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Resumo

Na dança, desde cedo começaram a ser utilizadas várias técnicas para a 
notação do movimento. Para além de possibilitarem o registo de uma 
coreografia, resultam, na sua maioria, em composições gráficas bas-
tante sedutoras. Foi este tipo de composições que despertou a vontade 
de aproximar a dança e o design editorial no projeto apresentado neste 
relatório. Foi proposta uma reflexão focando especialmente os pontos 
de contacto entre estas duas áreas de criação artística, aparentemente 
distintas, mas cujas fronteiras se revelaram cada vez mais permeáveis 
ao longo do estudo. A reflexão teórica foi acompanhada e comple-
mentada por uma componente prática, que teve como objetivo a cria-
ção de um artefacto gráfico que incorporasse e transmitisse os valores 
coreográficos. O suporte utilizado foi o livro, que foi por sua vez con-
siderado enquanto objeto expressivo e capaz de transmitir movimen-
to. Paralelamente ao estudo do livro surge a abordagem ao conceito de 
coreografia enquanto informação acerca da organização de corpos no 
espaço, passível de ser traduzida para outro meio. Quanto à compo-
nente prática, esteve na base do trabalho o espetáculo Drama de Victor 
Hugo Pontes, cujo processo de ensaios foi acompanhado de modo a 
melhor perceber de que forma poderia acontecer esta metamorfose da 
dança para o livro; da linguagem do palco e do corpo para a linguagem 
do papel.

Design editorial
Livro objeto
Coreografia
Victor Hugo Pontes



Abstract

In dance, there have been various techniques used for movement 
notation from an early age. In addition to enabling the recording of 
a choreography, most of them result in very seductive graphic com-
positions. It was this type of compositions that triggered the desire 
to bring dance and editorial design closer in the project presented 
in this report. A reflection was proposed focusing especially on the 
convergences between these two areas of artistic creation, which are 
apparently distinct, but whose boundaries have become increasin-
gly permeable throughout the study. The theoretical reflection was 
accompanied and complemented by a practical component, which 
aimed to create a graphic artifact that incorporated and transmitted 
the choreographic values. The support used was the book, which in 
turn was considered as an expressive object and capable of transmit-
ting movement. Parallel to the study of the book, the approach to the 
concept of choreography emerges a source of information about the 
organization of bodies in space, which can be translated into another 
medium. As for the practical component, the dance performance Dra-

ma by Victor Hugo Pontes was the basis for the practical project. The 
rehearsal process was followed in order to better understand how this 
metamorphosis from a dance into a book could happen; how it could 
shift from the language of the stage and the body to the language of 
the paper.

Editorial Design
Book as object
Choreography
Victor Hugo Pontes
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Nota ao leitor
As citações presentes neste relatório foram traduzidas livremente da 
sua língua original para português, encontrando-se em nota de rodapé 
o original. 
 O documento foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico 
da língua portuguesa.
 Os créditos das imagens estão identificados em “Lista de figu-
ras”, exceto quando as imagens são da autoria da autora.
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Introdução
Este projeto consiste num estudo teórico-prático onde se pretendeu 
explorar o cruzamento entre o palco e a comunicação gráfica. Apon-
tou-se o foco para as fronteiras, ou para a falta delas, entre estas duas 
áreas da criação artística.
 Acompanhando a reflexão acerca destas fronteiras (mais ou 
menos permeáveis) e as correlações (mais ou menos evidentes) entre 
dança e design, foi proposto a construção de um objeto gráfico (ele-
mento central deste trabalho de investigação e exploração) onde estas 
problemáticas se materializam. Nesse sentido tivemos como base, 
como matéria de trabalho, o espetáculo Drama, criação de Victor 
Hugo Pontes e estrado em Fevereiro de 2019, no festival Guidance em 
Guimarães.
 No universo da dança, a notação refere-se a uma forma de 
registo escrito que, assim como acontece com a notação musical na 
música, se propõem a registar uma coreografia em detalhe. São méto-
dos (variados) para anotar o movimento humano e, idealmente, a 
composição de uma coreografia.
Este tipo de notação na dança, historicamente, surge sempre numa 
perspetiva documental. De guardar a coreografia. 
 Este projeto não pretende ser completamente técnico no que 
toca à conservação do movimento e da coreografia, nem tem como 
objetivo a criação de uma nova linguagem ou ferramenta de notação. 
Foi dada maior importância ao exercício gráfico que a transposição de 
uma coreografia para outro formato poderia oferecer.
 As várias abordagens já feitas à notação coreográfica surgiram 
então como motivação para questionar o movimento e as suas possí-
veis representações gráficas. Foram o ponto de partida para a explora-
ção das ligações entre a dança e o design, enquanto campos de criação 
artística. Foi feita a análise das respetivas fronteiras tento em mente a 
possibilidade de desconstruir uma peça coreográfica de modo a trans-

ferir a informação para um meio de comunicação com uma expressão 
completamente diferente, como um livro.
 Foi também proposta a criação de um livro, trabalhando as 
múltiplas possibilidades da sua construção, que permita questionar ou 
equacionar as relações entre objeto gráfico e objeto coreográfico:

Quais as possibilidades de diagramar, documentar e arqui-
var o movimento?
Como transportar uma coreografia para dentro de um 
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livro (ou qual a relação entre o corpo no palco e a mancha 
no papel)?
Qual o cruzamento entre as gramáticas, o vocabulário e as 
dinâmicas performativas e as estratégias da comunicação 
visual?
Como trabalhar as várias dimensões coreográficas (movi-
mento, ritmo, tempo, som, luz, cor, cenário, guarda rou-
pa, texto, corpo, presença, etc..) numa narrativa gráfica 
(recorrendo à forma, papel, tipografia, cor, peso, tato, 
plano, tempo, etc)
Como transferir o conhecimento da dança e da criação 
coreográfica, centrado no corpo, de forma significativa 
para o campo do design.

 Neste projeto, é possível dividir o trabalho prático em dois 
momentos. Numa primeira fase, durante o período de ensaios do 
espetáculo, a abordagem foi numa perspetiva mais documental e num 
registo menos formal, de modo a clarificar alguns aspetos como: o 
método trabalho e as diferentes etapas de construção do espetáculo; 
o processo criativo e de experimentação e materialização das ideias; 
as dinâmicas de ensaio e de colaboração; as preocupações de Victor 
Hugo Pontes enquanto criador e coreógrafo e as preocupações dos 
bailarinos enquanto intérpretes; a forma como o ato performativo se 
desenvolve no tempo e qual a importância/relação com o público.
 O objetivo foi criar um conjunto de registos e outros elemen-
tos a partir dos quais se pode refletir, arriscar e construir. Foi essa a 
base do trabalho realizado na fase seguinte, tendo como proposta a 
criação de um objeto gráfico autónomo (não necessariamente docu-
mental ou catalogador) que surgiu como resposta/leitura pessoal do 
espetáculo. Não só do momento final da apresentação pública, mas do 
acontecimento como um todo, como um longo e complexo processo 
criação. Tem um carácter assumidamente subjetivo. Tratou-se de um 
processo criativo individual, ainda que na sua génese tenha estado um 
texto original, uma coreografia, atores, ou bailarinos, e um autor, Vic-
tor Hugo Pontes.
 O presente relatório de projeto pretende apresentar uma refle-
xão baseada no cruzamento das linguagens gráficas e performativas/
coreográficas. O desenvolvimento desta investigação, foi construído 
com a seguinte forma:
 Começando pela dança, existe primeiramente uma breve con-
textualização sobre a necessidade histórica de anotar o movimento 
assim como uma análise de várias propostas por parte de coreógra-
fos de criar sistemas de notação que permitissem melhor documentar 
as suas criações. Paralelamente, um confronto com as ambiguidades 
presentes nestas técnicas. Por fim, a análise do livro Actions, mouve-
ments et gestes (2016) de Noé Soulier como forma de compreender 

Introdução
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as diferentes possibilidades de definição e perceção do movimento. É 
também estabelecida uma relação entre esta forma de pensar o movi-
mento, o trabalho de Victor Hugo Pontes e a sua própria linguagem 
enquanto criador.
 Da mesma forma que foi importante a compreensão das for-
mas de pensar o movimento, para que este possa ser trabalhado visual-
mente, foi também necessário fazer o exercício contrário: a análise das 
formas em que um livro se pode materializar, incorporando e trans-
mitindo a informação presente na coreografia original. Esta análise 
inicia-se com o estudo da evolução da forma do livro até ao formato de 
códice com que estamos mais familiarizados. São exploradas as noções 
de corporalidade enraizadas no livro bem como as potencialidades 
expressivas da sua forma. Será também contemplada a relação do livro 
com o leitor através do ato de folhear. Voltando ao pensamento inicial 
sobre o que significa coreografar, foram procuradas definições mais 
amplas, que melhor proporcionaram o diálogo com o design editorial, e 
assim comparados processos, resultados e principalmente a possibilidade 
de juntar as duas áreas de criação artística num projeto interdisciplinar.
 Por fim, existe um capítulo com foco no objeto resultante da 
componente prática da investigação, contemplando o contexto de 
criação do projeto, e seguido de uma reflexão sobre todas as decisões 
gráficas, conceptuais e demais níveis de complexidade em que o arte-
facto se materializa.

Introdução
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Coreografia:
aproximação a uma definição 
A questão principal com que se prende este projeto pode ser identifi-
cada de forma imediata através da decomposição da palavra coreografia  

Do grego khoreía, «dança» +gráphein, «escrever», pelo 
italiano coreografia. 
arte de compor bailados
arte de dançar
conceção de um bailado, em particular, determinação dos 
passos, atitudes e poses dos bailarinos
(“Coreografia”, n.d., para. 1)

 Mas se por um lado o ato coreográfico pode ser descrito como 
a escrita da dança, este tem tomado, a par da evolução da própria dan-
ça, uma dimensão mais alargada. Nos últimos anos, o termo coreogra-

fia “foi subitamente mobilizado para um referente geral de qualquer 
estruturação de movimento, não necessariamente o movimento de 
seres humanos... a coreografia constitui um plano segundo o qual o 
movimento se desenvolve” (Luckett, 2011, p. 32)1.
 Em Book of recommendations. Choreography as an Aesthetics of 

Change (2008) é proposto um conjunto de aproximações à definição 
de coreografia, que para além de lhe atribuem um significado mais 
alargado, mostram também que não existe uma definição completa 
e imediata para o que é uma coreografia ou como é definido o ato de 
coreografar:

Coreografar (v.): criar relações entre corpos no tempo e 
no espaço.
Coreografia (v.): ato de enquadrar relações entre corpos, 
‘uma forma de ver o mundo’
Coreografia (n.): o resultado de qualquer uma destas ações
Coreografia (n.): uma constelação dinâmica de qualquer 
tipo, criada conscientemente ou não, organizada automa-
ticamente ou imposta.
Coreografia (n.): ordem observada…, troca de forças;

Na pele

1. “It has suddenly been mobilized as a 
general referent for any structuring of 
movement, not necessarily the movement 
of human beings… choreography 
constitutes a plan according to which 
movement unfolds.”
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um processo que tem uma ordem incorporada, observá-
vel ou observada
Coreografar (v.): reconhecer tal ordem
Coreografia (v.): o ato de interferir ou negociar tal ordem
(Klien, Valk, & Gormly, 2008, p. 7)2

 Para o processo de escrita da dança, com o intuito de documen-
tar o movimento, surgiu o nome mais técnico de notação coreográfica. 
O registo de movimentos através de símbolos ou desenhos impressos 
que sintetizem a relação estabelecida entre o corpo, espaço e tempo.

A necessidade de documentar
movimento 

Como é referido por Ann Guest (2005) desde os últimos cinco sécu-
los que se podem considerar existentes tentativas de criar sistemas 
de notação de movimento. Alguns hieróglifos egípcios poderão ser 
exemplos, assim como registos Romanos de gestos de saudação. Várias 
formas de registo foram sendo criadas, ou até publicadas, mas quase 
sempre acabando por eventualmente cair em desuso. (p.1)
 A notação de movimento está para a dança como uma pauta 
musical para a música, ou como um texto dramático para o teatro. Esta 
transcrição torna-se uma tarefa evidentemente mais difícil no caso da 
dança por implicar a tradução do movimento que acontece em quatro 
dimensões (num espaço tridimensional e no tempo) para um forma-
to bidimensional como o papel. Como referido em Assign & arrange: 

Methodologies of presentation in art and dance (2014) “conceitos teóricos, 
desenhos e documentação apresentam-se essencialmente de forma 
bidimensional, enquanto que a prática e performance implicam um 
contexto físico, um espaço onde se possa experienciar a materialização 
dessa teoria” (Butte, Maar, McGovern, Rafael, & Schafaff, 2014, p. 108)3.
 Além de ser necessário ter em consideração as dimensões em 
que acontece uma coreografia, o próprio movimento pode adquirir 
diferentes dinâmicas, texturas e qualidades, o que por sua vez aumenta 
exponencialmente a complexidade de um possível sistema de nota-
ção que ambicione conter toda esta informação. “Performance denota 
competência, habilidade de executar e concretização, enquanto que 
coreografia designa padrões de uma complicada mas harmoniosa 
organização de vários elementos heterogéneos em perceção” (Cvejić 
& Vujanović, 2015, p. 72)4. Ponderando estes fatores compreende-se 
naturalmente que não exista uma forma completamente consensual 
de notação do movimento.

2. “Choreograph (v.): to arrange relations 
between bodies in time and space
Choreography (v.): act of framing relations 
between bodies; “a way of seeing the 
world”
Choreography (n.): result of any of these 
actions
Choreography (n.): a dynamic constella-
tion of any kind, consciously created or 
not, self-organising or super-imposed
Choreography (n.): order observed . . ., 
exchange of forces; a process that has an 
observable or observed embodied order
Choreograph (v.): to recognize such an 
order
Choreography (v.): act of interfering with 
or negotiating such an order”

3. “theory concepts, drawings, and 
documentation remain essentially 
two-dimensional, while practice and 
performance imply a physical context, 
a space in which we experience the 
materialization of that theory.”

4. “performance denotes competence, 
ability to execute, and achievement, while 
choreography designates patterns of the 
complicated yet seamless organization of 
many heterogeneous elements in notion.”

Na pele
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Síntese  de alguns sistemas de notação 
(entre século XV-XX)
Historicamente estes sistemas surgem em função da dança sua contem-
porânea, usualmente criados e adaptados por cada coreógrafo ao seu 
estilo de forma a melhor descrever e incorporar a coreografia. Com os 
avanços na dança, esses sistemas vão ficando obsoletos. Contudo, dada 
a natureza efémera da dança, a necessidade de criar registos continua 
presente para que cada criação coreográfica possa ser preservada. 
 No livro Choreo-Graphics (1989) Ann Guest propõe a divisão 
dos vários sistemas de notação em função das suas características prin-
cipais. Os cinco grupos criados são:

1. através de palavras ou abreviações 

Consiste na utilização de letras correspondentes a abreviaturas de pas-
sos de dança e que soletrem a coreografia. L’Art et instruction due bien 

dancer (figura 1), publicado em França em meados do século XV, tra-
ta-se do primeiro livro impresso utilizado um sistema de letras esta-
belecido para representar movimento. No exemplo estão colocadas 
no alinhamento da nota musical correspondente (representadas, na 
altura, pelos símbolos quadrados). (Guest, 1989, p. 35)

2. através de desenhos da trajetória
Surgiu a par das danças de corte Francesas e Italianas do século XVII. 
Este tipo de dança já era por si baseada em padrões traçados no chão, 
portanto faz todo o sentido que a notação adotada se baseasse em tra-
çar esses próprios padrões. No exemplo seguinte (figura 2) é percetível 
um traçado em forma de rosa, criado por bailarinos descrevendo cír-
culos com ondulações em direções opostas (Guest, 1989, p. 53). 
 Uma das formas de notação mais conhecidas através de traça-
dos de movimento é a de Feuillet (figura 3). Mais uma vez os desenhos 
dos padrões realizados pela trajetória dos bailarinos estão associados a 
um intervalo específico de música. Embora estes desenhos sejam mui-
to evidentes no movimento que pretendem retratar, como em quase 
todos os sistemas, é necessário algum conhecimento prévio específico 
da dança de forma a serem entendidos na totalidade. Cai em desuso 
quando o tipo de dança para que foi criado perde também a popularidade.

Fig. 1 Excerto de L’Art et instruction due bien 

dancer.

Fig. 2 Página do livro Nobilità di Dame 
(1600) de Fabritio Caroso.

Na pele



15

3. sistemas visuais: desenhos de figura 
humana

São criados quer usando efetivamente desenhos de figura humana 
(figura 4), ou indicações mais abstratas das poses corporais (figuras 5 
e 6), como é o caso do sistema de Joan e Rudolf Benesh, um dos mais 
conhecidos sistemas visuais (Guest, 1989, p. 89).
 Este tipo de sistema embora passe uma mensagem imediata, 
principalmente quanto mais representativas forem as figuras, é basea-
do na ideia de que toda a dança é visual. À medida que são necessárias 
mais anotações para clarificar os desenhos, a representação do movi-
mento vai se torna menos visual e mais simbólica.

Fig. 3 Exemplos utilizando a notação de 
Feuillet.

Fig. 4 Indicação do corpo na vista de frente 
e de costas no sistema de Valerie Sutton.

Na pele
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Fig. 8 Estudo escrito no Sistema de 
Nikolais.

4. apoiados na notação musical
Partem do tempo como elemento comum entre a dança e a música. 
Estes sistemas surgem da notação musical, adaptando as pautas5 de 
forma a melhor corresponder às necessidades da dança. Um exemplo 
é o sistema de Alwin Nikolais, Choroscript (figuras 7 e 8), que embora 
nunca tenha sido publicado, chegou a ser apresentado em revistas por 
volta de 1950. (Guest, 1989, p. 160)

Fig. 7 Apresentação de Choroscript.

5. Na maioria dos sistemas de notação, é 
utilizada uma pauta para representar o 
corpo e suas partes. Previsivelmente, em 
sistemas apoiados na notação musical, 
a pauta onde se apoiam os símbolos 
representativos do movimento é derivada 
da própria pauta da música que os 
acompanha. As linhas e espaços da pauta 
são usados para mostrar a direção ou a parte 
específica do corpo que está em movimento. 
(Guest, 1989, p. 165)

Fig. 5 Exemplo do registo do movimento de braços utilizando a notação de Benesh.

Fig. 6 Capa de An Introduction to Benesh 
Dance Notation, notação criada por Rudolf 
e Joan Benesh e publicada originalmente em 
1956, em Londres.

