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RESUMO

O ambiente evolutivo em que o livro se encontra gera a indagação em torno da sua 
caracterização através do design, de seus realizadores, da sua materialização e sig-
nificação. Esta dissertação trata o livro segundo sua forma, produção, e simbologia 
em busca de um panorama atual e da reafirmação de sua realização gráfica. Situando 
historicamente o livro como veículo de comunicação da antiguidade até o século XV, 
ele é  então caracterizado segundo sua  materialidade e linguagem visual. Passando 
por um breve panorama português, em seguida é enfatizado o meio produtivo e de 
consumo do livro, segundo sua concepção tradicional e experimental, reforçando 
o papel do designer e de seus intervenientes na fundamentação dos conceitos do 
produto e de sua propagação. 

Revelando a natureza do livro na circunstância de seu debate na atualidade, é 
realizado um aprofundamento sobre valorização do objeto, sua permanência física 
perante as soluções digitais e a constatação da renovação das linguagens visuais em 
sua constituição. Este trabalho ainda fornece, além da revisão bibliográfica, um estudo 
de caso com 7 designers do Porto, (André Cruz do Studio Dobra, Andrew Howard, An-
tónio Modesto, Eduardo Aires, Francisco Providência, Luís Mendonça e Sérgio Alves do 
Atelier d’alves), através do método de entrevista, que demonstram o panorama atual 
dos temas abordados, além de uma breve análise gráfica de seus projetos editoriais, 
representativos de sua conduta como designer.

A pesquisa promove uma discussão sobre as formas de conceber o livro, e conclui 
no contexto atual, ser um objeto adaptável perante seu processo, forma e significação.

Palavras-chave:
design editorial, livro, processo, designer, contemporaneidade
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ABSTRACT

The evolving environment in which the book finds itself generates questions 
about its characterization through design, its creators, its materialization and meaning. 
This dissertation deals with the book according to its form, production and symbol-
ism in search of a current panorama and the reaffirmation of its graphic realization. 
Historically placing the book as a communication vehicle from Antiquity to the 15th 
century, it is then characterized by its materiality and visual language. Going through 
a brief Portuguese panorama, the focus is on the production and consumption means 
of the book, according to its traditional and experimental conception, reinforcing the 
role of the designer and his interlocutors in the foundation of the product’s concepts 
and in its propagation.

Revealing the nature of the book in the circumstances of its current debate, an 
in-depth study is carried out on the value of the object, its physical permanence due 
to digital solutions and the realization of the renewal of visual languages   in their 
own. constitution. This work also provides, in addition to the bibliographical review, 
a case study with 7 Porto designers, (André Cruz from Studio Dobra, Andrew Howard, 
António Modesto, Eduardo Aires, Francisco Providência, Luís Mendonça and Sérgio 
Alves from Atelier d’alves ), through the interview method, which demonstrates the 
current panorama of the topics covered, as well as a brief graphic analysis of their 
editorial projects, representative of their conduct as designer.

The research promotes a discussion on ways to conceive the book, and concludes 
in the current context, be an adaptable object to its process, form and meaning.

Key words:
editorial design, book, process, designer, contemporaneity
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INTRODUÇÃO

A CONCEPÇÃO DO LIVRO COMO SUPORTE PARA A COMUNICAÇÃO E TRANS-

missão do conhecimento foi, e ainda é, abertamente disseminada. Já diria Haslam, 
que o livro, “armazena o conhecimento, as ideias e as crenças do mundo”(HASLAM, 2006, 

p.8), evidenciando sua função de registro e janela para múltiplos conteúdos, discur-
sos e visualidades. Mas além de sua natureza concreta, o livro ainda comunica pelo 
seu teor argumentativo que se ampara no texto, imagem e materialidade, validando 
a relação de coexistência entre conteúdo e forma. Ao enunciar a relevância de sua 
construção visual, material, semântica, e pragmática, a produção gráfica, o designer 
e as manifestações das linguagens visuais encontram-se providos de suas respectivas 
funções, para a realização e disseminação do objeto gráfico, que se alteram conforme 
o meio que se insere.

