é verdade.
A minha mãe deu-se a grandes trabalhos para me bap-

tizar Livro. Valorizo esse esforço. No registo francês, disse 
que era um nome português. Acabava em ó, não tiveram di-
ficuldade em acreditar. No registo português, disse que era 
um nome francês, de origem argelina. Foi preciso baralhar 
algumas notas de cem francos entre os certificados da ma-
ternidade. Valeu o investimento.

O Constantino aceitou o nome sem hesitar, acreditou 
que se tratava de uma homenagem à sua bibliofilia, quilos 
de papel amarelado que, por essa altura, estavam a ser en-
caixotados e transferidos, ao lado de abat-jours moribun-
dos, da Rue de Crimée para o Quartier de la Goutte d’Or. O 
Constantino maçava-se por ter de pedir dinheiro aos pais 
para lá da mesada, mas a casa estava a muito bom preço. 
Era uma ocasião única, aproveitar ou arrepender-se.

A casa1 onde passei a minha infância e adolescência ti-
nha cento e sessenta metros quadrados. Três casas de ba-
nho, um escritório enorme, três quartos, uma sala de estar,

1Nunca encontrei o abrigo que ainda procuro, uma mão que me feche no seu in-
terior e me guarde no bolso de dentro do casaco, paredes que me digam com veludo: 
descansa, menino. Mas procuro, continuo, como se acreditasse que vou encontrar.
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TIPOGRAMA

A capa desenvolvida no contexto do recurso Tipo-
grama seria possivelmente o resultado mais óbvio 
resultante de um exercício prático de design gráfico 
por se basear num dos pilares fundamentais desta 
área – a tipografia. Esta consiste na estrutura recor-
tada da palavra livro, em que a própria capa é Livro. 
O título assume forma – enquanto matéria abstrata. 
A dimensão exagerada do corpo tipográfico e a sua 
abrangência à totalidade da composição afirma a 
imposição das letras, como se estas tomassem pos-
se da capa. 

A palavra recortada faz parte do suporte exte-
rior do objeto, permitindo, simultaneamente, uma 
visão destapada do miolo, que sustenta as restantes 
informações necessárias – o autor e a editora. 

A sua composição vertical provoca, de certo 
modo, o olhar do leitor, e sugere um maior peso grá-
fico e estético que as restantes capas desenvolvidas 
no presente projeto. Afasta-se dos valores semân-
ticos e afetivos (da narrativa) até então estudados 
e dá lugar ao título enquanto matéria abstrata que 
apresenta o livro de que faz parte, de que é material 
conceptual e físico.

_ O significado das letras tipográficas (significan-
te) é visualizado por intermédio das próprias letras. 
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TRANSFERÊNCIA ASSOCIATIVA 

(ENQUANTO REMATE/CULMINAR)

Gui Bonsiepe apresenta o pattern Transferência As-
sociativa como a transferência de um sinal verbal 
para a sua representação imagética. No contexto 
deste projeto Emoção e Retórica na Comunicação 
Gráfica, pretende-se explorar este recurso pela 
transferência de um valor semântico e emocional, 
respetivo a um sinal verbal, para a sua representa-
ção imagética – ainda que a sua representação nem 
sempre seja óbvia, corresponde conceptualmente 
à carga emotiva a comunicar. Deste modo, a capa 
apresentada (fig. X) assenta sobre a dimensão pali-
terária que José Luís Peixoto viveu e passou para o 
seu romance Livro. 

A presença de um marcador/Livro solto dentro 
de um bolso partiu, conceptualmente, do valor da 
agenda de bolso de 1963 do pai do escritor. Este pa-
pel manuseável assume também outras transferên-
cias associativas. 1. remete para o percurso do livro 
Livro ao longo da narrativa – da Mãe de Ilídio para 
o filho – no início desta –, de Ilídio para Adelaide 
– no início do seu jovem amor –, de Portugal para 
França – na mala de Adelaide –, de objeto livro a 
personagem Livro (filho de Adelaide), e, por fim, da 
personagem Livro para o leitor – quando este com-
preende que o livro que tem nas mãos é o mesmo 
que as personagens transportaram dentro de si.