5. através de símbolos abstratos

São os sistemas mais complexos de notação. Contrastando com os sis-
temas visuais, este tipo de sistema baseia-se em símbolos, o que obriga 
à sua aprendizagem. No entanto, permitem soletrar padrões de movi-
mento através da especificação de partes do corpo e do uso de elemen-
tos de referência básicos como: direção, flexão, extensão, rotação, uso 

6. Para além do lado performativo, Morris 
interessava-se também pelo seu potencial 
terapêutico, tendo no seu trabalho 
combinado a fluidez do movimento com 
a sua experiência médica. O seu sistema é 
portanto centrado no corpo, baseando-se 
na sua analise anatómica, e propondo-se 
a registar qualquer tipo de movimento. 
(Guest, 1989, p. 219)

Na pele
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 As formas de notação exemplificadas anteriormente encon-
tram-se muito datadas e restringem-se, na maioria, ao contexto onde 
surgiram. Ainda assim, mantém-se uma pergunta transversal: “Ao 
registar dança, que quantidade de detalhe pode ser excluída, sem que 
a sua omissão afete adversamente a total clareza da expressão de um 
movimento?”(Guest, 1989, p. 338)7.
 Como já foi referido, quanto mais completo o sistema ambi-
cionar ser, maior é a sua complexidade. Torna-se menos visual e mais 
técnico, pois a utilização de símbolos permite que mais nuances de 
movimento sejam incluídas.

7. “In recording uma dance, how much 
detail can be left out without its omission 
adversely affecting complete clarity of 
expression of a movement? ” 

Fig. 10 Exemplo de um esquema em 
Labanotation.

Fig. 11 Representação espacial de 
Labanotation.

Fig. 9 Exemplo da utilização do sistema de 
Morris. 

do tempo, energia, etc. São exemplos os sistemas de Margaret Mor-
ris6 (figura 9), e, mais o mais conhecido, de Rudolf Laban (figura 10 
e 11). Este último, foi também desenvolvido numa análise universal 
do movimento, propondo-se a registar qualquer forma de movimen-
to humano. (Guest, 1989, p. 294). A grande vantagem do registo em 
Labanotation é a economia alcançada pelos seus símbolos. Apenas um 
símbolo engloba a seguinte informação: a parte do corpo que está em 
movimento, a direção e nível em que o movimento se dá, o momento 
em que o movimento começa e a sua duração. (Guest, 1989, p. 296)

Na pele
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Ambiguidades da notação coreográfica

É evidente que a vontade de abranger num formato bidimensional 
como o papel qualquer tipo de movimento que acontece num espaço e 
tempo definidos não é completamente correspondida. 

A notação retém do movimento da dança apenas os 
seus elementos alfabéticos [...] Os movimentos subtis de 
braços, as direções do busto, as oposições da cabeça, as 
expressões faciais, que compõem a maior parte do signifi-
cado coreográfico, não podem ser contempladas. A grelha 
da notação não é suficiente para representar este tipo de 
expressão (Pouillaude, 2004, p. 115)8. 

 Torna-se portanto relevante questionar, de que forma deve o 
movimento ser analisado? E indo mais além na questão, o que é saber 
uma coreografia?
 O estudo Making Dance, Making sense: Epistemology and choreo-

graphy (2000) realizado por Doug Risner aborda estas questões, explo-
rando a construção de conhecimento por bailarinos no processo de 
ensaio. Foram realizadas perguntas como:

Podes falar sobre a tua experiência de realizar esta dança?
Podes falar sobre o processo de aprendizagem da coreo-
grafia?
Como é que sabes a dança?
Como é que sabes que já sabes uma dança?
O que significa mais especificamente saber uma dança? 
(p.160)9

 Como resultado desta investigação Risner distingue, a partir 
dos relatos de diferentes bailarinos, quatro formas de saber. Primeiro, 
como construção interpessoal, em que “cada um dos bailarinos verifica 
uma relação importante entre o saber a dança e envolver-se em relações 
significativas com outros bailarinos no grupo” (Risner, 2000, p. 161).10

 Segundo, se por um lado a prática e repetição são descritas 
como essenciais, pois “Para muitos bailarinos, não praticar uma dança, 
ou mais especificamente, não praticar a dança repetidamente, é não a 
saber” (Risner, 2000, p. 169)11. Por outro o saber é também identifica-
do com a memória, quer musical, quer física.
 Praticamente todas as narrativas dos bailarinos abordam a 
memória. Alguns equiparam a memória com o lembrar uma dança 
no contexto da música [...] Outros descrevem a memória corporal 
com que o corpo se reordena e reencontra dadas as particularidades da 
coreografia em questão (Risner, 2000, p. 164)12.

 10. “Each of the dancers sees an important 
connection between knowing the dance 
and engaging in meaningful relationships 
with others in the group.”

11.  “For many dancers, not doing the dance, 
and more to the point, not repeatedly doing 
the dance, is not knowing.”

12.  “Nearly all of the dancers’ narratives 
address issues regarding memory and 
remembering. Some equate memory 
with remembering the dance within the 
context of  the music [...] Others describe 
a body memory in which the body itself 
is re-ordered, re-assembled given the 
particularity of the dance at hand.”

8. “La notation ne retient du mouvement 
dansé que son élément alphabétique [..] 
Les mouvements subtils des bras, les 
effacements du buste, les oppositions 
de la tête, les expressions du visage, 
qui font l’essentiel de la signification 
chorégraphique, ne peuvent y prendre 
place. Le grain de la notation n’est pas assez 
fin pour prendre en charge le lieu même de 
l’expressivité.”

9.  “Could you talk about your experience of 
doing this dance?
Can you speak about learning this 
choreography?
How do you know the dance?
How do you know that you know the 
dance?
What specically does it mean to know a 
dance?” 
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 Por fim, vem o saber como certeza: “O saber está até certo 
ponto associado com a confiança vinda da certeza que os bailarinos 
têm de si em ensaio. O ser inseguro, pelos seus relatos, é não saber. 
A certeza torna-se intrinsecamente ligada ao saber” (Risner, 2000, p. 
167)13. Uma das conclusões possíveis de retirar da pesquisa de Risner 
e mais relevante para este trabalho prende-se na ideia de que não há 
uma forma concreta de saber uma coreografia. Haverá sempre um 
conjunto de fatores que varia de bailarino para bailarino. Mas mais 
importante, esta noção estará sempre relacionada com a forma como 
o movimento é pensado.

Formas de pensar o movimento:
A questão de como o movimento é pensado e assimilado é abordada 
no livro Actions, mouvements et gestes (2016) por Noé Soulier. A leitura 
deste livro foi proposta por Victor Hugo Pontes como uma perspetiva 
útil para melhor compreender a importância de pensar e perceber o 
movimento. Fez por isso sentido incluir neste estudo a sua análise. 
Será também relevante para, numa próxima fase, pensar e interpretar 
o movimento em Drama, traduzindo a sua coreografia para um livro. 
São propostas pelo autor diferentes formas de olhar para o movimen-
to baseadas na sua análise coreográfica.

Implicitamente, analisei e memorizei os dois primeiros 
movimentos da seguinte forma: o braço forma uma linha 
reta que descreve o arco de um círculo para baixo; no 
momento exato em que passa à frente do joelho, este é 
dobrado e o tronco balança cerca de 20° para a frente, etc. 
Era impossível executar corretamente a frase de Set and 
Reset14 com esta leitura do movimento. A seguinte fun-
cionou melhor: largo o peso do braço estendido, o braço 
impulsiona o joelho na sua queda, cuja flexão faz com que 
o tronco se incline e assim em diante (p. 6)15.

 Este exemplo é utilizado por Soulier para contextualizar o 
ponto de partida de toda a análise de movimento proposta e restantes 
questões exploradas no livro.
 É feita uma análise extensa não só acerca dos modos de pensar 
o movimento, mas também das próprias restrições que se podem aplicar 
ao corpo e o impacto que estas causam posteriormente no movimento dos 

15. “Implicitement, j’avais analysé et 
mémorisé les deux premiers mouvements 
de la manière suivante : le bras forme une 
ligne droite qui décrit un arc de cercle vers 
le bas ; au moment précis où il passe devant 
le genou, celui-ci se fléchit, puis le tronc 
bascule d’environ 20° vers l’avant, etc. Il 
était impossible d’exécuter correctement la 
phrase de Set and Reset avec cette lecture 
du mouvement. La suivante fonctionnait 
mieux : je laisse tomber le poids du bras 
étendu, le bras entraîne dans sa chute le 
genou dont le fléchissement fait basculer le 
torse, et ainsi de suite.”

14.  Coreografia de Trisha Brown. Estreada 
em Outubro de 1983, Brooklyn, NY.

13.  “knowing to some degree is associated 
with a confidence derived from being sure 
of themselves in rehearsal. To be unsure, 
it seems from their stories, is to not know. 
Certainty becomes inextricably linked with 
knowing for these dancers.”
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bailarinos. É também analisada a forma como o movimento é percebi-
do, não só pelos bailarinos que o realizam, mas também pelo público 
que o interpreta. 

Os paradigmas de apreensão e modos 
de definição do movimento 
O autor abordou e sistematizou vários paradigmas de apreensão do 
movimento que se refletem, posteriormente, em diferentes modos de 
definição do movimento:

Na dança clássica, os membros do corpo não são enten-
didos como segmentos geométricos finitos, mas como o 
começo de linhas que se estendem infinitamente [...] O 
centro do corpo é o ponto a partir do qual essas diferen-
tes linhas se propagam no espaço [...] Pelo contrário, em 
Cunningham, os membros do corpo formam configura-
ções complexas de segmentos geométricos que param nos 
limites do corpo. Não se trata mais de esticar e propagar o 
corpo no espaço, mas de posicionar e organizar suas dife-
rentes partes de maneira extremamente precisa (Soulier, 
2016, pp. 58-59)16.

 A própria perceção do corpo e do espaço por parte da maioria 
dos bailarinos e coreógrafos desenvolveu-se desde há muito tempo 
neste paradigma de apreensão do movimento em que cada gesto cor-
responde de alguma forma a uma configuração geométrica, herdado 
da dança clássica. Torna-se ainda mais significativo o estudo do movi-
mento, pois o recurso a paradigmas é feito na maioria das vezes de 
forma inconsciente e automática.
 Um exemplo diferente é uma abordagem anatómica:

A abordagem anatómica começa no corpo. A conceção do 
movimento é desenvolvida a partir da própria estrutura 
do corpo enquanto que na abordagem geométrica- global 
ou local- é o corpo que se adapta às formas e trajetórias 
geométricas que são projetadas no espaço (Soulier, 2016, 
p. 106)17.

 Baseando-se neste pensamento anatómico, Trisha Brown, por 
exemplo, desenvolveu um tipo de abordagem mecânico ao movimen-
to, onde as forças do corpo e externas, como a gravidade, são combinadas 

16. “Dans la danse classique, les membres 
du corps ne sont pas appréhendés comme 
des segments géométriques finis mais 
comme le commencement de lignes qui se 
prolongent à l’infini. [...] Le centre du corps 
est le point d’où se propagent ces différentes 
lignes dans l’espace. [...] Au contraire, 
chez Cunningham, les membres du corps 
forment des configurations complexes de 
segments géométriques qui s’arrêtent aux 
limites du corps. Il ne s’agit plus de parvenir 
à étirer et à propager le corps dans l’espace, 
mais de positionner et d’agencer ses 
différentes parties de manière extrêmement 
précise.”

17. “L’approche anatomique part du corps. 
La conception du mouvement s’élabore à 
partir de la structure même du corps tandis 
qu’avec l’approche géométrique – qu’elle 
soit globale ou locale –, c’est le corps qui 
s’adapte aux formes et aux trajectoires 
géométriques que l’on projette dans 
l’espace.”
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 Estes são apenas dois dos exemplos apresentados. Soulier 
regista assim os seguintes tipos de restrições para o movimento: geo-
metria ortogonal ou não ortogonal, anatomia, mecânica, partindo de 
restrições locais ou globais, modelo ou problema, ações em relação ao 
mundo ou a si próprio.
 O mais importante reter será que para uma coreografia ser 
descrita, não basta apontar o que é visto ou sentido, tanto por especta-
dores como por intérpretes. Nesse caso estaríamos perante um olhar 
subjetivo. Soulier afirma que para que um movimento possa ser defi-
nido, deve ser verificada qual a possibilidade para que este seja repe-
tido: “assim que uma sequência de movimentos pode ser reproduzi-
da, os diferentes movimentos que a compõem, e a própria sequência, 
podem ser analisados como tipos com múltiplas ocorrências” (Soulier, 
2016, p. 14)19.

Fig. 12 Trisha Brown. Set and Reset (1983). 

Set and Reset é a coreografia a que Noé 
Soulier se refere no início do seu livro:
“A qualidade sedutoramente fluida do 
movimento nesta obra-prima de Trisha 
Brown, justaposta ao estilo geométrico 
imprevisível, tornou-se um cunho do 
seu trabalho” (“Repertory/ Set and Reset 
(1983),” n.d.).
 
“The seductively fluid quality of the 
movement in this Trisha Brown 
masterpiece, juxtaposed with the 
unpredictable geometric style has become 
the hallmark of Ms. Brown’s work.”

19. “dès qu’une séquence de mouvements 
peut être reproduite, les différents 
mouvements qui la composent et la 
séquence dans son intégralité peuvent 
être analysés comme des types ayant des 
occurrences multiples.”

com a análise das formas e ângulos do corpo, assim como da estrutura 
articulada do esqueleto. Brown explicou-o da seguinte forma numa 
entrevista a Yvonne Rainer:

Quando dou uma instrução, quando estás lá, tentas desco-
brir o que fazer e dás uma instrução para ti mesmo ... Um 
braço levanta-se, o joelho esquerdo escapa e evitas cair, 
vês o que está a acontecer, esse tipo de coisas. Bem, é isso 
a que me refiro com instrução mecânica (Rainer, 1993, 
para. 51)18.

18. “When I give myself an instruction, 
when you’re standing there and you’re 
trying to figure out what to do and you give 
yourself an instruction … One arm goes 
up, buckle your left knee and take the fall 
out, see what happens, that kind of thing. 
Well, that’s what I mean by a mechanical 
instruction.”
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Os valores coreográficos
Por norma cada coreógrafo tem no seu movimento um valor estru-
tural com o qual o seu trabalho pode ser identificado. Estes valores 
devem-se manter para que o movimento, ou a coreografia, possam 
ser definidos. A dança clássica, já referida anteriormente, é um dos 
exemplos em que os valores assentam na geometria dos movimentos 
e das posições. Estes são, no fundo, conceitos de dança: “maneiras de 
pensar sobre o movimento que visam afetar a maneira como este é 
experienciado” (Soulier, 2016, p. 8)20.
 Com a análise deste livro interessou-nos perceber, inicialmen-
te, o movimento. O pensamento que sobre ele pode recair. A relação 
entre a forma de definir de um movimento e as implicações na com-
preensão da sua origem. No fundo, como olhar de forma diferente e 
consciente para uma criação coreográfica. Mas nesse sentido, é tam-
bém importante dar destaque à reflexão de como uma coreografia é 
interpretada e reconhecida pelos espectadores.

O reconhecimento do movimento

Acontece que a experiência que os espectadores têm de qualquer ação 
realizada em palco não depende só da forma como esta foi definida. 
Depende de muitos outros fatores, como a informação disponível 
(disponibilizada pelo coreógrafo/bailarinos) para o espectador, ou 
das suas experiências anteriores. “Quando observamos as ações de 
um indivíduo tendemos a favorecer interpretações que nos permitam 
explicar o seu comportamento com o mínimo de hipóteses possíveis” 
(Soulier, 2016, p. 184)21. Ainda assim, a mesma sequência de ações 
pode dar, e dá muitas vezes, azo a interpretações diferentes. A questão 
que se coloca é portanto, como focar a atenção do espectador para uma 
particularidade da coreografia, como direcionar a atenção?

O direcionar do olhar do espectador

Assim como uma coreografia pode denotar ou deliberadamente expli-
car a intenção que originou certo movimento, pode também ser uma 
opção tornar esta informação inacessível: “o facto de não ser capaz de 
associar os movimentos a uma ação conhecida torna possível direcio-
nar a atenção para os movimentos do corpo e não para o objetivo que 
a ação persegue” (Soulier, 2016, p. 197)22.

20. “Ce sont des façons de concevoir le 
mouvement qui visent à affecter la manière 
dont on en fait l’expérience.”

21. “Lorsque l’on observe les actions de 
l’individu, sur une tendance au privilège 
des interprétations qui relèvent du 
comportement en mobilisation des 
hypothèses possibles.”

22. “Le fait de ne pas pouvoir associer 
les mouvements à une action connue 
permet ainsi d’orienter l’attention sur les 
mouvements du corps et non sur le but 
que poursuit l’action.”
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 O facto é que como espectadores fazemos um exercício cons-
tante e até inconsciente de procura de significados. E é exatamente 
este tipo de atenção que um coreógrafo pode procurar perceber, num 
ponto de vista de transmissão de narrativa, emoções, significados, etc.
 Por forma a entender a relevância deste estudo acerca do movi-
mento, é pertinente traçar já um paralelo com o processo de criação 
do espetáculo Drama, embora as questões relativas ao projeto prático 
sejam abordadas de forma mais pormenorizada nos próximos capítu-
los. Neste caso, aquilo que deu origem ao movimento no espetáculo 
foi um texto dramático, cujas falas foram sendo retiradas à medida que 
a coreografia foi construída, até a expressão dos bailarinos consistir 
apenas de movimento. 

Ao contrário de um quarteto de cordas onde cada instru-
mento pode desaparecer em silêncio, as diferentes par-
tes do corpo não podem desaparecer alternadamente. É, 
portanto, através da sua própria atenção a uma parte do 
corpo ou a um aspeto do movimento que o bailarino pode 
direcionar o olhar do espectador (Soulier, 2016, p. 209)23.

 E da mesma forma que uma parte do corpo de um bailarino 
não pode ser retirada para deixar o foco noutra, o texto original tem a 
particularidade de durante a maioria do tempo incluir todas as perso-
nagens em cena. Ora, num contexto de representação teatral, o pro-
blema de como focar a atenção não se revela da mesma forma, pois as 
falas e a voz das personagens acabam por guiar parte desta atenção. 
Sabe-se facilmente entre quais personagens a ação se está a desenrolar. 
Assim, com todas as personagens em palco, mas sem voz, e apenas 
com movimento, torna-se necessário uma maior sensibilidade para 
entender algumas nuances de onde se desenrola a ação. 
 No fundo todo este pensamento culmina na reflexão sobre 
como olhar para os bailarinos e para a qualidade e expressividade do 
seu movimento de forma crítica, fundamentada e consciente.

Síntese
Como conclusão deste capítulo, e já na ótica de quem encara um 
espetáculo com a proposta de o analisar e trabalhar posteriormente, 
é possível afirmar que se revelou essencial perceber a variedade de 
pensamentos que podem surgir em torno do movimento. Foi formada 
também uma melhor compreensão da matéria com que o trabalho se 
iria desenrolar. 