O impacto das competências do design no desenvolvimento evolutivo do livro, 
envolve historicamente o uso criterioso de especialidades e tomadas de decisões que 
ditam os rumos estéticos e estruturais, permitindo que o design editorial se torne 
subsídio no debate sobre a relevância e influência sobre material visual. Haward 
(2008) ressalta,“podemos dizer que cada vez que nos envolvemos na concepção de um livro, 
estamos imersos em uma jornada de descoberta” 1, reconhecendo a função exploratória 
do projeto editorial que não se resume unicamente ao design, mas às circunstâncias 
que cercam sua conjuntura, em sua efetivação concreta e simbólica.

1. Texto Original: “we can say 
that every time we engage
in the design of a book we 
are immersed in a journey 
of discovery”.

 <http://www.studioandrewhow-
ard.com/reading-writing/it-s-
what-we-do-article/> Acesso 
em: 20/04/2021
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A partir da apreciação do objeto livro , esta dissertação nasce da intenção 
de enxergar a publicação impressa não apenas como um suporte de leitura, mas 
igualmente como matriz de expressão e contemplação, através da produção gráfica 
e do designer, capazes de condicionar o conteúdo de variadas formas. Este suporte, 
subordinado às variantes técnicas, acabamentos e materiais, aproxima campos do 
conhecimento, reunindo as funções do autor, designer e editor. Por meio deste paralelo 
entre o objeto, o interveniente e seu valor agregado, esta dissertação discorrerá de 
forma a buscar compreender, especificamente na visão contemporânea do designer, 
a interação entre a materialidade do suporte impresso, os processos e a função do 
designer na caracterização formal e visual do design editorial do livro.   

ENQUADRAMENTO TEÓRICO
E PROBLEMATIZAÇÃO 

Delimita-se o território desta pesquisa no contexto da publicação impressa prove-
niente do códex, enquadrando-se em um campo otimista para a observação das novas 
possibilidades e renovações perante o cenário transformador do design editorial, e 
seu processo evolutivo. Barros (2019), irá concordar que esta renovação origina “um 
universo de experimentação da própria forma, materiais, abordagens temáticas bem como 
da confluência de disciplinas de criações diferentes” (BARROS, 2018, p.31).

Também compreender fatores comerciais e suas delimitações no contexto tra-
dicional e experimental na contemporaneidade, dão margem para uma investigação 
sobre a influência que tais distinções agregam ao produto final, a fim de se obter 
uma perspectiva do design editorial sob a visão projetual. Enquanto as publicações 
de abordagem comercial se aproximam do formato tradicional, muitas vezes em 
decorrência do aceleramento da produção, as de abordagem independente valem-se 
de uma liberdade exploratória mais despretensiosa, por meio de sua característica 
artística ou subcultural/contracultural (QUINTELA, BORGES, 2015). Esta relação entre as 
duas vertentes colabora para explicitar as formas distintas de produção e divulgação do 
produto, em simultâneo com a visualização da diversificação de abordagens, técnicas 
e soluções gráficas que influenciam a materialização do livro. 

Assim como o indivíduo, o livro igualmente evolui e se transforma, tornando 
a busca por sua caracterização relevante e necessária à medida que ele se altera 
propondo novos aspectos e reafirmando outros. Segundo Bonsiepe (2012), a inovação 
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representa uma necessidade cada vez mais latente de gerar conhecimento na forma 
de projetar, permitindo um desenvolvimento sobre áreas de menor conhecimento. 
Neste contexto torna-se pertinente que o envolvimento e a percepção dos desdobra-
mentos da produção do livro sejam percebidos e assimilados a partir dos designers 
e do referencial gráfico proveniente de sua manipulação.   

Em conjunto à sua função prática, o objeto livro, ainda se alinha ao seu valor 
material e simbólico. Van Rompay et al. (2009) ressalta a relevância dos elementos visuais 
não apenas como ferramentas técnicas, mas também como pretexto para a conotação 
simbólica e afetiva da comunicação, colaborando no discernimento do indivíduo com 
os elementos apresentados e reforçando a ideia de que todo e qualquer característica 
visual e material que compõe um produto gráfico, está sujeito ao processo cognitivo 
de assimilação da informação. Busca-se assim compreender o valor simbólico, sua 
interação com o indivíduo e seu envolvimento afetivo como objeto. 