O conceito debruça-se sobre a perspetiva do 
leitor ter o livro nas mãos. Uma folha de papel que 
simboliza o livro enquanto objeto, o leitor segura 
o seu nome. O marcador pode perder-se, contudo, 
nesse momento já o leitor tem realmente o Livro 
nas mãos, provavelmente já o leu e o acessório sig-
nificativo já concretizou o seu objetivo.

_ De uma série de sinais verbais, extrai-se um de-
les para ilustrar uma imagem (contexto associativo). 
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Deste modo, a frente do marcador apresenta 
uma espécie de capa, em ponto pequeno, associan-
do aquele pedaço de papel ao objeto representativo 
do romance Livro – contém em si o título do mes-
mo, o seu autor – José Luís Peixoto – e a editora. 
O verso remete para o valor semântico do mesmo, 
anunciando:

O marcador que seguras neste momento é a capa do 
livro que tens nas mãos. 

“Seguras o meu nome.” (Peixoto, 2010, p. 262)

É importante referir que o seu verso não preten-
de explicar a valência emocional da qual se partiu 
para concretizar a ideia do marcador/Livro. Esta 
existe enquanto parte da prática conceptual do de-
sign da capa.

Esta capa é a última do conjunto de objetos grá-
ficos apresentados neste projeto que une a emoção 
e a retórica visual. Deste modo, a capa apresenta-se, 
em si, como um remate ou culminar das temáticas 
estudadas ao longo do presente relatório – desde o 
peso que a emoção tem no poder de decisão e na 
atenção humana, às estratégias do discurso retórico 
visual, aos valores do design emocional e às pers-
petivas reais do estudo de casos – evidenciando os 
valores semânticos e afetivos enquanto elementos 
fortes na comunicação gráfica. O objetivo, e desejo, 
é que a capa possa ser colocada no mesmo saco que 
as capas dos livros da coleção do Saramago.

O presente estudo foca-se, desde o início, no 
impacto e importância que aspetos emocionais e 
afetivos podem ter sobre o ser humano – de modo 
a usufruir dessa força no design gráfico. A literatura 
tem, por si só, a capacidade de provocar a mente 
humana, de a fazer imaginar e sentir sensações pro-
jetadas. Porém, quando a própria narrativa – como 
a de Livro – pode ser desdobrada em diversos ele-
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mentos afetivos, esta facilita a direção conceptual 
e emocional do projeto gráfico. José Luís Peixoto 
refere:

Em tom de remate, enfatizando o valor semân-
tico da obra, “Será o livro um objeto ou o sentido 
daquilo que diz?” (Peixoto in Globo, 2012)

“Praticamente tudo o que tenho publica-
do assenta na passagem de valores afetivos 
da minha experiência para a minha obra.” 
(em anexos)
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que retórica se define pela prática de 
persuadir determinado público através da lingua-
gem. Deve-se à sua dimensão empática – baseada 
na persuasão e identificação entre o comunicador 
e o público — já que a natureza do ser humano é, 
essencialmente, comunicativa e social, interagindo 
através da linguagem no seu dia-a-dia – seja esta 
verbal, visual ou até física.

Com o presente estudo e projeto prático, con-
cluímos que a retórica trabalha a favor da comu-
nicação e que nenhum discurso ou ação se pode 
apresentar como neutro. Pelo contrário, todos os 
discursos são carregados de múltiplos significados 
que influenciam, inevitavelmente os públicos. 