 23. “Contrairement à un quatuor à cordes 
où chaque instrument peut s’effacer dans le 
silence, les différentes parties du corps ne 
peuvent pas alternativement disparaître. 
C’est donc par sa propre attention à telle 
partie de son corps ou à tel aspect du 
mouvement que le danseur pourra orienter 
le regard du spectateur.”
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 Seria completamente diferente olhar para uma (qualquer) 
peça coreográfica sem informação prévia sobre a mesma. Torna-se 
também uma experiência diferente quando existe um olhar consciente 
de todas as possíveis origens do movimento, das formas como o pen-
samento acerca do movimento por parte do bailarino pode influenciar 
a sua expressão. 
 Relativamente à evolução das formas de notação e registo de 
movimento existentes, bem como à reflexão que já foi feita acerca das 
mesmas, é de salientar, mais uma vez, a impossibilidade verificada de 
registar a 100% toda a complexidade de uma coreografia. Confirmou-
-se então a decisão de, tendo em conta o lado técnico relativo à con-
servação do movimento, distanciar o projeto da criação de uma nova 
linguagem ou ferramenta de notação. Foi então dada maior importân-
cia ao exercício gráfico e às possibilidades criativas que a transposição 
de uma coreografia para outro formato poderia oferecer.
  Utilizando um exemplo já mais próximo das artes gráficas, é 
possível considerar um ilustrador como alguém que assume um papel 
de mediador entre um texto original e uma imagem criada posterior-
mente. A proposta deste projeto surgiu também com o intuito de 
assumir exatamente um papel mediador entre o objeto coreográfico 
de Drama e um objeto gráfico, explorando a ligação entre os dois cam-
pos de criação e expressão artística.
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O livro como artefacto
“Uma pilha de folhas de papel, impressas em ambos os lados, cosida 
numa das pontas, e envolvida entre capas”(Borsuk, 2018, p. 14)24.
 Amaranth Borsuk no livro The Book (2018), onde reúne e 
reflete sobre várias perspetivas acerca do livro que “iluminam a sua 
longa história de transformação” (p. 16)25, utiliza esta (não) definição 
do livro como ponto de partida para, exatamente por oposição à ima-
gem que criamos ao ouvir a palavra livro, mostrar como essa lista de 
significados pode ser muito mais extensa.
 No caso deste relatório, o pensamento acerca do livro e seus 
significados acompanha a utilização do mesmo enquanto objeto gráfi-
co em que o projeto prático se materializa.
 Interessa portanto perceber o que é (ou pode ser) um livro. A 
sua significação conceptual, mas também a sua anatomia e possibili-
dades físicas. Será assim explorada a origem do artefacto, bem como a 
sua construção, tendo sempre como intenção o melhor entendimento 
da evolução da sua forma enquanto suporte escrito até à configuração 
que melhor conhecemos atualmente de páginas impressas e encadernadas. 
 “O termo livro refere-se habitualmente de forma permutável 
tanto ao media como ao conteúdo, independentemente de nossa acul-
turação do códice” (Borsuk, 2018, p. 16)26. Compreende-se também a 
importância do estudo da forma do livro enquanto suporte mediático 
do texto, da informação e do conhecimento. Adicionalmente, das pos-
sibilidades formais em relação a este mesmo conteúdo, dando especial 
atenção ao modo como estes dois aspetos (o livro como media e o livro 
como conteúdo) se inter-relacionam. 
 Por fim, e tendo por base estas explorações do livro enquanto 
objeto, será também contemplada a relação do livro com o leitor e 
a sua capacidade de incorporar valores corográficos, assim como de 
representar graficamente o movimento.

No papel
24. “a stack of paper sheets printed on 
both sides, bound on one end, and encased 
between covers.”

25. “illuminate its long history of 
transformation.”

26. “the term book commonly refers 
interchangeably to both medium and 
content, regardless of our acculturation to 
the codex.”
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Contexto da evolução da sua forma
“O olhar para o objeto em mudança que é o livro dá-nos uma noção 
mais profunda da história das relações entre forma e conteúdo que nos 
ajudam na sua definição” (Borsuk, 2018, p. 24)27.
 Não se pretende fazer uma análise histórica pormenorizada do 
livro. Apenas uma análise sucinta para melhor perceber o surgimento 
da sua anatomia, da sua forma, e do significado que nos dias de hoje 
vulgarmente lhe atribuímos. Mesmo a própria definição do livro foi 
mudando durante a história, consoante as relações da sua forma com 
o conteúdo, o contexto sócio-cultural (e também geográfico) seu con-
temporâneo, e no fundo, consoante a relação do Homem com o livro.
 Decorrente do exercício de pesquisa acerca da história do livro, 
acabamos por nos deparar com a sua ligação intrínseca à cultura. Mas 
se queremos pensar na origem do livro, vemo-nos obrigados a pen-
sar na mudança da cultura oral para o conhecimento escrito. “O livro, 
no fundo, é um método portátil de armazenamento e distribuição de 
informação, e surge como um subproduto da mudança da cultura oral 
para escrita” (Borsuk, 2018, p. 23)28.
 Os primeiros suportes utilizados para a escrita, ou para a ten-
tativa de registos, foram a pedra e o barro. Pondo neste caso de parte 
as pinturas rupestres, que embora não sejam escritos manifestam já a 
necessidade de registo e representação (já com recurso a alguma nar-
rativa e movimento), a escrita cuneiforme29 (figura 13), desenvolvida 
pelos sumérios30, é tida como uma das primeiras formas de escrita.

Variando desde o tamanho de uma caixa de fósforos até 
ao de um telemóvel grande, as tabletes cuneiformes eram 
altamente portáteis, podiam ser inscritas em ambos os 
lados e podiam ser pousadas de forma estável em super-
fícies planas para armazenamento ou consulta (Borsuk, 
2018, p. 30)31

 Este formato de tablete de barro pode então ser considerado 
um suporte portátil de escrita, cuja função32 não se restringe apenas a 
guardar e documentar, mas permite espalhar também o conhecimento. 
 Um pouco mais tarde começou a ser utilizado no Egito o papi-
ro33 como suporte de escrita. Eram fabricadas folhas, ligadas entre si 
e posteriormente enroladas, dando origem aos rolos de papiro (figura 
14). Embora tenha facilitado o desenvolvimento da escrita, principal-
mente pela sua facilidade de transporte e armazenamento, foi even-
tualmente abandonado como suporte pois a sua conservação não era 
a mais eficaz, especialmente nos climas europeus, acabando por ser 
eventualmente substituído pelo pergaminho34, que oferecia uma alter-
nativa de suporte mais duradouro. Para além de ser “flexível, forte, 

27. “Looking at the changing object of the 
book gives us a deeper sense of the history 
of relations between form and content that 
help define it.”

28. “The book, after all, is a portable data 
storage and distribution method, and it 
arises as a by-product of the shift from oral 
to literate culture.”

31. “Ranging from the size of a matchbook 
to that of a large cell phone, cuneiform 
tablets were highly portable, could be 
inscribed on multiple sides, and could 
rest stably on a flat surface for storage or 
consultation.”

Fig.13 Tablete Suméria, com inscrições em 
escrita cuniforme. 

29. Desenvolvida por volta de 3 500 a.C. e 
gravada em placas de barro com auxílio de 
utensílios em formato de cunho.

30. Primeira civilização conhecida a habitar 
a região sul da Mesopotâmia (~ de 4 500 
a.C. a 1 900 a.C.).

32. Os textos sumérios conhecidos 
incluem documentação de leis, transações 
comerciais, rezas, ou até conhecimento 
científico. (Borsuk, 2018, p. 7)
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podia ser cortado em tamanhos maiores que o papiro, fornecia uma 
superfície de escrita excecionalmente lisa e era opaco o suficiente para 
permitir uma escrita clara em ambos os lados”(Borsuk, 2018, p. 19)35. 
O seu uso espalhou-se portanto pelo mediterrâneo graças à mobilida-
de deste material: podia ser produzido em qualquer sítio onde houves-
se criação de gado, ao contrário do papiro que dependia da produção 
do Egito. (Borsuk, 2018, p. 19) Da mesma forma, no oriente também 
a história da escrita precede a invenção do papel, tendo sido utiliza-
dos materiais como rolos de bambu e de seda para o efeito. Embora 
cumprissem a função de suporte para o texto apresentavam algumas 
desvantagens: o peso e o tamanho do bambu tornaram esta alternativa 
pouco portátil e difícil de manusear e os rolos de seda, devido ao ele-
vado custo de produção da fibra, tornaram-se objetos de luxo.
 O mais importante retirar desta análise da evolução dos supor-
tes e formatos de escrita, ainda pré-códice, é a clara influência que a 
matéria-prima e tecnologia disponível em cada local teve. “Um livro 
nunca é simplesmente um objeto notável. Como qualquer outra tecno-
logia, é invariavelmente o produto da atividade humana em contextos 
complexos e altamente voláteis” (McKenzie, 1999, p. 5)36. Ainda rela-
tivamente aos rolos de pergaminho, cuja forma é de facto resultante de 
todo o seu contexto de evolução, compreende-se que não tenham sido 
os objetos mais ergonómicos para a leitura. “Pela tendência para se 
fecharem devido à sua forma enrolada, requeriam que os leitores usas-
sem ambas as mãos para os manterem abertos ou que os deitasse numa 
superfície plana colocando objetos em cima” (Borsuk, 2018, p. 18)37.
 Os livros em formato de concertina (figura 15) foram um 
importante avanço em direção ao códice. Embora continuasse a exis-
tir um “rolo” de pergaminho contínuo, ao ser dobrado entre páginas, 
essa divisão foi enfatizada, permitindo simultaneamente uma leitura 
contínua (Borsuk, 2018, p. 36). O resultado foram páginas individua-
lizadas, tornando os livros em concertina na verdade um intermédio 
entre um rolo de pergaminho e um livro com a encadernação lateral 
que conhecemos atualmente: o códice38. Este termo descreve na ver-
dade todo esse formato de livro, embora seja vulgarmente associado 

33. Utilizado abundantemente pois origina 
de uma planta nascida nas margens do Nilo. 
Utilizado com vários fins mas tornou-se 
comum como meio de escrita em todo o 
Mediterrâneo também pela sua textura 
favorável à tinta.

Fig. 14 Book of the Dead of Hunefer. Rolo 
de papiro aberto.

34. O termo pergaminho vem de Pérgamo, 
cidade onde se deu o epicentro da sua 
produção. Desenvolvido por volta de 1600 
a.C. Era feito a partir de peles de animais, 
tratada e esticadas, em vez de fibras vegetais 
(Borsuk, 2018, p. 18).

35. “parchment was flexible, strong, could 
be cut in larger sizes than papyrus, provided 
an exceptionally smooth writing surface, 
and was opaque enough to allow clear 
writing on both sides.”

36. “A book is never simply a remarkable 
object. Like every other technology, it is 
invariably the product of human agency in 
complex and highly volatile contexts.”

37. “Its tendency to snap shut due to its 
curled shape, required readers to use both 
hands to hold it open or lay it on a flat 
surface and place objects on it.”

38. O fator mais importante para a 
propagação do códice no ocidente foi, a 
par do crescimento do Cristianismo, a sua 
utilização para espalhar textos na altura 
banidos (Borsuk, 2018, p. 47). É mais um 
exemplo de como o contexto condiciona 
a forma.
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unicamente a manuscritos. De facto essa associação é natural pois o 
seu desenvolvimento deu-se essencialmente devido à produção de 
manuscritos em mosteiros (Borsuk, 2018, pp. 47-48). O códice “é bem 
adequado às necessidades que analisamos até agora. É portátil e dura-
douro, é fácil de referenciar e as suas páginas económicas permitem a 
escrita em ambos os lados” (Borsuk, 2018, p. 47)39.
 Borsuk refere, entre outros, os seguintes exemplos de como 
algumas características que temos atualmente como adquiridas num 
livro foram determinadas, em primeiro lugar, pelas circunstâncias e 
condicionantes da produção de manuscritos, e também pela forma 
como estes eram manipulados, usados e apropriados. Do latim manu 

scriptus, evidenciam exatamente o processo de escrita e produção 
manual.
 Para acelerar o processo de cópia, os manuscritos eram dividi-
dos em secções mais pequenas, permitindo que vários escribas traba-
lhassem simultaneamente no mesmo livro. Tornou-se necessário esta-
belecer guias que uniformizassem a escrita ao longo do livro inteiro. 
Foram marcadas margens nas páginas e adotadas estruturas de colunas 
justificadas. Uma solução eficiente, que minimizou o potencial de erro 
na produção, e também agradável na leitura, com que estamos atual-
mente familiarizados no design editorial (Borsuk, 2018, p. 49).
 A relação do leitor com o artefacto marcou também algumas 
das características que temos como adquiridas no formato do livro. A 
partir do momento em que os livros se tornaram objetos de posse e os 
leitores passam também a ser colecionadores (meados do século XVI) 
as suas interações alteram-se. São criadas bibliotecas para exposição 
dos livros, que acabam por exibir tanto a riqueza como o intelecto da 
pessoa, e os livros começaram a ser guardados com as lombadas para 

Fig. 15 Exemplar de um artefacto medieval 
em formado de concertina.

39.  “[The side-bound book as we know it] 
is well suited to the needs we have seen so 
far. It is portable and durable, it is easy to 
reference, and its economical pages allow 
writing on both sides.”
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fora, mostrando as encadernações. São também adicionados títulos e 
nomes de autor à lombada para facilitar o acesso (Borsuk, 2018, p. 81).
 É inegável que todos estes fatores evidenciam a influência pro-
funda que o contexto e consequentemente os materiais disponíveis e 
suas possibilidades tiveram tanto no aspeto da escrita como do livro. 
“A forma e o estilo destes primeiros manuscritos refletem as práti-
cas de leitura suas contemporâneas e as necessidades sobre as quais 
foram projetados para satisfazer” (Borsuk, 2018, p. 53)40. Estas neces-
sidades tratavam quase exclusivamente o registo de informação e a 
transmissão de conhecimento. Ora, apesar de virem a existir outras 
definições, até aqui o livro é tido como um objeto que já passou por 
toda uma história de experimentação, transformação e mudança e que 
é reconhecido enquanto suporte mediático do texto, da informação e 
do conhecimento. 
 Se o códice já se estabeleceu como um formato bastante uni-
versal na produção de manuscritos, o surgimento da imprensa, aliada 
à utilização do papel, veio normalizar ainda mais este formato.
  O papel foi desenvolvido na China por volta de 200 ac e na 
Europa, em meados do século XIII foi criado o primeiro moinho de 
papel, na Catalunha (Haslam, 2006, p. 7). Gutenberg imprime, em 
1455 na Alemanha, a bíblia de 42 linhas (figura 16), o primeiro livro 
europeu impresso utilizando tipos móveis. “Embora seja popularmen-
te considerado o ‘inventor’ da impressão, muitas das tecnologias usa-
das por Gutenberg já existiam quando este se estabeleceu. A sua gran-
de conquista foi reunir essas tecnologias, aperfeiçoá-las e convencer 
outros a financiar sua visão” (Borsuk, 2018, p. 65)41. Os tipos móveis 
fundidos em moldes de areia já tinham sido utilizados na Coreia em 
1241 e na China existia impressão em xilogravura desde o século VII 
(figura 17). Considerar Gutenberg como pai da imprensa pode ser uma 
visão bastante eurocêntrica da história, pois não inventou a impressão 
a partir de moldes nem foi o primeiro a idealizar os benefícios da mas-
sificação da produção. O seu contributo passou por juntar o papel, as 
técnicas de encadernação do códice, o conhecimento do trabalho em 
metal e a tecnologia da prensa e assim marcar o início da produção de 
livros em massa no ocidente (Haslam, 2006, p. 8).
 Para além do surgimento da imprensa, que começou por seguir 
o formato do livro já existente, também a standardização dos tama-
nhos do papel contribuíram para uma certa monotonia de formatos. 
Atualmente é utilizado, na europa, o sistema ISO 21642. Permite eco-
nomizar o uso do papel, embora influencie automaticamente a forma 
do próprio livro, limitando-o a um conjunto de formatos mais rentá-
veis. Não houve portanto uma mudança na forma do livro impresso, 
mas a solidificação e uniformização de um formato já existente. 
 Perante esta evolução, temos o livro como suporte para a 
informação e que foi ganhando a forma estável do códice, analisada 
mais pormenorizadamente de seguida. Martyn Lyons (2011), criando 

40. “The shape and style of these early 
manuscripts reflect the reading practices of 
their day and the needs they were designed 
to meet.”

41. “Though popularly considered the 
“inventor” of printing, many of the 
technologies Gutenberg used were already 
in existence by the time he set up shop. His 
great achievement lay in bringing these 
technologies together, perfecting them, and 
persuading others to fund his vision.”

Fig. 16 Páginas da bíblia de 42 linhas.

Fig. 17 Tripitaka. Blocos de madeira 
utilizados para impressão. 

Tripitaka, compêndio budista, 868 d.C., foi 
impresso em papel e gravado também em 
madeira, envolvendo o corte de 130 mil 
blocos (Haslam, 2006, p. 8).

42. Utiliza uma proporção de 1:√2, onde 
cada tamanho é definido pela dobra do 
tamanho superior em dois, paralelamente 
ao lado mais curto da folha.
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uma definição inclusiva do livro, no que toca à sua forma, refere que, 
“o termo livro, então, é um género de abreviatura que se refere a várias 
formas de comunicação textual escrita adotadas em sociedades passa-
das, usando uma grande variedade de materiais” (p. 43)43.

Anatomia do códice:
a corporalidade no livro

“Um livro é uma organização altamente complexa de materiais e ele-
mentos conceptuais. Embora existam outras formas adotadas pelo 
livro, a mais comum, versátil e frequentemente manipulada é a forma 
de códice” (Drucker, 1995, p. 121)44. Será portanto sobre a forma de 
códice que esta análise com mais pormenor recairá. Sobre a sua ana-
tomia e constituição (não só da forma física exterior, mas também do 
seu interior) de forma a estabelecer um paralelo com a própria anato-
mia do corpo humano.  
 Do ponto de vista do trabalho prático, o objetivo é perceber 
até que ponto existe a possibilidade de analisar e tratar a anatomia do 
livro da mesma forma que um coreógrafo trata o corpo, num espaço 
de performance. Ou seja, de que forma o livro, o nosso objeto de tra-
balho, se pode equiparar ao corpo, enquanto objeto de trabalho do 
bailarino.
 Andrew Haslam organiza em Book Design (2006) os compo-
nentes base do livro, dividindo-os em três grupos: o livro acabado, 
as páginas e a grelha, traduzidos por Ana Filipa Ferreira (2019). Para 
além de permitir a constatação óbvia que algumas nomenclaturas de 
componentes do livro (figura 18) partilham termos com a anatomia 
humana, é importante entender também as relações que estes elemen-
tos estabelecem entre si, bem como as suas possibilidades expressivas 
futuras. O livro acabado “contém uma hierarquia de materiais e com-
ponentes internos que podem, assim, ser organizados de uma forma 
definitiva e inalterável em relação ao seu conjunto ou então serem 
reorganizados conforme necessidades estéticas ou praticas” (Ferreira, 
2019, p. 37). 