Observando e contextualizando o livro e sua interação no mundo globalizado, é 
pertinente sua análise no ponto de vista das circunstâncias temporais onde é levantada 
a discussão acerca da contemporaneidade e da influência tecnológica no meio gráfico. 
Veiga, (2000) estabelecerá o senso de importância igualitária entre o digital e o impresso 
no desenvolvimento da leitura, porém, sob a ótica material do livro, que segundo Neto 
(2006, p.133) “extraem sentidos ou é a ele que se atribuem sentidos”, é despertado o estigma 
de que a leitura de um objeto tangível agrega capacidades interpretativas ao participar 
ativamente do processo da leitura. Tais debates são subsídio para a argumentação do 
design editorial sob linhas atuais, e a pertinência do impresso mediante as evoluções 
tecnológicas que questionam o livro físico.

Assim, esta pesquisa é guiada pelo seguinte questionamento: Como o design 
editorial renova-se e relaciona-se com as circunstâncias atuais no desenvolvimento 
do livro considerando a figura do designer e o valor prático, comercial e simbólico 
do objeto gráfico? 

A problemática se encontra primeiramente na necessidade de relatar com maior 
precisão o livro em seu ambiente de realização. Devido à sua inserção no meio socio-
cultural, suas características formais e de concepção se alteram e são condicionadas 
segundo o período vigente, o que torna o livro um produto constante da realidade e 
dos meios disponibilizados. Neste sentido, é necessário uma análise do design, dos 
aspectos formais, técnicos, da produção gráfica, do envolvimento do cliente e do 
designer, para uma assimilação  atual da realização do produto.

Em uma maior imersão no contexto da concretização do livro, observa-se questões 
relacionadas à produção e propagação dos produtos editoriais, que exigem esforços 
ainda mais expressivos no mercado independente perante à maior resistência da reali-
dade tradicional. Esta problemática incita uma necessidade de  investigar as diferentes 
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abordagens do material, capazes de configurar e possibilitar novas soluções gráficas, 
concepções e divulgações do produto. Nasce assim a necessidade de um estudo que 
promova uma sondagem do mercado editorial na caracterização do processo criativo 
dentro do escopo comercial e independente, e auxilie nos desdobramentos sobre a 
atribuição tradicional e experimental do livro. Outro questionamento relaciona-se 
às novas tecnologias, culminando em reflexões sobre a pertinência do impresso, 
especificamente de livros, que ao considerarem o presente tabu do digital, atribuem 
especificidades para a valorização do projeto editorial. A partir deste enquadramento 
ainda é possível retirar a necessidade de compreensão da materialidade e a atribuição 
do seu valor segundo o objeto e até que ponto o designer está presente e exerce sua 
função na constituição do objeto.  

É formada a hipótese de que o designer estabelece sua função como produtor 
gráfico em conformidade com as alterações e mudanças permeadas em seu convívio, 
e que tais influências são adaptativas  o moldam o livro segundo seu meio inserido.

OBJETIVO GERAL

Estudar e analisar a constituição material e simbólica do livro, compreendendo, a 
partir do ponto de vista formal, conceitual e comercial, sua relevância como produto 
gráfico, reconhecendo os processos e seus intervenientes em sua constituição.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Investigar a trajetória evolutiva do livro como artefato comunicador através da sua 
materialidade e construção semântica;

2) Compreender as influências atuais que condicionam o mercado editorial e as re-
lações de seus intervenientes na concepção do livro;

3) Reunir entrevistas com designers do Porto assimilar, práticas atuais do design 
editorial do livro impresso e realizar uma breve análise gráfica de projetos editoriais 
permitindo um panorama visual e conceitual  segundo um mesmo objeto;
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Esta pesquisa tem como base o caráter qualitativo na recolha de dados, materiais 
didáticos, científicos, e a revisão bibliográfica, para conceituação e caracterização 
teórica do tema. No primeiro capítulo “Livro: Origem e Progresso”, busca-se con-
ceituar o objeto livro proporcionado uma visão exploratória no contexto histórico e 
atual da evolução das técnicas, explicitado o panorama da produção do livro desde 
o papel ao códex, e propondo um aprofundamento sobre os aspectos da linguagem 
visual envolvendo o designer e o design editorial. 