Reconhecemos o poder persuasivo que a emo-
ção tem sobre o ser humano – ao comandar a nossa 
atenção e ao afetar a nossa memória. Identifican-
do-a como uma linguagem universal inerente à na-
tureza humana, quando interferida ou provocada, 
pode realmente modificar o rumo da mente e cons-
truir memórias fortes. Deste modo, os valores emo-
cionais e afetivos assumem benefícios persuasivos 
no discurso comunicativo.

O design gráfico é uma disciplina onde o dis-
curso retórico se encontra visualmente presente 
– a retórica visual. O designer, no decorrer do seu 
processo metodológico e criativo, transforma ideias 
e conceitos em objetos gráficos e, para isso, toma 
decisões estratégicas, conceptuais, formais e estéti-
cas que influenciam o modo como a mensagem será 
transmitida e o modo como esta vai ser recebida e 
interpretada pelo leitor. 

Aprendemos com Gui Bonsiepe que os recursos 
estilísticos da língua pertencem ao domínio da retó-
rica, e que, partindo deles, se pode desenvolver um 
conjunto de patterns visual-verbais onde se aplicam 
as suas definições à dimensão da comunicação gráfica. 
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A finalidade da retórica visual concretiza-se na 
leitura e na interpretação do leitor relativamente a 
determinado objeto gráfico – baseia-se nas associa-
ções da sua mente, ou seja, no seu interior. Podemos 
assim concluir que o desdobramento conceptual e 
simbólico traz liberdade criativa ao designer, assim 
como estimula o leitor a criar diversas associações 
sobre o mesmo. Esta posição valoriza o designer en-
quanto respeitador do simbolismo visual.

Recordando o papel persuasivo da retórica no 
meio comunicativo e o valor memorável que a emo-
ção tem sobre a mente humana, o exercício ideal 
seria unir estas valências – transportar para a com-
posição gráfica elementos semânticos e emocionais, 
através de recursos estilísticos inerentes à retórica 
visual. A sensibilidade do designer permite-o ex-
plorar conceitos abstratos e comunicá-los grafi-
camente. Ainda assim, é importante reforçar que 
estes elementos figurativos muitas vezes não são 
compreendidos pelo público – eles existem segundo 
uma intenção que traz valor à totalidade conceptual 
da obra. No caso presente, apesar de se tratar de um 
objeto de design, a solução formal e estética não foi 
uma prioridade; esta foi trabalhada em função da 
dimensão semântica e emocional.

Com o estudo de casos, concluímos que as va-
lências semânticas existentes na sua aparência ex-
terior – capa, lombada e contracapa. A capa assu-
me-se enquanto interface entre o leitor e o objeto, 
tendo um papel retórico importantíssimo nesta re-
lação. Parte-se do estudo sobre o projeto gráfico que 
suscitou o interesse pela temática abordada neste 
relatório – as capas para a coleção do José Sarama-
go, projetadas pelos silvadesigner –, para um livro 
caracteristicamente humano e social – Transcre-
ver, da autoria gráfica de Ana Resende –, finalizan-
do com um emaranhado de associações semânticas 
e visuais – o livro Duplo Vê, da autoria gráfica de 
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Sofia Gonçalves.
Escolheu-se uma obra literária de José Luís 

Peixoto, metodologicamente, pelos diversos pontos 
relacionais que este estabelece com o escritor José 
Saramago. Posteriormente, estudou-se o seu ro-
mance Livro, pelo interesse intrínseco que um livro 
com título Livro provoca num projeto sobre capas 
de livros. A sua narrativa apresenta diversas jane-
las biográficas vividas e passadas para a obra pelo 
escritor. O conjunto de aspetos estudados em torno 
de Livro e da posição do autor, – sejam estes fac-
tuais e emocionais ou de carácter narrativo – vêm 
contribuir para o panorama semântico do projeto 
de design das capas do mesmo.