43. “The term ‘book,’ then, is a kind of 
shorthand that stands for many forms of 
written textual communication adopted 
in past societies, using a wide variety of 
materials.”

44. “A book is a highly complex 
organization of material and conceptual 
elements. While there are other forms 
which books take, the most common, 
versatile, and frequently manipulated is the 
codex form.”
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Capa: diz respeito à encadernação do livro, particularmente aos pai-
néis frontal e traseiro. É a capa que guarda e envolve o conteúdo. Ela 
une e separa. Graças à capa o livro está completo, sendo em si mesma 
uma caixa, encerra e circunscreve o seu conteúdo no seu espaço finito;

Folha: é o material primordial e singular do livro. Juntas e dobradas, 
as folhas formam volume e dão corpo. A dobra da folha resulta na 
transformação de uma forma simples para uma forma complexa. Cada 
folha individual contém duas páginas impressas, uma de cada lado;

Sobrecapa (capa mole): capa impressa ou não impressa, geralmente de 
papel, colocada ao redor do livro encadernado. A capa diz respeito à 
encadernação do livro, particularmente aos painéis frontal e traseiro. 
Usado pela primeira vez durante o século XIX, o propósito original 
da sobrecapa era proteger as capas dos livros, que poderiam ser feitas 
de couro fino, tecido de linho, seda ou outros materiais caros, contra 
arranhões e poeira;

Badanas: estão associadas à utilização de capas moles. Diz respeito às 
dobras, “orelhas” que seguram a capa mole ao livro. A dimensão da 
badana deve corresponder a cerca de metade do livro e, por vezes, 
pode conter informação impressa;

Fig. 18 Constituintes do livro
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Cadernos: definição dada ao conjunto de folhas resultado da dobra 
da folha de impressão. O caderno permite folhear o livro e atribuiu 
mobilidade. É a articulação mecânica que traduz as articulações do 
texto e do corpo. O caderno fornece vida ao livro e o circunscreve no 
tempo e no espaço;

Miolo: designa-se o corpo impresso do livro. Normalmente o con-
junto de cadernos reunidos depois de terem sido costurados. Noutros 
casos podem ser folhas coladas ou utilizado o sistema de argolas;

Vinco: forma côncava que permite uma melhor abertura da capa e das 
folhas. É onde permite o livro ser aberto;

Festo: lateral dos cadernos por onde as folhas foram dobradas;

Massa de texto: caracterização do conteúdo impressa em cada página; 
Margens: espaço em branco que envolve a massa de texto;

Cabeça: secção superior do livro ou caderno, também referido como 
o topo do livro;

Pé: a parte inferior do livro ou caderno, também referido como base 
do livro;
Lombada: a parte esquerda do livro onde os festos dos cadernos estão 
reunidos e cosidos ou colados;

Goteira: a parte externa, do lado direito das folhas, de um livro enca-
dernado, quando em forma côncava; no caso de não estar aparado 
denomina-se frente;

Ante-rosto: a primeira página do livro, na qual estão escritos o título 
da obra;

Rosto ou frontispício: destina-se à terceira página que assinala o títu-
lo, nome do autor e informações adicionais;

Serrotagens: incisões abertas na lombada, na qual se fazem remates 
finais para a união dos cadernos;

Cordas: fios, de espessura considerável para dar firmeza, que entram 
nas serrotagens e que se cose para juntar os vários cadernos separados, 
originando um só́ volume;

Corte: assinala o corte das folhas nos três lados do livro — cabeça, pés 
e goteira — que formam a sua espessura;
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Sinal: denominação para a fita que assinala e orienta a localização de 
qualquer folha do livro;

Guardas brancas: identificam as duas folhas de papel branco, dobradas 
ao meio, que se colocam no começo e no fim do livro. Estas folhas 
cobrem o início e o fim, ficando com uma face solta, sendo que a outra 
se cola a uma folha de papel de cor, dupla, que se une no interior da 
capa;

Guarda: designa-se a face da folha de cor colada ao interior da capa; 
Contra-guarda: face oposta da guarda que fica unida à guarda branca;

Encaixe: cavidade onde se assenta a espessura dos cartões usados para 
fazer a capa;

Requife ou cabeceado: considera-se uma pequena faixa decorativa de 
matéria têxtil, que ampara o corte e remata, preenchendo o espaço 
entre a cabeça e o pé́ da lombada;

Pastas: são os cartões que protegem os livros. São constituídas por 
duas placas frontal e traseira. Podem ser revestidos a papel, tecido, tela 
ou outro material;

Seixa: breve secção da parte das capas dos livros que vai além das 
folhas;

Coifa(spine): borda na qual a cobertura vai de uma a outra pasta, res-
guardando
o requife nas extremidades da lombada;

Nervos: saliências existentes nas lombadas. Essas saliências podem ser 
verdadeiras, no caso desses nervos surgirem naturalmente das costu-
ras e permitirem que ele abra e feche, fazendo com que os cadernos 
se mantenham e fiquem presos à capa. No caso de nervos falsos, essas 
saliências são colocadas depois de se efetuar a costura;
(Haslam, as cited in Ferreira, 2019, pp. 38-40)

 Primeiro, como conclusão imediata da leitura desta lista, é 
possível verificar que aproximadamente metade dos termos utilizados 
para nomear as partes do livro tem nomenclaturas muito “corporais”. 
Como é também referido por Borsuk, “a linguagem que usamos para 
o códice sugere o seu corpus” (Borsuk, 2018, p. 76).44 Não é por acaso 
que este facto acontece. A própria evolução da forma do livro deu-se 
no sentido de favorecer a sua interação com o (corpo do) leitor:

44.  “The language we use for the codex 
suggests its corpus.”
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 A proporção áurea, ou regra ouro46 foi muito utilizada, prin-
cipalmente a partir do Renascimento (Tschichold, 1991, p. 46) em 
diversas áreas como arquitetura, pintura, música, etc, corresponden-
do à ideia clássica do belo e da harmonia nas suas proporções (Haslam, 
2006, p. 31). Para além de ser muito próxima aos padrões de cresci-
mento encontrados na natureza, o próprio corpo humano pode ser 
dividido de acordo com estas proporções (figura 20). Num momento 
em que o pensamento estava centrado no homem, fez sentido que esta 
procura racional de proporções para alcançar o belo se tenha refletido 
também na produção de livros.

Duas constantes prevalecem sobre as proporções de um 
livro bem feito: a mão e o olho. Um olho saudável está 
sempre a dois palmos da página do livro, e todas as pessoas 
seguram o livro da mesma. O formato do livro é determi-
nado pela sua finalidade. Relaciona-se ao tamanho médio 
e mãos de um adulto (Tschichold, 1991, p. 36)45.

 Também além destes elementos estruturantes é possível 
encontrar termos, como corpo de texto ou corpo da letra, que refletem 
mais uma vez a noção de corporalidade no livro. No que toca à gre-
lha interior, encontram-se muitos exemplares, principalmente em 
manuscritos clássicos, em que esta se baseia nas proporções áureas 
(figura 19). 

45. “Two constants reign over the 
proportions of a well-made book: the 
hand and the eye. A healthy eye is always 
about two spans away from the book 
page, and all people hold the book in the 
same manner. The format of the book is 
determined by its purpose. It relates to the 
average size and hands of an adult.” 

Fig. 20 Homem de Vitruvio (1490) Leonardo 
da Vinci. Sobreposto com as proporções 
aureas.

Fig. 19 Proporções ideias num manuscrito medieval. Proporção da página, 2:3. Proporção 
das margens, 1:1:2:3 (Tschichold, 1991, p. 60). Sobreposto com as proporções áureas. 

46. Proporção que se relaciona com a 
sequência de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
...) em que cada termo corresponde à soma 
dos dois anteriores.

A proporção áurea pode ser ilustrada com 
o retângulo cujo quadrado forma outro 
retângulo com as mesmas proporções do 
original.
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 Voltando à lista anterior dos elementos do livro acabado, é 
o conjunto de todos eles que por sua vez possibilitam todas as suas 
outras características, como a espessura, o peso, a natureza sequencial 
do livro, a página enquanto unidade estrutural e a dinâmica de folhear, 
etc. No fundo são todos estes elementos derivados da anatomia do 
códice que lhe conferem o seu corpo. Borsuk acrescenta ainda que 
“tanto nós como os textos que lemos têm corpos, e é apenas quando 
ambos se juntam que o livro ganha forma” (Borsuk, 2018, p. 258)47.

O livro como espaço de expressão
A relação forma vs conteúdo

Pretende-se em seguida analisar a capacidade performativa e expres-
siva do livro, principalmente como resultado do discurso entre a sua 
forma e conteúdo. Importa portanto diferenciar claramente aquilo a 
nos referimos por forma: as dimensões físicas, a materialidade; que 
facilita o encontro entre o corpo e o livro/obra. E o conteúdo: a infor-
mação contida, passível de se transpor para outro meio ou suporte; 
espaço cognitivo. Consequentemente, o livro trata-se da unidade 
resultante da junção destes dois conjuntos de elementos.

Embora o termo códice, que tem vindo a ser analisado, se refira apenas 
a uma configuração formal, muitas das outras estruturas em que um 
livro se pode materializar acabam por ser variações da própria forma 
do códice, tirando partido das características e convenções da sua for-
ma. Johanna Drucker (1995) afirma que:  

O livro como forma já é uma ideia que recebemos, car-
regada de valores históricos e culturais ressonantes. Mas 
trata-se de uma forma que permite invenção e inovação. 
A convenção do livro refere-se tanto aos seus significados 
restritos (como literacia, regra, texto etc) como ao espaço 
para novas obras (a página em branco, o lugar vazio) (pp. 
108-109)48.

Este espaço para novas obras é usualmente trabalhado quando se per-
mite que o conteúdo do livro influencie e manipule a sua forma. É 
de todas as inter-relações entre forma, estrutura, conceito, conteúdo, 
tema, que resulta a possibilidade de criação de um objeto com um novo 
(ou acrescido) valor. Assim, em oposição a um livro cuja forma serve 
apenas como suporte ao conteúdo, segundo Anna Trethewey (2006),

47. “Both we and the texts we read have 
bodies, and it is only when they come 
together that a book takes shape.”

48. “The book as a form is already a 
received idea, loaded with cultural and 
historical values and resonances. But it 
is a form which permits invention and 
innovation. The convention of the book is 
both its constrained meanings (as literacy, 
the law, text, and so forth) and the space 
of new work (the blank page, the void, the 
empty place).”
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Existe outro tipo de arte do livro na qual a forma e o 
conteúdo se comentam ativamente, para que as questões 
levantadas não sejam apenas sobre a temática, mas tam-
bém sobre o processo interpretativo da leitura. […] Onde 
se perderia a relação de diálogo entre forma e conteúdo se 
fosse traduzido para qualquer outro meio (para. 2).49

 

 Por livro refere-se então este tipo de objeto, cujos significados, 
além de partilharem a definição histórica de um meio/suporte para 
espalhar informação, são possibilitados pelo diálogo entre a sua forma 
e conteúdo, materializando-se num todo a ser interpretado pelo leitor.
 A dissertação de Filipa Ferreira (2019) contempla exatamente 
as relações entre a forma e o conteúdo do livro, no respetivo contex-
to sócio-cultural, de um modo bastante sucinto e relevante para este 
relatório. Refere-se ao livro afirmando,

a sua forma é a matéria privilegiada para a criação de novas 
interpretações e acrescentar ou diminuir a significação do 
seu conteúdo. As suas características físicas não devem, 
portanto, esgotar nem limitar o conteúdo. Não devendo 
haver uma distinção entre forma e matéria, devendo che-
gar, portanto, ao público como um todo. (p. 63)

 No livro, On the Self-Reflexive Page (2010), tendo a página 
como tema aglutinador, Louis Lüthi reúne um conjunto de páginas 
de diversos livros, contemplando exemplos específicos de páginas em 
branco, páginas pretas, páginas desenhadas, com fotografia, numéri-
cas, e com pontuação. Estes excertos são organizados tematicamente 
criando assim várias tipologias de páginas auto-reflexivas. (figuras 21 e 
22) Embora sempre focado na página, este livro é um ótimo exemplo 
de como a forma pode ativamente comentar e refletir a lógica do con-
teúdo que transporta, criando assim novas camadas interpretativas e 
significantes. 
 Mas por forma a delimitar esta análise serão apenas contem-
plados dois manifestos reconhecidos e representativos de posições 
divergentes em relação ao papel deste tipo de expressão no design 
editorial do livro, para por oposição perceber as suas potencialidades. 
Será tida em consideração a aproximação a um equilíbrio entre o res-
peito pelas regras do bom design e o recurso às possibilidades expres-
sivas (da forma) do livro, no sentido da construção de significados e 
produção de novos valores semânticos.

49.  “In juxtaposition with this, there is 
another type of book art in which form and 
content actively comment on each other, 
so that questions are raised not simply 
about the subject matter, but also about 
the interpretative process of reading. […] 
that which would lose the relationship of 
dialogue between form and content if it 
were translated into any other medium.”

Fig. 22 Exemplo de páginas do livro On the 
Self-Reflexive Page (2010) de Louis Lüthi.

Fig. 21 Exemplo de páginas do livro On the 
Self-Reflexive Page (2010) de Louis Lüthi.
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Beatrice Warde e The Crystal Goblet,
or Printing Should Be Invisible

Primeiro será contemplada a proposta apresentada por Beatrice War-
de: The crystal goblet, or printing should be invisible, que se tornou numa 
afirmação bastante reconhecida acerca do design de livros. Através da 
analogia com um copo de cristal, tido como o objeto que melhor oti-
miza a experiência do vinho, “porque tudo nele é calculado para reve-
lar, em vez de ocultar, aquilo que de belo foi destinado a conter” (War-
de, 1955, p. 11)50, tem como argumento principal que “uma boa voz 
comunicante é aquela que é inaudível enquanto voz” (Warde, 1955, p. 
13)51 ou seja, que a melhor interface para a informação será aquela que 
lhe proporcione o mínimo de interferências, passando a mensagem da 
maneira mais transparente possível.

A importância da invisibilidade no 
design

Acerca da importância da invisibilidade ou transparência do design, 
Warde afirma numa entrevista de 1959, publicada na revista Eye em 
2012:

Penso que o verdadeiro propósito de uma boa impressão 
deve ser transmitir o que o autor está a dizer ao leitor com 
o mínimo de impedimento. O melhor acerca da impressão 
é que esta deve ser invisível. Deve saber-se o que o autor 
ou escritor está a dizer, sem ser afetado adversamente por 
nenhum tipo de exibicionismo, ou imperfeições ou olhar 
desleixado sobre o meio através do qual as suas palavras 
estão a ser transmitidas. (Bondt, 2012)52

Acontece que esta noção de transparência no design não é exatamen-
te imediata e implica a consideração do contexto cultural em que se 
insere. O design nunca se poderá colocar num nível de invisibilidade 
completa, embora seja possível ser feito de forma a aproximar-se desse 
conceito, concentrando o máximo da atenção do leitor no conteúdo, 
com o mínimo de interferência por parte do design. Existe um con-
junto de regras e convenções que pelo uso contínuo ao longo do tem-
po foram ganhando um caracter “neutro” e portanto minimizam os 
níveis de complexidade para o leitor.
 Esta perspetiva no sentido de priorizar a legibilidade é corro-
borada no livro The Form of the Book (1991) por Jan Tschichold, cujo 
trabalho tem por base a sua própria definição do designer de livros 

50. “because everything about it is calculated 
to reveal rather than hide the beautiful 
thing which it was meant to contain.” 

 51. “a good speaking voice is one which is 
inaudible as a voice.”

52. “I think the real purpose of good 
printing should be to convey what the 
author is saying to the reader with the 
minimum of impediment. The great thing 
about printing is it should be invisible. You 
should know what the author or the writer 
is saying, and not be adversely affected by 
any show-off-ism or ugliness or sloppy look 
about the medium through which his words 
are being conveyed.”
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como alguém que serve de forma fiel a palavra escrita. “Premiando a 
legibilidade e acessibilidade, os ideais de Tschichold significavam que 
a página e a tipografia tinham de ser colocadas ao serviço do texto, 
utilizado para apresentar o conteúdo da maneira mais limpa possível, 
do autor ao leitor” (Borsuk, 2018, p. 106)53. Tschichold faz também 
uma distinção clara entre o trabalho de um designer e de um artista 
gráfico, onde apenas o último se dedica à procura ativa de novas for-
mas de expressão, deixando-se contaminar pelo desejo de um estilo 
individualizado (Tschichold, 1991, p. 8).

 Não é possível afirmar que mesmo neste tipo de abordagem ao 
design como disciplina essencialmente técnica, a forma do livro não 
contemple o seu conteúdo. Antes pelo contrário, foca-se exatamente 
na sua transmissão da forma mais transparente e imparcial possível. 
Acaba-se então por voltar à questão inicial, onde está implicada a nos-
sa noção de livro. Neste caso está ainda muito próxima à de uma inter-
face que apenas transmite, da melhor ou mais fiel forma, ao leitor, a 
informação, sem que seja comentada ou complementada:

Uma boa interface, de acordo com os princípios de design 
centrado no homem, é como o cálice de cristal de War-
de: um recipiente transparente através do qual acedemos 
à informação que desejamos. Esta invisibilidade pode ser 
promovida como uma conveniência, mas não é necessa-
riamente do nosso interesse (Borsuk, 2018, p. 198)54.

Ulises Carrión e El Arte Nuevo de 
Hacer Libros

Em contrapartida, temos então o manifesto de Ulises Carrión, El arte 

nuevo de hacer libros, publicado pela primeira vez em 1975, onde sub-
versivamente questiona a noção tradicional do livro, considerando-o 
como um espaço alternativo de expressão.
 Começa exatamente por distinguir de forma clara entre livro 
e texto: “um escritor, ao contrário da opinião popular, não escreve 
livros. Um escritor escreve textos” (Carrión, 1975, p. 33),55 acres-
centando que enquanto um livro existir apenas para conter um tex-
to literário, a sua estrutura espaçotemporal está a ser ignorada. Em 
Bookworks revisited (1980) contempla a necessidade da numeração de 
páginas, enquanto elemento formal, como exemplo de como um bloco 
de texto, que utiliza o livro apenas para suporte material, ignora tam-
bém a estrutura e a natureza sequencial do mesmo:

53. “Prizing legibility and accessibility, 
Tschichold’s ideals meant the page and 
typography had to be put in service of the 
text, used to deliver content as cleanly as 
possible from author to reader. ” 

54. “A good interface, according to human-
centered design principles, is like Warde’s 
crystal goblet: a transparent vessel through 
which we access the information we want. 
This invisibility may be marketed as utility, 
but it is not necessarily in our best interest.” 