O segundo capítulo intitulado “A dinâmica do livro na atualidade”, se dedica 
em trazer um breve panorama sobre a realização do livro no contexto português e 
compreender as condições da contemporaneidade na caracterização do livro. Também 
pretende-se compreender as semelhanças, diferenças e desafios entre a publicação 
comercial em contraste com a publicação independente e suas vertentes criativas que 
resultam na produção autoral. O capítulo ainda aborda a caracterização do autor, editor 
e designer,  a influência do cliente neste meio, e a relação entre os intervenientes na 
constituição do livro.

No terceiro capítulo, “Os paradigmas do livro”, a pesquisa se dedica em anali-
sar de forma particular o contexto alegórico da publicação impressa, sua relevância 
na construção representativa do produto impresso e a influência do artefato para o  
indivíduo, revelando os atributos que o tornam um produto de consumo não somen-
te pelo valor estético, mas também simbólico. Auxiliando esta etapa também serão 
abordados os desafios e resistências no contexto da era digital e os desdobramentos 
das linguagens e referências visuais para o produto gráfico.

No capítulo quatro, “Estudo de Casos” para um maior aprofundamento nos as-
suntos e exercer um complemento prático sob o ponto de vista do designer, é proposto 
um estudo de caso com 7 designers do Porto, gerando uma discussão e promovendo 
um diálogo para a formação de novas visões e conceitos sobre o design do livro. A 
realização da obra está conectada ao seu produtor, e poder compreender de forma 
específica seu processo criativo, revela-se essencial para sua definição, suprindo 
uma carência de relatos atuais e específicos da área, segundo uma amostra local. 
Posteriormente é proposto uma breve análise do referencial projetual dos designers 

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA

4) Viabilizar uma análise e discussão do cenário editorial, sob a ótica do designer, 
contribuindo para a promoção, reconhecimento e valorização do objeto gráfico.
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entrevistados, para uma constatação prática que evidencie diferentes abordagens 
para o livro impresso percebendo particularidades e potencialidades do artefato. Em 
seguida, no subcapítulo “Discussão”, é proposto uma análise geral da repercussão dos 
estudos de caso, promovendo um debate sobre as opiniões recolhidas. E por fim, no 
capítulo “Conclusão”, é realizado o encerramento da pesquisa, conlcuindo os assuntos 
e designando seus desdobramentos futuros.
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MESMO SOFRENDO TRANSFORMAÇÕES EM FORMA E UTILIZAÇÃO, O LIVRO, 

depois de estabelecido, permaneceu até o presente momento, eficiente em suas funções 
de comunicar e armazenar informação. Esta resistência, mesmo em um contexto em que 
as tecnologias já permitem novas perspectivas para o suporte de leitura, compreende 
reconhecer sua relevância no meio social, assim como seu poder discursivo, simbólico 
e funcional através de sua produção e materialização, que progride e se aperfeiçoa. 

 
O livro moderno nasce de uma longa evolução da escrita, do suporte, da aprendi-

zagem, da observação, do conhecimento, da demanda, da técnica, da indústria, 

do métier. Comunica experimentações, acúmulos, resultados. Ilustra invenções e 

adequações de arte e técnica. Reorganiza o saber e o querer humanos ao longo da 

história. Revela idades, pessoas, culturas.  (PAIVA, 2010, p.15).

Compreende-se que o livro transcende sua funcionalidade ao evoluir materialmente 
e simbolicamente, sendo intermediário na construção de significação e instrumento 
do saber. Sua trajetória histórica demonstra sua capacidade adaptativa quando inte-
grado ao meio social, ao se constituir a partir de um vínculo material e subjetivo. O 
livro se molda a um contexto social, cultural e simbólico sendo considerado, na visão 
de Amaranth Borsuck “um artefato fluido cuja forma e uso mudaram ao longo do tempo 
sob inúmeras influências sociais, financeiras e tecnológicas.” 2 (BORSUCK, 2018, p.21). O livro 

1. LIVRO: ORIGEM
E PROGRESSO

2. Texto Origianal: “a fluid 
artifact whose form and usage 
have shifted  over  time under 
numerous  influences, social, 
financial and technological.”
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segundo a autora, se qualifica quanto objeto, conteúdo, ideia e interface, nos levando a 
compreender a posição crítica e inquietante do artefato impresso, aquele não se finda 
em sua matéria, mas se alicerça em competências que o potencializam como suporte.