“Esses detalhes e essas janelas autobiográficas 
marcam muito o texto, não só para mim, como ob-
jectivamente. E muitas vezes há outros aspectos, 
também curiosos, que é toda a paraliteratura que 
existe à volta do texto.” (Peixoto, [vídeo], 2020)

É importante concluir novamente que, ainda 
que os elementos semânticos e afetivos não sejam 
compreendidos pelo leitor na sua relação com o ar-
tefacto, estes trazem significado ao escritor, ao valor 
conceptual da obra, e ao designer. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho sobre a emoção e a retórica 
pode aparentar-se limitado por abordar apenas 
uma obra literária, contudo, este é replicável – tem 
a possibilidade de ser aplicado noutros livros ou 
suportes inerentes ao design de comunicação (e.g. 
cartazes, brochuras, flyers...). O estudo deixa o con-
tributo de aliar duas vertentes distintas – a emo-
ção e a retórica –, que, como concluído, potenciam 
a curiosidade e interpretação do leitor, num nível 
conceptual e intelectual.
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Sugere-se, como perspetiva futura, a passagem 
das valências semânticas não só para a capa do livro, 
como para a sua forma enquanto objeto. Ana Filipa 
Ferreira, na sua dissertação Os Limites da Forma 
do Livro: Contributos para a sua compreensão se-
mântica (2019), desenvolve-se sobre esta temática, 
sendo, ainda assim, um estudo contínuo.

Num tom pessoal e conclusivo, enquanto au-
tora do presente relatório, recordo o carácter cir-
cular e concêntrico da narrativa de Livro, de José 
Luís Peixoto, à qual gosto de relacionar o processo, 
também concêntrico, desta investigação. O interes-
se pelo tema da emoção – e, consequentemente, a 
sua eventual relação com a retórica – foi suscitado 
pelo design das capas dos livros do José Saramago; 
posteriormente, o autor que se escolheu para se tra-
balhar graficamente foi o José Luís Peixoto – este, 
por si só, apresenta uma relação com o primeiro 
José. O livro de Peixoto que se pretendeu explorar 
graficamente tem por nome Livro e insere-se num 
exercício prático em capas de livros, para um mes-
trado onde o foco se direciona, muitas vezes, para o 
livro. O carácter concêntrico deste estudo que tem 
por base valores emocionais acaba, por si só, a pro-
vocar emoção.



“Se acaba conforme começa é porque não  
acaba nunca. Mas tu, eu, (...) sabemos que, 
para nós, acaba. Com um ligeiro desvio, os 
círculos transformam-se em espirais e, de-
pois, basta um ponto como este: . O bico de 
uma caneta espetada no papel. Um gesto a 
acertar na tecla entre , e -. Um movimento 
sobre um quadradinho de plástico.

(Peixoto, 2010, p. 262)

Isto: .
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p.: Enquanto designers, consideram que esta estra-
tégia emocional, apesar de não ser uma qualidade 
gráfica, trouxe realmente mais valor ao objeto?

r.: Sem dúvida, sobretudo até porque foi aprovado 
a primeira, sem problema, o que quer dizer que as 
pessoas são sensíveis à mensagem. 

A mensagem tornou-a perfeita [a estratégia da 
capa] porque, de alguma maneira, a pôs a salvo dos 
comentários e das críticas que geralmente são feitos 
a qualquer trabalho gráfico. A relação entre a ideia e 
a sua conclusão prática, física, é perfeita e no senti-
do em que é muito difícil rebatê-la. 

[Menciona-se que na descrição do projeto presente 
no website do atelier, se referem a este ser um «cri-
me perfeito»]
Relativamente ao “crime perfeito”, sua reprovação 
era praticamente impossível de ser feita.

p.: Quão importante é a presença da nota explicati-
va - referente ao título caligráfico e ao seu respetivo 
autor - no interior do objeto?

r.: A nota explicativa não só tem a vantagem de ser 
explicativa, ou seja, de revelar um pequeno misté-
rio, mas é fundamental para nós porque se ela não 
existisse as capas seriam avaliadas apenas como um 
mero trabalho de design gráfico. E nesse sentido 

a. Breves questões colocadas ao designer e professor Jorge Silva

O conjunto de questões que se segue foram colocadas ao designer e 
professor Jorge Silva, em conversa, no contexto das capas da colec-
ção do Saramago, projetadas pelo seu atelier em 2014. Recorda-se 
que estes artefactos são o principal caso de estudo deste relatório, 
exactamente por terem sido pontenciadores do seu tema.