55. Un escritor, contrariamente a la opinión 
popular, no escribe libros. Um escritor 
escribe textos.
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Numerar as páginas de um livro significa que está pre-
sente uma sequência, mas essa sequência não se manifesta 
de forma evidente. Por outras palavras, do ponto de vista 
visual as páginas de um livro são permutáveis; todas tem 
uma aparência relativamente igual (p.6)56.

 Esta distinção entre o objeto livro e o texto dá posteriormente 
origem ao que Carrión diferencia como livros da velha e nova arte:

Num livro da velha arte, as palavras transmitem a intenção 
do autor. É por isso que este as escolhe cuidadosamente. 
Num livro da nova arte, as palavras não transmitem nen-
huma intenção; são utilizadas para formar um texto, que é 
um elemento do livro, e é este livro que, na sua totalidade, 
transmite a intenção do autor (Carrión, 1975, p. 36)57.

 
 Na perspetiva de Carrión o livro deve existir enquanto forma 
autónoma e auto-suficiente, da qual o texto pode ser um elemento, 
que pode enfatizar essa forma ou ser apenas parte orgânica da mesma. 
Mas nunca existir apenas como contentor acidental ou secundário de 
um texto, cuja estrutura é irrelevante para o livro. Para além disto 
afirma que “o livro, considerado como realidade autónoma, pode con-
ter qualquer linguagem (escrita), não apenas literária, inclusivamente 
qualquer outro sistema de signos” (Carrión, 1975, p. 33),58 o que realça 
não a desvalorização do conteúdo textual, mas a identificação deste 
como apenas uma parte significante do todo que é o livro. 
 A materialidade é valorizada pelo impacto que tem na perce-
ção por parte do leitor. Para que este livro, enquanto forma autónoma, 
possa ser apreendido na totalidade, a estrutura do livro e também os 
seus elementos estruturantes e respetivas funções devem ser identifi-
cados e entendidos por parte do leitor.

O espaço e o tempo no livro

Quanto a esta estrutura espaçotemporal, que tem vindo a ser mencio-
nada, Carrión faz algumas afirmações bastante sedutoras como: “um 
livro é uma sequência de espaços. Cada um destes espaços é percebi-
do num momento diferente: um livro é também uma sequência de 
momentos. [...] O livro é uma sequência espaçotemporal” (Carrión, 
1975, p. 33)59. Refere-se no fundo aqui à tridimensionalidade do livro, 
que em conjunto com o conteúdo (textual ou qualquer outro conjunto 
de signos), transmite uma ideia sequencial através das páginas e evi-
denciando assim a presença do tempo.

56. “Numbering the pages of a book means 
that there is a sequence but this sequence 
isn’t self-evident. In other words, from a 
visual point of view, the pages of a book  
are interchangeable; they all look more or 
less alike.” 

57. “En un libro del arte viejo las palabras 
transmiten la intención del autor. Por eso él 
las escoge con cuidado. En un libro del arte 
nuevo las palabras no transmiten ninguna 
intención; sirven sólo para formar un texto, 
el cual es un elemento del libro, y es éste, en 
su totalidad, el que transmite la intención 
del autor.”

58. “Pero el libro, considerado como 
una realidad autónoma, puede contener 
cualquier lenguaje (escrito), no sólo el 
literario, incluso cualquier otro sistema de 
signos.”

59. “Un libro es una secuencia de espacios.
Cada uno de esos espacios es percibido en 
un momento diferente:un libro es también 
una secuencia de momentos. [...] El libro 
es una secuencia espacio-temporal.” 
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 Esta utilização do espaço do livro de forma alternativa é com-
parada à forma como a poesia concreta utiliza a página em relação à 
poesia (dita normal). Postas lado a lado, “a poesia concreta representa 
uma alternativa à poesia. O livro, considerado como uma sequência 
espaçotemporal autónoma, oferece uma alternativa a todos os géne-
ros literários existentes” (Carrión, 1975, p. 35).60 O que acontece na 
poesia concreta é o uso do espaço onde aparecem as palavras de for-
ma evidente e intencional. Exatamente o que Carrión refere que deve 
acontecer num livro, definindo o ato da sua construção como “atuali-
zar a sua sequência ideal de espaço-tempo através da criação de uma 
sequência paralela de signos, quer sejam linguísticos ou não (Carrión, 
1975, p. 34).61

As possibilidades expressivas do livro

É importante referir que a forma como interessa direcionar a explo-
ração do livro neste projeto se enquadra no pensamento de Carrión 
e não de Beatrice Warde (considerando os autores como represen-
tativos destas duas posições opostas no que toca à importância da 
expressividade no livro). Sendo o objetivo do projeto prático maxi-
mizar essa expressividade, possibilitando a tradução de um espetácu-
lo de dança para a linguagem gráfica, considera-se a visão de Warde 
limitadora. A sua perspetiva de privilegiar transparência do conteúdo 
textual anula a possibilidade procurada de exploração formal e gráfica 
do livro enquanto objeto. Ainda que se pretenda ter por base o con-
teúdo específico do espetáculo, a visão de Carrión assume-se de forma 
mais relevante. Não só por contemplar o livro especificamente como 
um espaço de possibilidades expressivas, mas também por reconhecer 
e frisar a sua natureza sequencial e consequentemente temporal, algo 
manifestamente presente no universo da dança.
 Após elevar o livro a este lugar privilegiado enquanto espaço 
artístico e de possibilidades criativas, convém deixar a ressalva de que, 
num contexto onde existe efetivamente um conteúdo (textual, ou não) 
a ser transmitido na forma de livro, é possível que a sua forma o possa 
continuar a comentar, sem que de alguma maneira o tente ultrapassar. 
James Goggin afirma que “o livro deve comunicar subjetivamente o 
trabalho de maneira empática, mas não tentar ser o trabalho, ou corre 
o risco de ser confundido como tal” (Goggin, 2009, p. 23)62.
 Quer assim dizer que, tal como Carrión identifica o conteúdo 
como apenas uma das partes significativas do livro, Goggin questio-
na onde é que o designer deve traçar a linha entre o envolvimento 
com conteúdo e a elaboração de uma forma puramente decorativa. 
Por muito que o conteúdo e contexto continuem cruciais, defende que 
a forma também não deve sobressair só por si, e sim procurar um 

 60. “La poesía concreta representa una 
alternativa a la poesía.
El libro, considerado como una secuencia 
espacio-temporal autónoma, oferece una 
alternativa a todos los géneros literarios 
existentes.”

61. “Hacer un libro es actualizar su ideal 
secuencia espacio-temporal por medio de la 
creación de una secuencia paralela de signos 
lingüísticos o no.“

62. “The book should subjectively 
communicate the work in a sympathetic 
way, but not attempt to be the work, or risk 
being mistaken as such.”
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equilíbrio global: “quando o conteúdo e os materiais são interpretados 
e combinados de maneira equilibrada, o resultado pode ser superior 
que a soma de suas partes” (Goggin, 2009, p. 31)63, o que na verdade 
está muito próximo da ideia do livro como um todo comunicativo (e 
que implica a sua experienciação completa em termos de estrutura e 
significado por parte do leitor) a que Carrión se aproxima.

O livro como performance

Um livro é uma experiência. A leitura cria um espaço 
íntimo. [...] Um livro contém tempo. Ao virar as pági-
nas, ao ler e observar, o leitor compreende o livro como 
uma experiência de espaço e tempo. [...] O livro começa 
com uma ideia. E acaba com um leitor (Chen & Meador, 
2011, pp. 2-16)64.

 Para finalizar a análise do livro e das relações que surgem em 
torno da sua forma, será focada a interação do livro com o leitor e 
respetivas possibilidades. Serão também realçadas as correlações pos-
síveis de traçar com a presença do público na dança.

A necessidade de público (e publicação)

Borsuk refere-se à publicação, ou ato de tornar público, como “cen-
tral para nossa definição cultural do livro” (Borsuk, 2018, p. 239)65, 
que presume a relação com um leitor, mas fundamentalmente como 
um processo que reforça a importância da forma do livro: “a publica-
ção pressupõe o acréscimo de vários elementos que não o texto e que 
nos ajudam ao seu reconhecimento enquanto livro” (Borsuk, 2018, p. 
239)66.
 Este livro, publicado, e assim dirigido a uma audiência implica 
também que foi feito para ser tocado, manipulado, implica um leitor 
(entendendo o leitor não como quem lê, mas como quem se relacio-
na com o livro). A necessidade de se realizar em conjunto com uma 
audiência é partilhada pela dança, enquanto arte (performativa). Katia 
Mortari, em A Compreensão do Corpo na Dança: um olhar para a con-

temporaneidade, onde acompanha a sua investigação por uma série de 
entrevistas a bailarinos/coreógrafos, aborda este tema com a afirma-
ção de Langer (2011):

64.  “A book is an experience. Reading 
creates an intimate space. [...] A book 
contains time. Turning pages, reading and 
looking, the reader understands the book as 
an experience of space and time. […] The 
book starts with an idea. And ends with a 
reader.”

65. “The act of publication—of making 
public—is central to our cultural definition 
of the book.”

66. “But on a fundamental level, publication 
presumes the appendage of a number 
of elements outside the text that help us 
recognize it as a book.”
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A autora indica que o artista quando produz a sua obra 
a faz primeiramente para si, para sua própria satisfação. 
Por outro lado evidencia que também ‘a faz para outras 
pessoas; essa é uma das diferenças entre arte e devaneios. 
Uma obra de arte tem um público – ao menos um público 
hipotético’ (Langer, as cited in Mortari, 2013, p. 246).

 Que corrobora com uma entrevista a Rui Horta acerca desta 
dicotomia da necessidade de público. 

Não, a Dança não é para o outro a Dança continua a ser, 
como qualquer forma de expressão artística, para si pró-
pria. Eu acho que nós temos que desmistificar um pou-
co essa questão do público. É assim, o público legitima o 
objecto artístico [...] Mas não quer dizer com isso, depois, 
que tu tenhas que estar escravo deste público. (Horta, as 

cited in Mortari, 2013, p. 246)

 Sobre a importância da presença de um leitor junto do livro, 
Marian Macken afirma que “a qualidade de objeto do livro depende do 
ato de ler e de manusear [...] O folhear das páginas destaca cada pági-
na nele contida e fornece uma experiência tátil de leitura” (Macken, 
2018, “The act of reading” para. 1)67. Esta experiência tátil resulta no 
acréscimo de camadas de sentido, de novos espaços, e cria também a 
dimensão temporal do livro. (no sentido das afirmações de Carrión 
apresentadas anteriormente). São exatamente estas possibilidades que 
proporcionam a afirmação de que o livro implica a relação com um 
leitor para se realizar.

A interação com o leitor (e espectador)
O toque e o folhear

O ato de folhear será analisado a partir de algumas considerações de 
Márcia Sousa, em O livro de artista como lugar tátil (2009). Embora se 
foque especificamente no livro de artista, que enquanto campo espe-
cífico de investigação não foi incluído neste relatório, não deixa de ser 
uma exploração pertinente.
 A autora identifica estes lugares táteis como “espaços de encon-
tro entre o corpo do folheador e o livro” (Sousa, 2009, p. 83). Acres-
centa ainda que é um “espaço de significação construído a partir do 
gesto afetivo de tocar” (Sousa, 2009, p. 19). Faz exatamente referência 
aos espaços que se criam (ou se prolongam) no momento da passagem 
de cada página para a seguinte. Embora não sejam espaços físicos e 

67. “The object hood of the book is 
dependent upon the act of reading and of 
handling, and its power lies in its ability to 
create these conditions:’a book only comes 
into being when it is read [...] The turning 
of pages highlights each spread contained 
within it and provides a tactical reading 
experience.”
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palpáveis, é importante que as suas dinâmicas sejam tidas em conside-
ração. Refere-se ao folhear, enquanto prolongar imaterial da página, 
como “um jogo sutil entre corpo, livro, espaço e tempo” (Sousa, 2009, 
p. 91), onde são acrescentadas camadas de sentidos.
 Um exemplo mais específico da questão da temporalidade que 
o folhear das páginas nos traz é a consciência física e constante, através 
do peso da quantidade de folhas em cada mão, da duração da leitura. 
Também a ideia de desdobramento de significados do livro no cor-
po do leitor está muito presente, por exemplo, em livros cujas pági-
nas foram deixadas por abrir. Se por um lado pode ter começado por 
acontecer em cadernos como forma de economizar recursos: “páginas 
por cortar podem ter sido favorecidas por tornarem a produção um 
pouco mais barata ou por deixarem as páginas dos livros ligeiramente 
maiores que as cortadas por encadernadores, oferecendo mais espaço 
nas margens para anotações” (Scheper, 2018, para. 3)68 (figura 23), são 
agora maioritariamente decisões propositadas e expressivas do desig-
ner na maioria dos casos (figura 24).

68. “They may have favoured uncut 
volumes because those were a little cheaper 
still or because it would leave them with 
book pages slightly larger than the ones 
that the bookbinder had cut, offering more 
space in the margins for annotations.”

Fig. 23 Exemplo de um livro com as páginas 
dobradas e ainda por abrir.

Fig. 24 Maurizio Nannucci, Sometexts 

(1982).

A intimidade e a conexão
É também importante referir, acerca do ato de folhear, que tratando-
-se de uma relação onde o livro reivindica o corpo de quem o folheia 
para existir na sua totalidade, essa troca de significados pode ter um 
carácter subjetivo ou até íntimo. Macken refere que “a leitura pode ser 
privada e sugere alguma intimidade no envolvimento: é uma relação 
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entre um objeto e um indivíduo” (Macken, 2018, “The act of reading” 
para. 4)69. Buzz Spector vai mais além, acrescentando que “muitos de 
nós leem deitados ou sentados e a maioria de nós lê pelo menos par-
cialmente despido. Vestimo-nos para sair e contemplar arte; despidos, 
na cama, lemos” (Spector, 1995, p. 16)70.
 Este tipo de relação íntima e de proximidade entre livro e lei-
tor pode também ser extrapolada para o campo da dança. Logicamente 
estará dependente do contexto específico, mas há sempre alguma inti-
midade associada à relação dos espectadores e bailarinos. Num contex-
to de performance tradicional, onde o palco e a plateia são espaços cla-
ramente separados, não existe um diálogo evidente entre performer 
e um indivíduo do público. Dentro de todo o corpo da plateia cada 
pessoa assume um certo anonimato, que lhe concede uma sensação 
de tranquilidade (Bennett, 1997, p. 131). Mas é possível afirmar que 
mesmo nestes casos existe sempre uma relação de alguma intimida-
de. Quer por esta sensação de conforto, quer seja pelas luzes da sala 
(usualmente) apagadas, direcionando toda a energia do espectador 
para o palco, quer seja pelo contacto visual com a plateia, etc.
 Trisha Brown no solo If you couldn’t see me (1994), joga com 
esta relação entre bailarino e espectador. Trata-se de um solo de 10 
minutos onde tem sempre as costas viradas para o público enquan-
to dança. No fundo, ao voltar as costas e negar parte da sua relação 
enquanto bailarina com o público, ao despir a coreografia deste tipo 
de expressão, acaba por oposição a comunicar a sua importância.

O livro como interface
Tradução: disciplina e possibilidades

Em One and Three Chairs (1965), Joseph Kosuth apresenta lado a lado 
três representações diferentes de uma cadeira (o objeto, uma fotogra-
fia e uma definição). Uma das questões que esta obra levanta é a forma 
como atribuímos significados. O próprio artista afirmou, “arte é criar 
significado” (Joseph Kosuth, as cited in One and Three Chairs, n.d.)71, 
mas, neste caso, o mais relevante são as possíveis relações estabeleci-
das entre objeto (esta cadeira de Kosuth ou uma coreografia em palco) 
e as suas referências visuais e verbais (a imagem e o texto, os principais 
elementos presentes de um livro). Esta comparação ilustra a procu-
ra de uma possibilidade para criar significados através da tradução de 
uma ideia ou conceito de um meio para outro. 
 Torna-se essencial pensar na tradução, não de forma literal, 
mas como disciplina que permite a transposição de conhecimento 

71. “Art is making meaning.”

Fig. 25 Trisha Brown em If you couldn’t see 

me (1994)

Fig. 26 Joseph Kosuth, One and Three Chairs 
(1965)

72.  “Translation implies working in a 
border space where ideas travel beyond 
their originary language, culture or 
discipline […] Is the role of the translator 
to serve, to invent, to stay true, or to make 
new? Is it somewhere between this set of 
possibilities?”

No papel

70. “Most of us read lying down or seated 
and most of us read at least partially 
unclothed. We dress up to go out and look 
at art; undressed, in bed, we read.”
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entre duas áreas, o palco e o livro, cada uma com a sua linguagem 
expressiva própria:

A tradução implica trabalhar num espaço de fronteira 
onde as ideias circulam além da sua linguagem, cultura, 
ou disciplina original [...] Será o papel do tradutor servir, 
inventar, manter-se verdadeiro ou fazer novo? Ou estará 
num espaço entre este conjunto de possibilidades? (Lon-
gley, 2011, pp. 40-41)72 

 É exatamente neste espaço entre um conjunto de possibilidades que 
a pesquisa para este projeto se pretende inserir. Embora as questões de 
conformidade ao original não se revelem de forma tão restritiva ou 
condicionante, como numa tradução entre duas línguas, continuam 
presentes. Serão exploradas as possibilidades de transformação de um 
conceito, equacionando até que ponto se deve permitir que o traba-
lho vá “mutando como parte de um processo criativo” (Longley, 2011, 
p. 41)73, que transparece simultaneamente a ideia original. Neste caso 
específico, o objeto da tradução é um espetáculo de dança, algo efémero.
 A performance ocorre ao longo de um tempo que não será 
repetido. Pode ser executada novamente, mas essa repetição em si 
marca-a como “diferente”. O documento de uma performance é então 
apenas um estímulo à memória, um incentivo à memória para se tor-
nar presente (Phelan, as cited in Walton, 2010, p. 8)74. 
 Portanto convém também perceber de que forma é que um 
artefacto como o livro pode conter a performance, algo temporário e 
que nunca se repete de forma exatamente igual. Um olhar interessante 
para a relação entre o livro e a dança, enquanto arte efémera, é o de 
Strizever (2012) que realça também o caracter único do próprio livro 
e a sua multiplicidade. 
 Existe a ideia de que todas as cópias de um livro são exatamen-
te iguais entre si, por se tratar de uma impressão do mesmo conteúdo 
e com a mesma composição. Mas esta é na verdade uma idealização, 
pois também é verdade que entre edições o texto pode mudar, no pro-
cesso de impressão podem ocorrer erros, ou ser usada, por exemplo, 
uma encadernação diferente (que por sua vez irá influenciar a signifi-
cação do livro e da sua froma) (p. 70).
 É referido por Strizever também o pensamento de Buzz Spec-
tor em The Fetishism of the Book Object (1995) para comparar o livro, 
enquanto múltiplo, ao teatro, enquanto arte efémera (sendo nesse 
aspeto passível de extrapolar o raciocínio para a dança).