Voltando às origens do suporte,  a necessidade evolutiva do homem de se co-
municar na pré-história, deu início à busca pela retenção da informação. Apesar do 
momento exato da primeira verbalização vocal entre os indivíduos ser dificilmente 
apontada, a comunicação escrita, pelo contrário, situa os primeiros grafismos e 
desenhos rupestres a mais de 200 mil anos atrás, na linha temporal da história da 
humanidade (MEGGS, PURVIS, 2009). Este marco histórico serve de subsídio para a com-
preensão evolutiva da humanidade em técnicas, saberes e conhecimentos, que através 
da comunicação oral e verbal, conseguiu expandir seu território e se desenvolver.

Partindo especificamente da comunicação retida no suporte, a condição da 
leitura se estabelece intrinsecamente ao seu manuseio, revelando a importância de 
sua constituição, já que “a leitura não é somente uma operação abstrata de intelecção: 
é pôr em jogo o corpo, é inscrição num espaço, relação consigo ou com o outro” (CHARTIER, 

2002, p.70). Antes mesmo do papel existir, a comunicação escrita consistia na utili-
zação de suportes para a impressão primitiva de sinais e grafismos. Na sua forma 
mais rudimentar, a estrutura do objeto comunicador dependia primariamente da 
definição da sua materialidade, que condizia com as circunstâncias daquele período, 
o que levou ao condicionamento de soluções rústicas e menos desenvolvidas como 
base elementar. Um dos primeiros suportes a surgirem pela necessidade do registro, 
foram as tabuletas de argila (Fig.1), de fácil manuseio e armazenagem (FICHER, 2009).  
Além disso, devido à sua abundância na região da Suméria, foi possível tornar seu uso 
universal e pioneiro no desenvolvimento da escrita. A partir do uso das pedras, argila 
e madeira como suportes para pinturas, desenhos e grafismos rupestres, o avanço 
na comunicação por meio dos sinais gráficos, possibilitou o progresso intelectual e 
cultural da civilização como o aperfeiçoamento de suas técnicas e meios (MEGGS, 2009).

Mais tarde, com o aperfeiçoamento no uso do suporte, era dado início ao de-
senvolvimento da escrita, e posteriormente, ao nascimento do papel como o grande 
precursor da comunicação impressa, vigente até os dias atuais. Em termos históricos, 
a escrita cuneiforme (Fig.2) foi o grande marco neste desenvolvimento, originário da 
Suméria, a aproximadamente 3.500 a.c, a partir de pictogramas escavados manualmente 
em bases de argila e outros materiais rudimentares. No Egito os hieróglifos foram no 
mesmo período igualmente promissores para a escrita, contribuindo efetivamente 
na forma de gravação de pictogramas, porém, diferentemente do sistema cuneiforme 
na Suméria, a base utilizada era o papiro, o antecessor do papel.

Com o estabelecimento das formas de comunicação primitivas nos primórdios 
da humanidade, seu processo evolutivo prosseguiu em constância. Se por um lado a 
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Fig. 1. Tabuleta de Argila 
originária na Mesopotâmia 
datada entre 3100–2900 a.c.

Fig. 2. Exemplar de tabuleta de 
Argila com escrita cuneiforme 
datado em meados do 1000 a.c.

leitura proveniente do papel é um hábito cotidiano ainda na contemporaneidade, isso 
se deve principalmente à trajetória  da comunicação na constituição da informação, 
e do suporte como agente comunicador. Apesar deste constituir-se de um material 
milenar, seus desdobramentos históricos ajudam a estabelecer sua relevância como 
suporte, ao carregar o código e ser um canal  de informação.



UM ESTUDO DE CASO DE  DESIGNERS DO PORTO

21

O papel, em sua forma mais rudimentar, teve origem na Ásia, entretanto, também 
no Antigo Egito surgiram as primeiras tentativas bem sucedidas na obtenção de uma 
estrutura que pudesse receber tinta. Por meio de um método que envolvia folhas da 
planta Cyperus papyrus (Fig.3) - de onde originou-se nome papiro - a técnica consistia 
no entrelaçamento das folhas que sobrepostas e irrigadas com água, eram alisadas, 
até tornarem-se folhas (MEGGS, PURVIS, 2009). Apesar da fragilidade do material, ele foi 
o grande responsável por receber todo tipo de registro oriundo daquela civilização, e 
facilitar seu armazenamento, contribuindo com o surgimento dos primeiros indícios 
da funcionalidade do códex para a inscrição de manuscritos. 