Anexos
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elas perderiam imenso. Porque o que lhes confere 
valor não é uma particular estética gráfica, mas é 
sobretudo serem um testemunho pessoal de pes-
soas muitos ligadas àquele autor.

p.: Conhecendo o processo criativo do projeto, qual 
foi a maior dificuldade com que se depararam na 
sua execução?

Nos temos várias pastas com o trabalho escolar dos 
vários convidados que desenharam as caligrafias, 
também é muito impressionante até pela sua quan-
tidade, nós fizemos quarenta e tal livros e temos 
praticamente de todos eles. Como aquilo também 
foi remontado, tirávamos letras e palavras das vá-
rias produções que eles iam fazendo. A principal di-
ficuldade era não quebrar o compromisso do leitor, 
já que as caligrafias das pessoas são, no geral, bas-
tante difíceis de decifrar. Apesar do pincel/marca-
dor tombo nos ajudar bastante a aumentar a escala 
do desenho da letra, mas ainda assim havia o perigo 
de a letra ser elegível. Esta era a razão pela qual nós 
convidámos as pessoas a fazer várias cópias, nunca 
ninguém fazia só uma, mas sim várias - havia umas 
folhas A3 com uma quadrícula, em que no canto su-
perior esquerdo existia o mesmo texto num helvéti-
ca perfeitamente banal, para não influenciar as pes-
soas, já com a métrica e o corte que nós queríamos, 
e depois eles faziam pela sua mão. Isto ia acontecer 
em várias folhas, não apenas numa. O kit que nós 
tínhamos para cada autor tinhas várias folhas A3 
com essa quadrícula. Portanto, a maior dificuldade 
era quebrar dessa maneira o compromisso com o 
leitor, ou seja ficávamos obcecados pela ideia - pelo 
concept - mas depois não éramos capazes de trans-
formar aquilo numa mensagem legível para o gran-
de público - esse era o grande desafio. Conseguimos 
fazer isso, não só através da obrigatoriedade deles 
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repetirem bastantes vezes o título do livro, como em 
casos extremos, como aconteceu com o Valter Hugo 
Mãe – em que se foi ter com ele ao aeroporto – de 
ele fazer uma segunda via e aí sim já conseguimos 
uma expressão legível.
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b. Breves questões colocadas à designer Ana Resende

O conjunto de questões que se segue estabeleceu-se com a designer 
Ana Resende, via email, no contexto do livro Transcrever, escolhi-
do como estudo de caso para o presente relatório. A Ana Resende 
foi responsável pelo design gráfico do artefacto editorial , optan-
do por uma estratégia emocional na sua capa, sendo, deste modo, 
um exemplo para este estudo. Assim, tornou-se pertinente colocar 
duas breves questões à designer com o intuito de compreender as 
suas intenções e processo relativamente ao Transcrever.

As seguintes questões e respostas apresentam-se na sua totali-
dade, sem edição.

p.: A presença do conjunto de nomes na capa e con-
tracapa foi uma escolha sua enquanto designer? Se 
sim, qual foi a sua intenção com esta abordagem?