‘A multiplicidade está na própria natureza do livro’, segun-
do Spector. O livro é ‘o teatro da linguagem’ e o evento da 
leitura é a performance textual de um livro... encenado 
repetidamente (Strizever, 2012, p. 70)75.

73. “mutate as part of a creative practice.”

74. “Performance occurs over a time that 
will not be repeated. It can be performed 
again, but this repetition itself marks 
it as “different.” The document of a 
performance then is only a spur to memory, 
an encouragement of memory to become 
present.”

75.  “‘Multiplicity is the very nature of 
the book,’ Spector writes. The book is 
‘the theater of language,’ and the event of 
reading is ‘the textual performances of a 
book… enacted over and over again.’”

No papel
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No teatro, cada apresentação de uma peça é um acontecimento dife-
rente. E até dentro de uma mesma sessão cada espectador assiste ao 
espetáculo de um ponto de vista ligeiramente diferente. Strizever 
salienta a relação entre as múltiplas cópias de um livro e o coletivo na 
audiência do teatro, afirmando que: “embora cada leitura ocorra num 
ambiente diferente, o livro parece representar a mesma performance 
para cada leitor” (Strizever, 2012, p. 70)76.

Coreografia:
entre o movimento e o registo gráfico

A dança, e em específico a coreografia, têm sido o objeto central desta 
investigação, a par com o livro, mas é na coreografia que assentam as 
possibilidades da tradução pretendida, entre o palco e o livro, pois faz 
a ponte conceptual entre o movimento e a (sua) escrita. Ric Allsopp 
afirma que “o termo coreografia por si estabelece uma ligação con-
ceptual entre movimento e escrita” (Allsopp, 2015, pp. 5-6)77, pois ele 
próprio já contém e combina as ideias da escrita e do movimento 
da dança. 

79. Exposição inaugurada em 2018 no The 
Institute of Contemporary Art, Boston. 
Incluiu objetos performativos, instalações 
vídeo e esculturas interativas, acompanhada 
por uma publicação com o mesmo nome.

Fig. 27 Choreographic objects (2018) de 
William Forsythe. 

77. “The term ‘choreography’ in itself 
provides a conceptual bridge between 
movement and writing.”

78. “What else, besides the body, could 
physical thinking look like?”
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76.  “Although each reading takes place in 
a different environment, the book seems 
to enact the same performance for each 
reader.”

 Normalmente toda a informação sobre coreografia está embe-
bida no corpo; o corpo é a coreografia. Em contrapartida, o coreógrafo 
William Forsythe questiona no seu trabalho “a que outra forma, para 
além do corpo, se pode o pensamento físico assemelhar?” (Forsythe, 
as cited in Longley, 2011, p. 24)78. Na exposição Choreographic objects

79

  
Forsythe leva a dança e a coreografia para fora do palco, e dirige o 
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 A ideia de que a coreografia não tem que se refletir necessar-
iamente em dança é mais facilmente entendida se a própria coreo-
grafia for pensada como informação relativa ao movimento e não o 

movimento, reforçando também a ideia de que essa informação pode 
ser traduzida para outros meios. Mas mais relevante para o estudo 
deste projeto (e para a criação de um paralelo entre a coreografia e o 
design), é a seguinte reflexão, também de Forsythe: “na sua forma mais 
básica, a coreografia trata de gerar, ordenar e compor movimento; é 
sobre ‘organizar corpos no espaço, ou organizar corpos em conjunto 
com outros corpos, ou um corpo com outros corpos num ambiente 
organizado’” (Forsythe, as cited in Luckett, 2011, p. 105)81. 
 Também o design gráfico pode ser pensado como disciplina 
que que organiza corpos no espaço, que coreografa na página. Por 
trás de uma composição gráfica está normalmente o desejo de deter-
minada ordem no seu conteúdo. Esse pensamento é materializado, 
por exemplo, através de sistemas de grelhas que permitem “ordenar 
e posicionar melhor os elementos integrantes de um layout: os tex-

Fig. 28 Choreographic objects (2018) de 
William Forsythe.

81. “At its most basic, choreography is about 
engendering, ordering and composing 
movement: about ‘organizing bodies in 
space, or organizing bodies with other 
bodies, or a body with other bodies in an 
environment that is organized’.”
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pensamento coreográfico a objetos materiais que guiam os espectado-
res para a ação, acabando por coreografar quem percorre a exposição. 
A ideia da coreografia é assim tornada visível pelos objetos. Forsythe 
acrescenta que: 

A coreografia não tem sempre que se assemelhar à dança 
[...] coreografias ou até danças não têm sempre que ser 
dançadas [...] A coreografia trata sempre uma tradução 
[…] ir de uma ideia para uma coisa, ou de uma ideia para 
uma ação” (Accadosu, 2012)80.

80. “Choreography doesn’t always look 
like a dance [...] choreographies or even 
dances don’t always have to be danced […] 
Choreography is always about translating 
[…] going from idea to thing, from idea to 
action.”
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tos, as imagens, as ilustrações e as cores” (Müller-Brockmann, 2018, p. 
11). Ou seja, trata-se exatamente de organizar elementos (ou corpos) 
no espaço (da página). Josef Müller-Brockmann acrescenta também 
que “a aplicação de sistemas de grelhas significa a vontade de inte-
grar ordem e clareza […] significa vontade de dominar a superfície 
e o espaço” (Müller-Brockmann, 2018, p. 10), indo de acordo com a 
ideia de Forsythe acerca da coreografia como forma de criação de um 
ambiente organizado.

Movimento: do palco ao livro

O movimento é uma característica fundamental na dança e que pode 
também ser encontrada no livro. Judith Walton explora em By Hand 

and Eye: Dance in the Space of the Artist’s Book (2010) o potencial do livro 
para incorporar a noção de dança, direcionando parte da sua análise 
de forma pertinente para a questão do movimento. Segundo Walton, 
antes de analisar como o movimento ocorre na página de um livro, 
importa notar a forma como o movimento ocorre no nosso cérebro, 
onde as imagens estáticas que captamos são incorporadas, criando 
a sensação de movimento. “De facto, vemos em imagens estáticas e 
apenas temos perceção do movimento através do processamento que 
ocorre no cérebro. Criamos, literalmente, a dança na nossa cabeça” 
(Walton, 2010, p. 19)82. O exemplo mais básico de um livro que ilustra 
este conceito é o flipbook

83, mas esta ilusão de movimento na página, e 
consequentemente o ritmo da leitura, podem ser criados jogando com 
imagens (ou manchas de texto) e os espaços em branco que deixam 
entre si e ao longo do livro.
 O movimento pode também ser gerado através de elementos 
tipográficos numa página, através do seu layout e posicionamento de 
texto, palavras, letras, marcas ou imagens e pelas ligações que criam 
entre si ao serem lidas. Walton afirma nesse sentido que,

A perceção de um livro é feita por uma ligação temporal 
de palavras e frases, através do processo de impressão, por 
tudo o que é excluído, pelos espaços entre palavras, inden-
tações e parágrafos. São estes espaços que conferem ao 
texto o seu ritmo e sensação de fluxo temporal (Walton, 
2010, p. 30)84. 

 O fluxo do texto encontra-se lado a lado com ritmo da lei-
tura, ou seja, com o movimento criado enquanto lemos. Este ritmo 
será sempre individual, enquanto a leitura for tratada como fenómeno 
visual (e não oral). Maria Augusta Babo, acerca da experiência subjeti-

82. “We do in fact see in stills and only 
perceive motion through the processing 
that occurs in the brain. We literally make 
dance in our heads.”

84.  “The sense of a book is made by a 
temporal linking of words, and sentences, 
through the process of printing, by what is 
left out, the gaps between words, indents, 
and paragraphs. These spaces give the text 
its rhythm, and sense of temporal flow.”

83. Um livro, normalmente de dimensões 
mais pequenas, constituído por um 
conjunto de imagens sequenciais, apenas 
com variações graduais de página 
para página, que ao serem desfolhadas 
rapidamente criam a ilusão de movimento.

No papel
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va de leitura, refere o tato como algo que “permite a interiorização do 
ler, tornando-o uma actividade privada, subjectiva” (Babo, 1996, p. 3) 
e que assim possibilita a experiencia sensorial do livro. Um exemplo 
será a forma como o ritmo de leitura pode ser influenciado pelo nosso 
ritmo individual de respiração.
 Passando para o campo da dança, a respiração acompanha 
normalmente o desenrolar do movimento do corpo (quando não está 
na sua origem). É muito evidente, por exemplo, a forma como Martha 
Graham (figura 29) tira partido da respiração no movimento. A sua 
técnica é baseada, entre outros aspetos, na contração e relaxamento 
dos músculos, com auxílio da inspiração e expiração. O ciclo entre 
contração e posterior relaxamento resulta também numa forma esti-
lizada de representação da respiração através do movimento. (LaMo-
the, 2006, p. 172)

Os Radical Writings de Irma Blank sintetizam em grande parte a forma 
como a respiração influencia o movimento, quer na dança, quer na 
leitura, quer na escrita- o seu caso. O trabalho consiste na repetição 
consecutiva de linhas associadas aos ritmos respiratórios. Cria uma 
manifestação visual da relação entre o movimento da pincelada e o 
ritmo da respiração.

Fig. 30 Radical Writings (1986) de Irma 
Blank.

No papel

Fig. 29 Martha Graham em Clytemnestra 

(1958).



50

A importância do espaço em branco

Levando o conceito de movimento na leitura ao seu extremo, é possí-
vel afirmar que mesmo dentro de uma linha de texto pode ser encon-
trado movimento. Este decorre da forma como os olhos percorrem 
a folha enquanto lemos (movimentos sacádicos)85, resultando assim 
que a tipografia não manipula apenas a dança das letras, mas organiza 
também o movimento dos olhos (Walton, 2010, p. 40).
 Este movimento dos olhos é criado pelo posicionamento dos 
elementos e, mais importante, pelo espaço em branco, ou espaço 
negativo, que os rodeia. “O espaço em branco é a ausência de conteú-
do. O espaço em branco não contém conteúdo da maneira que uma 
fotografia ou texto possui significado e, no entanto, atribui significa-
do, através do contexto, tanto às imagens como ao texto” (Robertson, 
1994, p. 63)86. 
 É o espaço em branco que controla a velocidade e o movimento 
da leitura. A sua utilização deve, portanto, ser uma decisão consciente. 
Basta para isso pensar que da mesma forma, na “impressão tipográfica, 
todos os espaços são construídos por um objeto físico, uma peça de 
metal ou madeira em branco, sem imagem em relevo” (Lupton, 2004, 
p. 67)87. Ou seja, a ideia de que a ausência de tinta é criada pela presen-
ça de um tipo.

O caso da poesia visual

“Quão intimamente pode o texto envolver-se com o movimento da 
sua leitura, como se se aproximasse do leitor, como se oferecesse um 
braço para o início de um dueto de Contacto-Improvisação88” (Lon-
gley, 2011, pp. 50-51)89.
 A poesia visual, ou mais especificamente a poesia concreta, 
serão provavelmente dois dos melhores exemplos de como o texto se 
pode relacionar com o movimento da sua leitura, tirando para isso 
partido do espaço em branco na sua expressão. Normalmente, durante 
a leitura, não pensamos neste espaço. Focamos a atenção nas pala-
vras impressas e em seguir a direção do texto (olhando para a página 
da esquerda para a direita e de cima para baixo). A poesia visual, no 
entanto, afasta-se desta estrutura linear usando o espaço da página de 
forma criativa e convidando o leitor a interagir consigo. Ao quebrar a 
leitura linear a que estamos habituados, o leitor é obrigado a utilizar o 
espaço de forma diferente enquanto navega pelo poema.
 A poesia concreta (figuras 31 e 32), assim considerada pelo 
desejo de concretizar significados, incorpora a complexidade verbal 
numa forma material e visual e cria ligações interdependentes entre 

87. “letterpress printing, every space is 
constructed by a physical object, a blank 
piece of metal or wood with no raised 
image.”

89. “How closely can this text engage with 
movement of its being read, as though 
moving close to the reader, as though 
offering a limb for the beginning of a 
Contact Improvisation duet?” 

88. É um campo de pesquisa de movimento 
iniciado por Steve Paxton em 1972.  A 
improvisação baseia-se na ideia que 
os corpos de dois bailarinos devem ter 
sempre pelo menos um ponto de contacto, 
enquanto improvisam conjuntamente. São 
explorados principalmente princípios como 
o toque, a troca de peso e a consciência 
corporal.

No papel

85. Os movimentos oculares durante a 
leitura foram descobertos pela primeira vez 
pelo oftalmologista Francês Louis Émile 
Javal no fim do século XIX. Afirmou que 
os olhos não se movem continuamente 
ao longo de uma linha de texto. Em vez 
disso fazem uma série de movimentos 
mais pequenos e mais rápidos, sacadas, 
intercalados com pequenas pausas, as 
fixações. É enquanto os olhos estão 
fixados que nova informação é processada.  
(Walton, 2010, p.39)

86. “White space is the absence of content. 
White space does not hold content in 
the way that a photograph or text holds 
meaning and yet it gives meaning, through 
context, to both image and text.”
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significados e formas visuais (Drucker, 1995, p. 233). Pode ser consi-
derada um subgénero da poesia visual e, de forma muito sintetizada, 
foi definida pelos Noigandres90 pela relação entre estrutura e conteúdo 
(Knowles, Schaffner, Weger, & Roberts, 2012, p. 77). Será observada 
enquanto exemplo de uma forma de expressão que tira para isso par-
tido do espaço em branco da página e do movimento de leitura que as 
composições tipográficas podem criar. Estas composições são normal-
mente criadas a partir de diferentes tamanhos de fontes, de diferentes 
pesos ou até diferentes fontes. Também a distorção dos alinhamentos 
verticais e horizontais espectados é utilizada na criação de composi-
ções visuais dinâmicas.
 Retém clara influencia dos movimentos Futuristas (figura 33) 
e Dada (figura 34), que usaram uma variedade de fontes e formatos 
para libertar a linguagem poética das restrições e convenções literá-

Fig. 32 Il pleut, de Guillaume Apollinaire, 
(1916). 

Fig. 31 Organismo, de Décio Pignatari (1960).

Fig. 33 F.T. Marinetti, Cover of Zang 
Tumb Tuuum (1914).

No papel

90. Grupo Brasileiro formado em 1952 
e constituído pelos poetas Augusto de 
Campos, Décio Pignatari e Haroldo de 
Campos.
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rias, particularmente o formato linear e a mancha cinzenta da página, 
mas acrescenta sobretudo a intenção de estabelecer uma unidade entre 
os aspetos visuais e verbais de um trabalho (Drucker, 1995, p. 233), 
tirando partido da página como espaço conceptual. 
 O texto perde o protagonismo como elemento principal, ou de 
maior relevância, na página, possibilitando que o fundo (ou o espaço 
em branco) assuma igual importância. É desta forma criada uma rela-
ção dinâmica entre a palavra e o espaço em branco. Acerca deste tipo 
de poesia Jorge Bacelar (2001) afirma que:

A poesia concreta não se resume a exercícios de manipu-
lação das formas visuais de que o texto se possa revestir: 
o seu objecto centra-se na reflexão, no exercício intelec-
tual desencadeado pela interrogação sobre o significado 
de uma frase ou de uma palavra. Talvez o trabalho mais 
vezes citado, apresentado como exemplo da mecânica que 
constitui a poesia concreta, seja este ‘silencio’, de Gomrin-
ge (Bacelar, 2001, p. 28).

 Este trabalho é, de facto, um exemplo bastante utilizando 
quando se refere poesia concreta. O estudo Reading Space in Visual Poe-

try: New Cognitive Perspectives (2012), realizado no sentido de perceber 
de que forma os leitores interagem e retiram significados do espaço 
em branco, submeteu exatamente este poema à análise através de sis-
temas de eyetrack por forma a perceber qual o fluxo dos movimentos 
oculares e quais os pontos onde o olhar se fixa.
 Uma das principais conclusões que verificadas foi que efeti-
vamente o foco do olhar do leitor se prende no espaço em branco, 
assumindo-o como parte integrante do significado da composição em 
que se integra.

Fig. 34 Raoul Hausmann Grün (1918).

Fig. 35 Silencio de Eugen Gomringer 
(1954).

Fig. 36 Exemplo das amostras de mapas de calor relativos às fixações em Silencio de Eugen 
Gomringer (Knowles et al., 2012).

Nos poemas onde espaços conceptuais e espaços materiais 
vazios de sobrepõem, onde um espaço vazio incluído den-
tro de um poema é significativo, com em ‘silencio’, [...] 
os participantes fixavam frequentemente o olhar nesse 
espaço em branco enquanto ponderavam o significado do 
poema (Knowles et al., 2012, p. 99)91.

No papel
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 É assim verificado como efetivamente a poesia concreta utiliza 
a palavra em conjunto com o espaço em branco, mais do que para criar 
composições visuais interessantes, para reunir uma camada acrescida 
de significados. Neste processo cria também uma diferente dinâmica 
no movimento dos nossos olhos ao percorrerem a página.
 Este tipo de poesia e a notação coreográfica acima analisada, 
embora tenham propósitos bastante diferentes (sendo que a nota-
ção não existe propriamente como um meio de expressão por si, mas 
como apoio à criação coreográfica), estão num campo semelhante no 
que toca à incorporação de movimento numa forma gráfica.

O caso de Trisha Brown

Trisha Brown tem um conjunto de trabalhos gráficos que vão para 
além das várias formas de notação. A sua abordagem contempla o 
movimento e respetiva representação, mas sem se deixar limitar pelo 
objetivo de documentação da coreografia.
 Começou por criar um vocabulário relacionado com o movi-
mento corporal, baseado em formas simples e linhas, de maneira a 
atribuir gestos a palavras e dessa forma poder resultar na escrita de 
uma frase de movimento. Embora tenha criado resultados visuais 
muito estimulantes, como a própria coreógrafa referiu, não cumpriam 
o propósito desejado92. (figura 37 e 38). 

Fig. 37 Untitled, de Trisha Brown (1973).

No papel

91. “In those poems where conceptual 
and material empty spaces overlap, 
where an empty space enclosed within a 
poem signifies, such as in ‘silencio’ […], 
participants often fixate on the empty space 
while they ponder the meaning of the 
poem.”

92. Cada quadrante deveria corresponder a 
um membro do corpo, mas deixava de parte 
a informação relativa ao torso e à cabeça.
Esta exploração continuou (figura 38) 
de forma tridimensional, nos desenhos 
relativos ao solo Locus (1975). 
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 Mas o que é realmente significante salientar é a forma como 
Trisha Brown libertou os seus desenhos da carga documental da nota-
ção e os incorporou tanto no processo coreográfico como de forma a 
acrescentar valor ao trabalho coreográfico já existente.