1.1    A ADAPTAÇÃO DO SUPORTE

Fig.3 Manuscrito em Papiro, 
380–343 a.c

Apesar da tecnologia primitiva, porém bem desenvolvida, do papiro, foi o per-
gaminho que representou o grande salto para o aprimoramento do papel. Pérgamo 
na Ásia, sob o reinado de Eumênio Li, (197-158 a.C.), foi o estopim para o surgimento 
de um novo processo que originaria o pergaminho, obtido da pele animal, que era 
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Fig. 4 O Grande Pergaminho
 de Isaías, séc. I

Fig. 5 Demonstração da 
estrutura de um jiance 
constituído de tiras de bambu

esticada, tratada e alisada (HASLAM, 2006). Proveniente de uma técnica promissora que 
conferia consistência menos frágil, assim como o papiro, o pergaminho (Fig.4) era 
útil no registro de textos, não demorando muito para que fosse aperfeiçoado, e já 
no século II ganhasse espaço no comércio e exportação. Segundo Fritoli et al. (2016) a 
produção do papel fora do território chinês foi possível graças a conflitos no terri-
tório da China e da Ásia menor, que ocasionaram a expansão da técnica para outros 
locais. Logo, a fabricação do papel pôde acompanhar, a partir do século 750 d.c, sua 
propagação também no oriente médio, contudo, em território europeu, só foi ter 
início em 1150, apesar de ser sugerido que técnicas de produção do papel já pudessem 
ser conhecidas anteriormente (HOUSTON, 2016). O pergaminho era o mais utilizado até 
então, porém, depois da sua substituição pelo papel não demorou muito para que o 
processo sofresse melhorias no território europeu, sendo a mecanização o próximo 
passo de aprimoração na produção do livro.

Em termos de localização, a evolução da forma do livro se deu por uma contri-
buição simultânea em diferentes localidades. Na China, foi por volta do século VI, que 
as primeiras estruturas primitivas do livro foram utilizadas, antes de constituírem-se 
inteiramente de papel. Os jiances (Fig.5), eram estreitas tiras de bambu costuradas 
sequencialmente por cordas, limitando o texto na vertical, e a dobragem da estrutura 
em um único sentido (CHINNERY, 2007). A técnica, acabou por destacar a verticalização 
da escrita oriental, e sua leitura de cima para baixo. Esse tipo de modelo foi empregado 
durante um período em que o formato ainda era delimitado pelo material resistente, 
e após sua substituição pelo papel, outras tipologias tornaram-se recorrentes. 
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Fig. 6 Codex Calixtinus, meados 
do século XII

Fig. 7 Modelo de encadernação 
"butterfly", spread

3. Tradução livre: "borboleta".

Ao mesmo tempo, formatos alternativos também eram utilizados. A prática 
de enrolar o pergaminho e o papiro, deram origem ao volumen, que possibilitava a 
armazenagem de várias folhas “coladas entre elas, podendo atingir muitos metros de 
comprimento, e enroladas de forma a obter um cilindro” (BARROS, 2018, p.42).  Mais tarde, 
com o uso da dobra no material, foi adotado o método das sanfonas, que caracteri-
zavam modelos mais simplificados e de fácil manipulação. A partir deste processo 
de aperfeiçoamento gradual do formato, o volumen mais tarde foi substituído pelo 
códice (Fig.6), que em  um primeiro momento era constituído de folhas de madeira:

O termo caudex , é a versão em latim para “tronco de árvore”, de onde se tiravam as 

tábuas que serviram como superfície de escrita. Quando nos referimos às folhas 

de um livro, estas nos remetem ao material orgânico da superfície de escrita usada 

pelos antigos estudiosos egípcios - as largas folhas planas das palmeiras egípcias 

eram usadas para esse fim. (HASLAM, 2006, p.6).