r.: Sim, foi uma escolha minha, discutida e apro-
vada pelos editores. O objectivo desta publicação, 
do ponto de vista da estratégia editorial, era regis-
tar uma série de materiais resultantes da pesquisa 
e do trabalho de campo em três bairros sociais de 
Braga, desenvolvidos pelo colectivo interdisciplinar 
Space Transcribers. Nas primeiras conversas que ti-
vemos, onde me explicaram cada uma das activida-
des desenvolvidas, palavras como “simplicidade”, 
“transparência”, “comunidade” e “horizontalidade” 
foram várias vezes referidas. Percebi que o objecto 
deveria comunicar estas intenções de forma cla-
ra e inequívoca, através dos materiais usados e do 
conteúdo escolhido. Propus uma capa em película 
transparente, onde o esqueleto do livro fica a desco-
berto, com impressão de uma lista de participantes 
– moradores, tutores, técnicos da Câmara, etc. – 
sem distinção hierárquica, organizados apenas por 
ordem alfabética. Como primeira página do miolo, 
propus usar uma imagem produzida no workshop 
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de fotografia, onde várias câmaras foram distribuí-
das pelos moradores, com o objectivo de mostrar o 
seu olhar sobre o próprio bairro. Pareceu-me im-
portante que o primeiro contacto que o leitor tives-
se com o universo visual desta realidade fosse dado 
através do olhar de alguém que lhe pertence. Essa 
imagem foi discutida e escolhida em conjunto com 
os editores.

p.: A ausência do título do livro e do nome dos auto-
res na capa foge às convenções do livro tradicional. 
Considera que esta opção trouxe benefícios à obra, 
não só a nível gráfico, mas também perante a rela-
ção com o leitor/público?

Sim, trouxe algumas consequências positivas. Esta 
opção tornou o objecto mais inusitado, enigmático, 
o que acaba por desafiar à leitura. Talvez por ter uma 
atitude mais radical face a essa convenção, chamou 
a atenção da comunidade gráfica e foi selecciona-
do, juntamente com outros livros, para representar 
Portugal na Feira Internacional de Design de Livro, 
na Alemanha. Mas sobretudo, e essa é a verdadeira 
gratificação, foi bem recebido pelas pessoas envol-
vidas, que se sentiram bem representadas.
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c. Breves questões colocadas ao escritor José Luís Peixoto

As questões que se seguem foram colocadas ao escritor José Luís 
Peixoto, por via de correio eletrónico, no âmbito de lhe apresentar, 
com brevidade, o presente projeto que (muito me diz e que) muito 
lhe diz respeito pelo romance Livro. As perguntas são direcciona-
das para a vertente emocional da sua obra, de modo a poderem 
interferir, beneficamente, no desenvolvimento do objeto gráfico.

Estas apresentam-se na sua totalidade, sem edição.

p.: A agenda de bolso é realmente um objecto que, 
para si, remete para uma carga afectiva? A sua pre-
sença na narrativa (nos bolsos do Ilídio ou do Cos-
me) vem trazer esse valor para a obra?  

r.: Quanto ao romance Livro, tenho muitas relações 
pessoais com o texto, relações essas que referi em 
inúmeras entrevistas, que não devem ser difíceis de 
encontrar. 
Nessa aula inaugural da PUC-SP, li um poema do 
meu último livro de poesia que tem o mesmo título 
deste romance e que se refere a ele (Livro). Nesse 
poema, fala-se justamente da agenda real que deu 
origem à que está referida no romance. Se, por aca-
so, perdeu esse momento em que falei da agenda, a 
aula foi colocada no youtube, no canal da PUC-SP. 

p.: Far-lhe-ia sentido uma referência visual a uma 
agenda de bolso no design da capa da obra Livro?

r.: Normalmente, quando são feitas as capas dos 
meus livros, dou algumas ideias muito vagas. Dei-
xo que o trabalho gráfico seja feito por quem sabe. 
Assim, nunca responderia com sim/não a essa per-
gunta da inclusão da agenda de bolso no design. A 
minha resposta seria sempre: depende. 
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p.: Por fim, de um ponto de vista geral, o José valo-
riza a passagem de valores afectivos, por parte dos 
escritores, para a obra?

r.: Praticamente tudo o que tenho publicado assen-
ta na passagem de valores afetivos da minha expe-
riência para a minha obra.
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