“Utilizei desenhos no princípio como extensão daquilo 
que estava a realizar na coreografia”, disse a própria, e 
apenas raramente produzia efetivamente partituras que 
mostrasse aos seus bailarinos. Em vez disso, utilizou mais 
frequentemente o desenho como um tipo de exercício 
mental focado (Eleey & Bither, 2008, p. 21)93.

 Trisha Brown acaba assim por não criar exatamente uma for-
ma de notação. Contudo, os seus desenhos e esquemas surgem como 
reflexo da elevada importância dada à estrutura no seu trabalho. “Para 
Brown, desenhar trata-se de abrir a forma e visualizar todas as possi-
bilidades na coreografia. Em vez de conceber e colocar a coreografia 
no papel, Brown permitiu-se desenhar para formar uma ideia, que 
posteriormente incorporou no seu processo coreográfico” (Dai, 2016, 
p. 43)94. É um exemplo desta procura por estrutura e ordem na coreo-
grafia, a forma como mapeia o texto alfabeticamente (figura 39 e 40), 
também relativo o solo Locus (1975). Como a própria afirmou, “decidi 
que devia tornar a estrutura tão visível como a dança” (Brown, as cited 

in Kraus, 2007, para. 6)95.

93. “I used drawings in the beginning 
as an extension of what I was doing in 
choreography,” she has said, and only rarely 
did she produce actual scores that she 
showed to her dancers.  She instead used 
drawing more often as a form of focused 
mental exercise.”
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Fig. 38 Untitled, de Trisha Brown (1973).

94. “Yet for Brown, drawing is about 
opening the form and visualizing all the 
possibilities in choreography. Instead of 
designing and setting the choreography on 
paper, Brown allowed drawing to form an 
idea, which she then incorporated into her 
choreographic process.”

95. “I decided that I should make the 
structure as visible as the dancing.”
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Fig. 40 Untitled, de Trisha Brown (1976). 
Esquema relativo a Locus. 

No papel

Fig. 39 Untitled, de Trisha Brown (1975). 
Esquema relativo a Locus. 
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Síntese

Por fim, e realçando o que foi observado anteriormente, é possível 
afirmar que a poesia visual e a notação coreográfica estão num campo 
semelhante no que toca à transcrição de movimento para o papel. E se 
a notação se propõe a realizar um trabalho em teoria mais complexo (a 
incorporação de movimento que acontece num espaço tridimensional 
para um formato bidimensional), a poesia lida também com a transcri-
ção das dinâmicas do discurso oral, ou o som do poema:

Poemas são canções, repetem os poetas. Mas estes não os 
cantam. Escrevem-nos. [...] Durante anos, os poetas têm 
explorado intensa e eficazmente as possibilidades espa-
ciais da poesia. Mas apenas a chamada poesia concreta ou, 
ultimamente, visual, o declarou abertamente (Carrión, 
1975, p. 34)96.

 Da mesma forma que o silencio é uma característica expressiva 
e comunicante da poesia lida, também a organização espacial, tirando 
partido do espaço em branco, é uma característica da escrita poética, e, 
naturalmente, da poesia visual (utilizada normalmente a par da mani-
pulação tipográfica).
 Walton refere Johanna Drucker na formulação de uma ques-
tão que resume de forma clara a análise que tem vindo a ser feita: 
“Como podem letras e palavras ‘dançar’ dentro de uma página e pro-
duzir, como Drucker afirma, ‘uma composição gráfica97 que literal-
mente dança perante o nosso olhar?’”(Walton, 2010, p. 36)98, à qual 
propõe a seguinte resposta:

As letras aparentam dançar por estarem espalhadas pela 
página num estilo livre e sem restrições: todas as formas, 
tamanhos e fontes organizados juntos num padrão visual-
mente fluido. É esta atenção ao visual e à relação entre as 
letras e respetiva organização espacial que produz a sen-
sação de dança (Walton, 2010, p. 36)99.

96. “La poesia es canto, repiten los poetas. 
Pero no la cantan. La escriben. […] Hace 
años, pero muchos años, que los poetas 
han explotado intensiva y eficazmente 
las possibilidades espaciales de la poesia. 
Pero sólo la llamada poesia concreta o, 
ultimamente, visual, lo há declarado 
abiertamente.”

98. “How can letters and words ‘dance’ upon 
the page producing as Drucker asserts, ‘a 
graphic arrangement that literally danced 
before the eyes?’ “

97. Referindo-se especificamente à 
composição do seguinte poster (figura 41). 
É uma técnica que tmabém a própria autora 
usou (figura 42).

99. “The letters appear to dance because 
they are scattered across the page in an 
unregimented and unrestrained style: all 
shapes, sizes and fonts arranged together 
in a visually flowing pattern. It is this 
attention to the visual, and the relationship 
between the letters and their spatial 
organisation that produces the sensation of 
dance.”

No papel
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E para concluir esta análise do livro enquanto objeto capaz de pro-
porcionar um espaço de performance e expressão, é pertinente subli-
nhar mais uma vez a sua corporalidade. Quer pela estrutura e anato-
mia analisadas inicialmente, mas também pela sua materialização no 
momento em que é manuseado e se relaciona com o corpo do leitor. 
O livro pode assim de facto ser capaz de compreender os valores da 
dança: “há movimento e mudança inerentes ao livro, ou seja, abrir o 
livro e folhear as páginas pode ser visto como performance” (Macken, 
2018, “The act of reading”, para. 3)100.

Fig. 42 Through Light and the Alphabet, de 
Johanna Drucker (1986).

Fig. 41 Soirée du Coeur a Barbe, de Illiazd 
Zdanovich (1923).

100. “There is movement and change 
inherent within the book, that is, opening 
the book and the turning of pages may be 
seen as a performance.”

No papel
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            :
O jogo de papéis
Breve contexto ao projeto prático
Visto que a proposta para este projeto surgiu do interesse pessoal pela 
dança e pela vontade de a explorar em conjunto com o design editorial, 
a escolha do espetáculo que melhor poderia servir de ponto de partida 
para o trabalho pático recaiu sobre o trabalho de um coreógrafo com 
quem também me identificasse. No momento dessa decisão, Victor 
Hugo Pontes101 foi a escolha obvia. Tanto pela plasticidade da sua obra 
como pela sua força e expressão visual, aspeto bastante relevante pen-
sando na perspetiva futura do design. Outro aspeto a salientar será o 
percurso artístico interdisciplinar do coreógrafo, que começou a sua 
formação em Artes Plásticas – Pintura assim como em Teatro antes de 
se afirmar na dança. 

 Nesse sentido tivemos como base, como matéria de trabalho, 
o espetáculo Drama, estreado em Fevereiro de 2019, em Guimarães e 
apresentado no Porto em Dezembro de 2019, aquando do início do 
desenvolvimento deste projeto. Contempla precisamente uma transi-
ção do teatro para a dança, como descrito na sinopse apresentada pelo 
Teatro Rivoli:

“Drama” retoma a pesquisa de Victor Hugo Pontes em 
torno das fronteiras da palavra e do movimento, do teatro 
e da dança. Esta nova criação parte do canónico enredo de 
Pirandello “Seis Personagens à Procura de Um Autor”, um 
ensaio de teatro subitamente interrompido por seis perso-
nagens que pedem ao diretor da companhia que encene as 
suas vidas. [...] Através da multiplicação de personagens, 
de sucessivas tentativas e do desdobramento de coreógra-
fos que encenam outros coreógrafos, este trabalho engen-
dra ações em cadeia que colocam o observador no lugar do 
observado, e vice-versa. Tal como com Pirandello, “Dra-
ma” remete para os primórdios do jogo teatral: o drama, 
ou seja, a forma narrativa em que se imita a ação direta dos 
indivíduos (“Victor Hugo Pontes: Drama,” 2019).

101. “Nasceu em Guimarães, em 1978. É 
licenciado em Artes Plásticas – Pintura pela 
Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto. Em 2001, frequentou a Norwich 
School of Art & Design, Inglaterra. 
Concluiu os cursos profissionais de Teatro 
do Balleteatro Escola Profissional e do 
Teatro Universitário do Porto, bem como 
o curso de Pesquisa e Criação Coreográfica 
do Fórum Dança. Em 2004, fez o curso de 
Encenação de Teatro na Fundação Calouste 
Gulbenkian, dirigido pela companhia 
inglesa Third Angel, e, em 2006, o curso do 
Projet Thierry Salmon – La Nouvelle École 
des Maîtres, dirigido por Pippo Delbono, na 
Bélgica e em Itália.
Como intérprete, trabalhou com diversos 
encenadores e coreógrafos entre os quais 
se encontram Nuno Carinhas, Lygia Pape, 
Isabel Barros, Clara Andermatt, Charlie 
Degotte, David Lescot e Joana Craveiro.”
(“Victor Hugo Pontes”, n.d., para. 1)
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 O espetáculo tem esta característica cativante de ter sido ele 
próprio também baseado num texto original, ao qual foram retiradas 
as palavras, dando lugar ao movimento. Seis personagens à procura de 

um autor, trata-se de um texto dramático da autoria do escritor Ita-
liano Luigi Pirandello, publicado em 1921, e que se tornou numa das 
suas obras mais reconhecidas.
 O texto trata, portanto, o momento em que uma companhia 
de teatro ensaia uma peça (O jogo de papéis) e é interrompida por seis 
personagens que reclamam as suas vidas, pedindo ao diretor que as 
realize, que leve a cenas os seus dramas. “O drama é a razão de ser da 
personagem: é a sua função vital, necessária à sua existência” (Piran-
dello, 2009, p. 95). A partir deste momento entra-se num jogo duplo 
de representações e desdobramentos de personagens, onde se cria o 
efeito de meta realidade de uma mise en abyme. É um termo que tradu-
zido poderia ser chamado de narrativa em abismo, conceito onde uma 
imagem se espelha dentro de outra, muitas vezes de forma a sugerir 
uma repetição infinita. Foi utilizado na literatura pela primeira vez 
pelo escritor Francês André Gide, referindo-se a narrativas que con-
tem em si outras narrativas. Acabam muitas vezes por desenvolver um 
processo de reflexividade literária: “a mise en abyme favorece, assim, 
um fenómeno de encaixe na sintaxe narrativa, ou seja, de inscrição de 
uma micro-narrativa noutra englobante, a qual, normalmente, arrasta 
consigo o confronto entre níveis narrativos” (Ceia, 2010, para. 2).
 Estas são as ideias centrais do espetáculo assim como do texto 
original. Algumas questões mais particulares de ambas as obras serão 
aprofundadas posteriormente, a par com a análise do desenvolvimen-
to do projeto prático, por forma a explicar e justificar certas decisões 
técnicas e conceptuais com maior pormenor.

Metodologias de recolha de informação 

O período de ensaios do espetáculo constituiu a primeira fase do traba-
lho prático. No momento em que Victor Hugo Pontes me apresentou 
o Drama para que o pudesse ter como base neste trabalho, o espetáculo 
já tinha estreado. Ainda assim, pelas características da obra, fez senti-
do manter-se a escolha. Consequentemente, não foi possível acompa-
nhar todo o processo de criação. No entanto, o espetáculo compreende 
também uma componente de integração de bailarinos da comunidade. 
Nesse sentido realizou-se um workshop, de dia 3 a 12 de dezembro de 
2019, tendo sido o espetáculo apresentado dia 13, no Teatro Rivoli no 
Porto, período durante o qual foi possível estar presente.
 Neste primeiro momento a abordagem foi numa perspetiva 
mais documental e num registo menos formal, de modo a perceber 

: O jogo de papéis
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o método trabalho, as diferentes etapas de construção do espetácu-
lo assim como o processo criativo e as dinâmicas de ensaio. Embora 
grande parte deste processo já tivesse acontecido, enquanto Victor 
Hugo Pontes transmitia a sua visão do espetáculo aos novos bailari-
nos foi possível perceber de forma bastante clara as suas preocupa-
ções enquanto criador e coreógrafo para que o espetáculo funcionasse 
como um todo e daí resultasse a união harmoniosa entre os bailarinos 
do elenco e os bailarinos da comunidade. Foi sobretudo importante 
perceber a visão de Victor Hugo acerca dos vários níveis de realida-
de impostos pelo texto de Pirandello (por exemplo, pela forma como 
foram utilizados vários exercícios de imitação e improvisação para que 
fossem interiorizadas as lógicas do espetáculo) e, finalmente, como 
tratou o processo de tradução do texto original para a linguagem da 
dança, de forma a incluir em Drama apenas movimento.
 Através da observação dos ensaios, para além de obter as res-
postas às questões mencionadas, de modo a poder refletir sobre as 
mesmas para a construção da minha própria abordagem, este primei-
ro momento de contacto teve também como objetivo a criação de um 
conjunto de registos fotográficos a incorporar posteriormente no pro-
jeto prático.

O processo de criação de
Victor Hugo Pontes 

“O que acontece é que faço um exercício conceptual, em que pego exa-
tamente no texto do Pirandello e nas suas personagens e faço exata-
mente a peça que o autor se propõe fazer, mas sem palavras” (Pontes, 
2019, para. 1). Esta é então a base conceptual do trabalho de Victor 
Hugo Pontes quando se propõe a transcrever o texto de Pirandello 
para a dança. Fica do texto a narrativa, as personagens e respetivas 
emoções e conflitos, apenas transmitidos por ações, gestos e expres-
sões. No fundo, pela corporalidade dos bailarinos e pelas subtilezas 
nos seus movimentos.
 Para começar foi feita uma análise dramatúrgica102, como se 
efetivamente de uma peça de teatro se tratasse, decompondo o tex-
to de modo a posteriormente respeitar a sua estrutura. A partir daí, 
em conjunto com os bailarinos, foram sendo improvisadas cenas e 
criadas frases de movimento. Primeiro, acompanhadas do texto, que 
foi gradualmente sendo retirado, ficando apenas a sua memória e as 
intenções de cada cena. “É nesse processo que se dá verdadeiramente 
a passagem de uma língua à outra – com todas as metamorfoses que a 
tradução de um texto para uma linguagem puramente corporal pode 
desencadear” (Pontes, as cited in Nadais, 2019, para. 6).

102. Normalmente utilizada no teatro 
para decompor a narrativa do texto de 
forma a perceber quais os espaços, tempos, 
conflitos, ações, ambientes, quais as 
personagens em cena, etc.

: O jogo de papéis
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 Nesta transformação perde-se, é certo, a legibilidade do tex-
to. Uma outra questão referida por Victor Hugo Pontes, e decorrente 
de ter retirado as palavras ao texto, é a forma como o foco de aten-
ção foi condicionado. Perde-se a força que o discurso direto tem para 
direcionar a atenção do espectador e todos os bailarinos ganham uma 
presença similar. Se por um lado implicou uma maior consciência 
para reconquistar a narrativa e o olhar do espectador, foram também 
assumidas ações em paralelo com a ação principal, onde cada espec-
tador acaba por criar a sua narrativa, dependendo dos personagens 
que seguem e a quem dão mais atenção. O espetáculo toma assim um 
caracter mais abstrato, deixando nas mãos do público completar a sua 
narrativa, subjetiva, e que, segundo Victor Hugo Pontes, não precisa 
de ser uma narrativa linear.
 Para aumentar esta complexidade, vem o mise em abyme refe-
rido anteriormente, quando dentro do espetáculo se começa a repre-
sentar a vidas das personagens. Cria-se um jogo de imitações, de des-
multiplicações de personagens, do qual o próprio público faz parte: 
“tanto é que, numa certa altura, já não temos um público, temos dois 
públicos; depois não temos um encenador, temos dois ou três ou nem 
sabemos quantos é que temos” (“Victor Hugo Pontes: Drama,” 2019 
para. 1).
 No meio de toda esta confusão entre personagens, atores e 
público foi necessária alguma lógica para não se perder o fio condutor 
da peça. Uma das soluções encontradas foi a de criar um palco mais 
pequeno dentro do próprio espaço cénico, delimitando as cenas que 
acontecem dentro da cena principal. A separação dos códigos entre as 
personagens e atores da companhia foi outra. O próprio Pirandello, 
na sua obra, refere que as personagens devem ser fisicamente distin-
guíveis dos atores da companhia. Em Drama, essa preocupação veri-
fica-se, a começar pelo guarda roupa, sendo que as personagens estão 
essencialmente vestidas de preto, contrastando com as cores nas rou-
pas de ensaio dos atores. Mas também os códigos de movimento entre 
os bailarinos foram importantes para essa distinção:

Quis que as personagens tivessem um código físico muito 
específico, super artificial, para que pudéssemos assistir 
às tentativas dos actores para se apropriarem dessa lin-
guagem, com os desvios que os artifícios da representação 
teatral introduzem, e às tentativas do encenador para os 
tornar cada vez mais fiéis ao que têm de imitar (Pontes, as 

cited in Nadais, 2019, para. 8).

 Também a integração de bailarinos da comunidade, não pro-
fissionais, contribuiu para este contraponto entre personagens, com 
os movimentos marcados, exagerados e artificiais, e atores. Grande 
parte dos atores da companhia foram interpretados pelos bailarinos da 
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comunidade, que como Victor Hugo Pontes referiu, quis “que fossem 
pessoas sem experiência, para que se sinta que ali no meio há corpos 
espontâneos, não codificados, naturalistas” (Pontes, as cited in Nadais, 
2019, para. 9) e que ajudassem assim na delimitação possível das dife-
rentes realidades dentro deste jogo de papéis. 
 Foi exatamente este jogo, o salto constante entre camadas de 
realidade, o prazer de assistir à transcrição de palavras por movimen-
to, e posteriormente, a vontade de voltar a recuperar essas mesmas 
palavras, mas de acordo com o movimento que já originaram, que 
motivaram e estiveram na base do trabalho prático, que no próximo 
capítulo será exposto de forma mais pormenorizada.

O artefacto:
Conceito do livro e metodologia

Como já foi referido anteriormente, em nenhum ponto da concretiza-
ção do projeto tratado neste relatório, existiu o objetivo da criação de 
um sistema de notação ou registo rigoroso do movimento. O artefacto 
em que o projeto se materializou foi sempre fiel ao ponto de partida de 
Drama, mas tirando partido das potencialidades criativas que o espaço 
encontrado entre as duas linguagens desta tradução possibilita. Exata-
mente como Victor Hugo Pontes, quando transcreveu em movimento 
o texto de Pirandello, foi assumido que certos momentos seriam mais 
literais que outros, privilegiando a possível diluição da informação no 
processo de tradução.

 Inicialmente foi ponderada uma abordagem que separas-
se todas as componentes do espetáculo (o texto, os movimentos dos 
bailarinos, os cenários, a luz, a música, etc) num livro composto por 
vários cadernos ou mesmo num conjunto de livros que funcionassem 
como um todo (figura 43). Mas depois de alguma reflexão foi decidido 
exatamente o oposto: juntar todas as componentes e fazer apenas um 
livro, com as páginas contínuas (no formato de acordeão - figura 44) 
que possa ser lido página a página, ou aberto na totalidade de forma 
a que as próprias páginas ganhem movimento. Foi apenas dividida a 
informação entre frente e verso. Na frente, a interpretação do espe-
táculo em si, com texto (a obra original de Pirandello) e imagens (do 
momento de apresentação de Drama), e no verso as fotografias do 
processo de ensaios, como que se de um pano de fundo (figura 45) do 
espetáculo se tratassem.