Na China, a partir do século IX, uma forma primitiva do códice se dava pela técnica de 
encadernação “butterfly” 3 (Fig.7), que substituiu os formatos de rolo e jiances. O mé-
todo consistia em dobrar cada folha ao meio, e depois uni-las lado a lado. Por meio da 
junção sequencial, houve a concretização de um formato mais maleável para manuseio, 
um aproveitamento melhor do papel preenchido pelo texto, além de um formato que 
proporcionava a impressão de duas páginas consecutivas de uma só vez (CHINNERY, 2007).
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Apesar das formas alternativas do códice, a dobra central e a junção das folhas 
em cadernos, concretizou um formato padrão para as próximas tipologias de livros 
sem sofrer grandes modificações para os exemplares impressos. Parte do desenvol-
vimento deste formato está na contribuição do manuscrito (Fig.8), que na era cristã 
prevaleceu, popularizando o suporte de leitura. Como grandes responsáveis por sua 
disseminação, os manuscritos religiosos deram notoriedade a este tipo de formato, já 
que as práticas cristãs exerciam grande domínio perante a sociedade, e a produção de 
escritos. No período, a divulgação de doutrinas religiosas ganhou força, ocasionando 
um emprego frequente na produção e manipulação destes exemplares.

Produzidos pelos membros do clérigo e escribas, estes manuscritos tinham como 
principal características, a dobra central das folhas, a junção em cadernos, a costura e 
a proteção de uma capa. Nos manuscritos, o acabamento manual dos textos e figuras 
exigiam um desenvolvimento preciso e moroso no que diz respeito ao próprio ato de 
replicar e na dedicação exclusiva aos grafismos e desenhos empregados nas páginas. 
As iluminuras (Fig.9, 10) presentes nos materiais religiosos caracterizaram uma época, 
em que os detalhes estéticos da página eram um complemento recorrente na leitura, 
transformando o ato de ler, contemplativo e para uso coletivo.

Fig. 8 Manuscrito com 
iluminuras, originário da 
França, Paris, 1430

Fig. 9 Iluminura em 
manuscrito alemão, séc.15

Fig. 10 Iluminura em 
manuscrito italiano, 1490



UM ESTUDO DE CASO DE  DESIGNERS DO PORTO

25

Durante a vigência do Renascimento a partir do século XIV, formatos provenien-
tes do códice surgiram, com a propagação do hábito intelectual e artístico motivados 
pelo meio impresso, que mais tarde, por meio do desenvolvimento da tipografia, e 
da prensa mecânica de tipos móveis, acompanhou um novo momento para a comu-
nicação no papel.

O barateamento dos livros e a liberdade de acesso aos inscritos e à informação, 

juntamente com outras revoluções artísticas do Renascimento, contribuíram de 

maneira considerável para a transição de pensamento teocêntrico passando para 

um modelo antropocêntrico de pensar. (RIBEIRO et al. p. 30).

Considerando o novo cenário sociocultural onde o livro tornou-se um hábito universal, 
a leitura, antes caracterizada pela oralidade,  sofre uma ruptura, tornando-se um ato 
silencioso (NUNES, 2007). Durante esta transição, os Livros de Horas (Fig.11) ganharam 
notoriedade, ao serem acessíveis para o uso individual das práticas religiosas.  Ainda 
caracterizados pelas iluminuras e textos ornamentados, seu conteúdo se ocupava de 
textos, orações e calendários religiosos. No acabamento, sua variabilidade se dava 
pelo poder aquisitivo que o encomendador provia,  resultando em diferentes forma-
tos e acabamentos nas folhas. No caso dos exemplares mais luxuosos, era comum 
que o acabamento das iluminuras recebessem folhas de ouro ou prata e pigmentos 
coloridos além dos usuais (ARAÚJO, 2012). O fator individualizado da leitura e seu em-
prego na reafirmação cristã, fizeram os Livros de Horas se popularizarem durante a 
hegemonia do cristianismo tornando o formato e a estética empregadas neles, um 
retrato sagrado para seus detentores.

Fig. 11 Livro de Horas 
holandês, 1530–35
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Fig. 12-13 Folhas de incunábulo 
impresso na Itália, 1472.