Fig. 43 Esboço inicial.
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 A preponderância do movimento no livro é facilmente obser-
vada. Para além de, no interior das páginas, transparecer a coreografia, 
através da informação incluída e da forma como é organizada, o livro 
em si é também um objeto com movimento próprio, que dança a par 
com o leitor, enquanto é folheado, ou, principalmente, quando as suas 
páginas são completamente esticadas. É assim materializada, de uma 
outra forma, complementar, a ideia de movimento (figura 46).

Fig. 44 Livro aberto em formato acordeão.

Fig. 45 Pormenor de transparência entre 
frente e verso. 
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 Ainda enquanto livro resultante de um espetáculo de dança, 
para além do movimento, outra questão importante a ser preserva-
da foi a força da obra. Basta pensar na escala de um teatro, ou numa 
sala esgotada com público, onde a coreografia acontece em palco, num 
nível superior. São todos estes fatores que se impõem perante o espec-
tador. Da mesma forma, o livro sempre foi projetado com um formato 
relativamente grande. A opção foi um quadrado de 22 x 22 cm (figura 
47) que é, por um lado, suficientemente pequeno para ser manusea-
do confortavelmente, mas ao ser aberto desmultiplica-se numa folha 
contínua, que pelo seu comprimento acentua a quantidade de folhas, 
funcionando assim como a unidade do espetáculo.
 Quanto ao processo de trabalho, após a análise do material 
recolhido e da decisão de incorporar o texto em conjunto com as ima-
gens do espetáculo, por sua vez separados dos momentos de ensaios, 
foi feito um levantamento pormenorizado de todas as ações em pal-
co (figura 48). Foi feito um registo de minuto a minuto, de forma a 
esquematizar a narrativa do espetáculo, perceber quais as cenas mais 
impactantes e, consequentemente, os momentos a que seria dado mais 
destaque, e também fazer a divisão do texto de Pirandello consoante 
a ação do palco. Embora uma das ideias ponderadas inicialmente pas-
sasse por retratar a linha de tempo do espetáculo de forma mais fide-
digna possível, levando ao exagero o tamanho do livro e optando por 
um exercício mais exaustivo de tradução minuto a minuto, por ques-
tões práticas de produção, esta não foi possível realizar. Nesse sentido, 
foi também importante perceber quais as cenas onde iria ser possível 
fazer uma exploração mais profunda do espetáculo.

Fig. 46 Pormenor das páginas abertas 
livremente.

Fig. 47 Capa do livro.

Fig. 48 Esquema da divisão do espetáculo.
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Desenvolvimento e análise do resultado 
O formato foi de facto muito relevante na questão da incorporação 
do movimento no livro. Foram inicialmente realizadas maquetes ape-
nas com papel em branco (figuras 49 e 50) para perceber como a sen-
sação de páginas infinitas e de dança do papel podia efetivamente ser 
alcançada ainda antes de começar a integrar o material específico do 
espetáculo. Quanto à escolha do quadrado, foi no sentido de fornecer 
uma estrutura mais forte e sólida ao objeto e teve também o intuito de 
contrastar com o comprimento das páginas do acordeão, acentuando a 
sequência horizontal existente quando o livro é aberto. Para acrescen-
tar à ideia de continuidade, optou-se por não incluir fólio e permitir 
que algumas imagens continuem além das dobras que delimitam as 
páginas. 
 Quanto ao toque e à materialidade do livro, foi favorecida a 
impressão frente e verso (em detrimento de uma impressão de contí-
nua, em grande formato) assumindo as emendas entre folhas nos vin-
cos das páginas e dando também mais hipóteses de escolha de papéis.  
Na sequência principal de folhas, o acordeão propriamente dito, foi 
sempre utilizado o mesmo papel, de forma a conferir também algu-
ma uniformidade. Foi utilizado um papel branco, onde as fotografias 
pudessem sobressair (Munken Lynx) com uma gramagem de 150g. 
Neste caso a opção prendeu-se principalmente com a questão do 
movimento como fator decisivo. Teria de se tratar de uma gramagem 
suficientemente alta para não se danificar com a manipulação e inte-
ração com o leitor, mas que possibilitasse conservar algum do movi-
mento fluído do papel no momento de abertura do livro (e sem que 
este movimento se tornasse caótico). Noutros momentos, aproveitou-
-se para acrescentar algumas folhas ou cadernos de papéis diferentes, 
em apontamentos de maior expressão (figura 51). Estes inserts foram 
utilizados principalmente para recriar a sensação de mise en abyme, 
através de, por exemplo, um paralelo entre o palco dentro do palco e 
o livro dentro do livro, reconhecendo assim os vários níveis de reali-
dade da peça (figura 52).

Fig. 49 Maquete papel em branco, solto.

Fig. 50 Maquete papel em branco, dobrado 
em páginas.

Fig. 51 Exemplo de um momento  de 
utilização de papel diferente.
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 No interior do livro, a opção foi utilizar apenas imagens foto-
gráficas (fornecendo as referências visuais do Drama) e o texto origi-
nal. E se Victor Hugo Pontes começou por retirar as palavras à obra 
de Pirandello, este projeto trata de as devolver (figura 53), não na sua 
forma legível original, mas como manifestações de movimento, como 
textura, como parte orgânica do próprio livro e que adquire uma 
expressão própria. À semelhança do que foi verificado com a poesia 
visual, que permite dar atenção a uma certa palavra da mesma forma que 
com o corpo se pode dar atenção a um membro, acabou-se desta forma 
por atribuir ao texto o papel de transmitir a narrativa do espetáculo.

Fig. 52 Exemplo da mise en abyme.

Fig. 53 Exemplo da utilização da palavra.
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 Quanto às escolhas tipográficas, foi utilizada para a capa e para 
os títulos a Avara, uma fonte open source, da Velvetyne Type Foundry. 
Trata-se de uma fonte serifada, sem curvas e que por isso ganha uma 
forma radical (ou até dramática) e com altos contrastes. Capta a essên-
cia da forma como as personagens se movem em palco, muito arti-
ficial. Segundo o coreógrafo, “quis que as personagens tivessem um 
código físico muito específico, super artificial, para que pudéssemos 
assistir às tentativas dos actores para se apropriarem dessa linguagem” 
(Pontes, as cited in Nadais, 2019, para. 8). Para o restante texto, foi 
utilizada a Karrik, também da Velvetyne Type Foundry. Tem algumas 
características, como os desajustes no peso, as faltas de correções óti-
cas, e a largura das letras desigual, que foram valorizadas por irem de 
acordo com a sensação de um certo descomprometimento, concedido 
por parte dos atores da companhia, e existente no espetáculo. A ideia 
de que se interrompeu um ensaio que ainda vai a meio, onde há ainda 
decisões a ser tomadas. No entanto, estas características referidas são 
bastantes notórias num tamanho de display, mas foram condicionadas 
de forma a permitir a leitura confortável num tamanho mais reduzido. 
Embora a junção das duas fontes não tenha sido utilizada especifica-
mente para contrapor falas de atores com falas de personagens, foram 
mantidas estas duas presenças do espetáculo, no livro.
 Numa última nota quanto à utilização da tipografia, é neces-
sário reforçar que efetivamente nem sempre a mancha de texto criada 
é legível, mas tratou-se de uma decisão propositada para momentos 
em que, por exemplo, a importância do dinamismo e da expressão da 
composição visual se sobrepõe à mensagem textual.
 Para finalizar, resta frisar que o livro, para além de não incluir 
um registo técnico do movimento dos bailarinos, não se trata de uma 
representação objetiva e documental do espetáculo. Victor Hugo Pon-

Fig. 54 Pormenor da capa.

Utilização da fonte Avara e onde se cruza o 
título do espetáculo, Drama com o título do 
texto original, Seis Personagens à Procura de 

um Autor.

: O jogo de papéis
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tes comentou, acerca do seu processo criativo em Drama, que: 

O que percebi entretanto é que se usar as palavras de um 
autor e as retirar até ficarem só como subtexto posso pre-
servar aquilo que só encontro na dança: uma margem de 
abstração enorme que dá espaço ao espectador para se 
tornar um construtor ativo da narrativa, da ficção (Pon-
tes, as cited in Nadais, 2019, para. 10).

 E se para o coreógrafo foi encontrada esta zona de abstração 
e criação na dança, que incentiva a interpretação do espectador, com 
este livro pede-se também ao leitor que tenha esse papel ativo na pro-
cura significados. Trata-se de uma terceira tradução entre linguagens, 
onde o texto de Pirandello foi recuperado, mas inteiramente à base 
da interpretação que Victor Hugo Pontes lhe concedeu e que, ainda 
assim, ambiciona ter a sua própria leitura independente.

: O jogo de papéis
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Este projeto resulta de uma investigação teórica e prática em torno das 
correlações da dança e do design, enquanto áreas de criação artística 
distintas, e cujas fronteiras se foram diluindo cada vez mais ao longo 
dos capítulos. Foi primeiro feita uma análise acerca da dança, dos sis-
temas de registo de movimento existentes (notação coreográfica), e 
das formas como o movimento pode ser pensado.
 Esta análise tornou-se essencial para perceber a variedade de 
pensamentos que podem surgir em torno do movimento e da dança, 
e de que forma esse pensamento acerca do movimento por parte de 
um bailarino pode influenciar a sua expressão. Mas, principalmen-
te, possibilitou um olhar mais consciente para o processo de ensaios 
presenciados, dando uma perspetiva diferente e mais ponderada à 
experiência de Drama, sendo que o objetivo sempre foi ter um melhor 
entendimento sobre a expressão do espetáculo e dos bailarinos, de for-
ma a posteriormente os retratar de forma gráfica.
 Quanto ao estudo dos sistemas de notação de movimento 
considerados, a principal conclusão a referir é que foram efetivamen-
te úteis, no seu tempo, mas implicam que o movimento possa ser 
decomposto segundo determinados padrões, eixos ou quadrantes para 
que possam realmente ser utilizados. E não seria de esperar que, por 
exemplo, as danças barrocas do século XVII, que originaram a notação 
de Feuillet, tenham a mesma complexidade de um movimento criado 
numa coreografia atual. Dai a grande maioria de sistemas se encon-
trarem obsoletos. Dada esta impossibilidade já verificada de registar 
completamente toda a complexidade de uma coreografia, principal-
mente num contexto contemporâneo, confirmou-se a decisão de dis-
tanciar o projeto da criação de uma nova linguagem ou ferramenta 
para a conservação do movimento. Foi então dada maior importância 
ao exercício gráfico que a proposta de tradução de uma coreografia no 
formato livro ofereceu. Todo o projeto prático se revelou um reflexo 
da exploração de diferentes formas de organização dos elementos do 
design editorial na página, ambicionando expressar as mesmas narra-
tivas e emoções transmitidas pelos bailarinos em palco, tendo assim 
sido potenciadas as possibilidades criativas ao longo de todo o proces-
so de criação do livro.
 A investigação foi por isso acompanhada pelo estudo do livro, 
enquanto objeto capaz de proporcionar um espaço de performance e 
expressão. Em primeiro lugar, o estudo da história da sua forma foi 
especialmente relevante para perceber como as envolventes sociais, o 
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contexto geográfico e mesmo a relação do livro com o corpo do lei-
tor, ao longo da sua evolução, contribuíram para o desenvolvendo da 
forma estável do códice e para o seu enraizamento na nossa cultura. 
Posteriormente, e após uma análise mais pormenorizada do códice e 
da sua forma, este foi encarado como uma estrutura espaçotemporal, 
dando ênfase à tridimensionalidade do livro. Outra característica que 
daqui sobressai, é a sua natureza sequencial e consequentemente tem-
poral, algo evidentemente presente no universo da dança. Ainda pen-
sando na materialidade no livro, valorizada pelo impacto que tem na 
perceção do mesmo por parte do leitor, é pertinente voltar a sublinhar 
a sua corporalidade. Quer pelo seu esqueleto e anatomia analisados ini-
cialmente, mas também pela sua materialização no momento em que é 
manuseado e se relaciona com o corpo do leitor. O livro implica assim 
a relação com um leitor para se realizar. Desta relação nasce não só 
a dimensão temporal do livro, mas também a possibilidade de novas 
camadas de sentido e novos espaços. Foi exatamente o que aconteceu 
quando, no projeto prático, foi criado um livro em acordeão, com as 
páginas contínuas. É no momento em que o livro é folheado, ou que 
as páginas são todas abertas, que é criado o movimento e são possibi-
litados novos significados (ou, por outras palavras, é neste momento 
permitido ao leitor criar a sua interpretação do espetáculo). É assim 
dado ênfase ao movimento presente no livro e ao seu caracter perfor-
mativo, aproximando-o dos valores da dança.
 Voltando à reflexão acerca do conceito de coreografia, foi ado-
tada uma definição mais alargada e de onde é possível traçar um para-
lelo claro com a disciplina do design. Foi essencial compreender a ideia 
de que a coreografia não precisa de ser refletida obrigatoriamente em 
dança. Segundo a definição de Forsythe de coreografia enquanto for-
ma de organizar corpos no espaço (ou corpos em conjunto com outros 
corpos), é possível entender a coreografia apenas como informação 
acerca do movimento, passível de ser traduzida para outros meios. 
Importa também referir que a tradução é aqui vista enquanto disci-
plina que permite a transposição de conhecimento entre a linguagem 
expressiva de duas áreas, neste caso entre o palco e o livro. Da mesma 
forma que Victor Hugo Pontes fez com a dança ao transcrever o texto 
dramático original para movimento, tirou-se partido do espaço cin-
zento encontrado na tradução entre as duas linguagens. Consequen-
temente, o design gráfico foi pensado, a par com a coreografia, como 
disciplina que que organiza elementos no espaço; que coreografa na 
página, sendo que por trás de uma composição gráfica está também o 
desejo de uma determinada ordem no seu conteúdo.
 O objetivo inicial foi perceber até que ponto existia a possi-
bilidade de analisar e tratar a anatomia do livro da mesma forma que 
um coreógrafo trata o corpo, num espaço de performance. Ou seja, 
de que forma o livro, o nosso objeto de trabalho, se iria equiparar ao 
corpo, enquanto objeto de trabalho do bailarino. Para esta transcrição, 
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foi usada essencialmente a poesia visual para incorporar a narrativa 
e o movimento do espetáculo, contrastando com as fotografias que 
tiveram, na maioria, um caracter mais ilustrativo. A escolha da poesia 
visual revelou-se bastante pertinente por se caracterizar pelo uso da 
palavra, em conjunto com o espaço em branco, mais do que para criar 
composições visuais interessantes, para reunir uma camada acrescida 
de significados. Neste processo é também criada uma diferente dinâ-
mica no movimento dos nossos olhos ao percorrerem a página.
 Para finalizar, foi também possível verificar, através deste 
processo de transcrição, como a poesia visual e a notação coreográfi-
ca, embora tenham propósitos bastante diferentes na sua utilização, se 
situam num campo semelhante no que toca à representação escrita do 
movimento e sua incorporação numa forma gráfica.

Limitações e Perspetivas futuras
A coreografia e a notação coreográfica, em conjunto com o design 
editorial e o livro, são áreas cuja ligação não está estudada de forma 
muito extensiva. Se por um lado houve inicialmente algumas dificul-
dades em recolher bibliografia específica, que cruzasse as duas áreas 
na perspetiva procurada, é certo que se revelou um campo com espaço 
para bastante investigação futura. 
 Durante a realização deste projeto, o acesso a testes de impres-
são, numa primeira fase, foi condicionado pela pandemia de covid-19. 
Numa situação normal, e com mais tempo para o desenvolvimento do 
artefacto, poderia ter sido criado de um livro ainda mais extenso, que 
levasse ao extremo o seu formato contínuo. Uma das possibilidades 
neste sentido teria sido a exploração do tempo do espetáculo de uma 
maneira fidedigna e, de certa forma, também mais utópica. Quer pela 
divisão do tempo do livro pelo número de páginas, atribuindo o mes-
mo número de segundos de ação no palco por cada página do livro, 
quer pela tentativa de tornar a duração do ato de folhear o livro cor-
respondente à duração do espetáculo. Ainda na perspetiva deste livro 
impresso, seria possível trabalhar o mesmo espetáculo com diferentes 
abordagens. Optou-se pela utilização apenas de imagens (fotográficas) 
e texto, tratando-se dos elementos que estão normalmente na base de 
um projeto editorial. Mas a via da ilustração seria outra hipótese inte-
ressante de explorar e potencialmente mais próxima aos sistemas de 
notação do movimento analisados. Tratam-se apenas de alguns exem-
plos, considerados ao longo da realização do projeto prático, mas que 
dão uma perspetiva de todo espaço de criação possibilitado pela junção 
destas duas áreas.
 A intenção foi sempre criar um objeto editorial impresso, por 
isso nunca foram tidos em conta sistemas de notação digitais. Mas 
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partindo desta mesma reflexão teórica acerca da coreografia, seria 
interessante idealizar um projeto aplicando, por exemplo, realidade 
aumentada sobre o papel do livro, criando assim um objeto híbrido. 
Outra possibilidade seria efetivamente a utilização de formas digitais 
de captar o movimento, tratando posteriormente a informação rela-
tiva ao movimento de forma visual, mas digital103. O recuso a vídeo, 
animação, ou, pensando num caso mais específico ao design gráfico, a 
utilização de tipografia cinética, abrem um leque exponencial de pos-
sibilidades visuais e gráficas para a exploração do movimento.

103. Um bom exemplo serão os Synchronous 

Objects de William Forsythe.
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formativity/drawings-of-trisha-brown/

Fig. 41 Soirée du Coeur a Barbe, de Illiazd Zdanovich (1923) 
Retrieved from https://auctions.posterauctions.com/lots/
view/1-O9DFH/soire-du-coeur-barbe-1923

Fig. 42 Through Light and the Alphabet, de Johanna Drucker (1986). 
Retrieved from https://i.pinimg.com/originals/a1/c7/30/a1c730f2b-
4383f2fabec8b0ff955b13f.jpg

Fig. 43 Esboço inicial.

Fig. 44 Livro aberto em formato acordeão.

Fig. 45 Pormenor de transparência entre frente e verso. 

Fig. 46 Pormenor das páginas abertas livremente.

Fig. 47 Capa do livro.

Fig. 48 Esquema da divisão do espetáculo.

Fig. 49 Maquete papel em branco, solto.

Fig. 50 Maquete papel em branco, dobrado em páginas.

Fig. 51 Exemplo de um momento  de utilização de papel diferente.

Fig. 52 Exemplo da mise en abyme.

Fig. 53 Exemplo da utilização da palavra.

Fig. 54 Pormenor da capa.
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