Em um segundo momento, os incunábulos (Fig.12,13), ainda no pioneirismo 
da produção mecânica do livro, foram tidos como a forma mais aproximada com a 
realidade moderna, ao representarem a transição entre os manuscritos e a produção 
mecanizada proveniente da invenção de Gutenberg no século XV. Eles distinguiam-se 
dos outros livros, por adaptarem-se às novas tecnologias, conservando a estética da 
tradição manuscrita (LECOCQ-MULLER, 1951). Um exemplo expressivo de incunábulo foi 
a bíblia de 42 linhas produzida por Gutenberg, que além de representar a primeira 
materialização do artefato impresso, contribuiu para que seu formato se reafirmasse, 
ao longo da renascença. Durante a era dos incunábulos, sua utilização se tornou um 
retrato da realidade da época, sendo empregado para meios religiosos como material 
complementar aos costumes. Por este mesmo motivo, outras tipologias ganharam 
notoriedade, como os livros missais, empregados nos cultos critãos, por devotos no 
acompanhamento das cerimônias religiosas, sendo portátil e de fácil utilização. É 
também notória a participação dos incunábulos no contexto que sucedeu a hegemonia 
religiosa, permitindo que sua utilização fosse disseminadora de ideais revolucionários 
para a era renascentista. Com o aumento da sua produção e recorrência, ele foi capaz 
de transformar as relações intelectuais de forma abrangente e não somente elitizado.
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O livro tornou-se um objeto que atravessou séculos, e ainda permanece ínte-
gro em sua função. As transições entre as técnicas primitivas, até seu formato mais 
popularizado, incluindo o códice e os incunábulos, exemplificam um processo de 
aperfeiçoamento, que adaptaram sua usabilidade e formato, assim como assimilação 
e manipulação da informação. Perante o testemunho de sua disseminação, o livro 
demonstra a contribuição do artefato impresso como veículo de inclusão global da 
informação, e revela sua capacidade de resguardar, comunicar e transformar.
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A forma do livro dita a disseminação da produção editorial, embora antes da sua 
expansão, tenha sido necessário que o sucesso de uma invenção, tornasse o processo 
mecanizado, sendo esse o estopim da expansão e produção livreira. Antes da prensa de 
tipos móveis (Fig.14) criada por Johannes Gutenberg (1398-1468), segundo Houston (2016), 
o chinês Bi Sheng, cerca de 400 anos antes, já havia criado uma técnica rudimentar 
de tipos móveis. Mais tarde, uma segunda tentativa promissora, criada também na 
China, por Wang Zhen se aproximou bastante da solução originada por Gutenberg, 
reunindo tipos móveis em uma caixa rotativa (AMARAL, 2002). Assim, embora a China 
tenha contribuído de fato com a criação da prensa de tipos móveis, Gutenberg possui 
o mérito de tê-la feito funcionar (HOUSTON, 2016).

Com a criação de Gutenberg, foi desencadeada a ascensão da indústria editorial, 
e a disseminação do conhecimento em massa através dos impresso, promovendo uma 
transformação generalizada da comunicação e sucedendo a criação de um “processo 
industrial primário” (BARROS, 2018, p.44), que antecedeu a Revolução Industrial no século 
XVIII e condicionou a mecanização das técnicas artesanais. A propagação do livro 
permitiu que o número de livros impressos na primeira metade do século superasse 
a produção somada dos mil anos antecedentes (HOUSTON, 2016), gerando um enfoque 
na especialização dos meios de produção e confecção dos artefatos.

Com a urgência na propagação da informação, novos processos de impressão 
foram criados. Os primeiros indícios de uma prensa rotativa, que facilitava o processo 
de impressão para os padrões mais próximos da modernidade, foi patenteada em 1790 
por William Nicholson (HOUSTON, 2016), seguida de várias outras tentativas com a mesma 
dinâmica. Estas evoluções tecnológicas deram margem para o arranque da produção 
tipográfica voltada para o caráter estético e funcional do texto, contribuindo para a 
profissão dos tipógrafos e no aperfeiçoamento das técnicas de reprodução da imagem.  

É importante ressaltar neste ponto que, apesar das técnicas mecanizadas de 
impressão enfatizarem a produção textual, a forma não verbal da informação também 
esteve em consonância com a evolução do livro. Partindo dos grafismos na pré-história e 
nos hieróglifos do antigo Egito (MEGGS, PURVIS, 2009), com o tempo os desenhos tomaram 
as escrituras, ganhando ênfase nos manuscritos iluminados como parte decorativa 

1.2    ESPECIALIZAÇÃO DAS TÉCNICAS

Fig. 14 Desenho da Prensa 
Mecânica criada por Gutenberg
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do texto, fazendo parte da comunicação mista que unia a escrita verbal e não verbal. 
Para a reprodução manual, os recursos disponíveis, quando não desenhados e pintados 
manualmente, eram comumente obtidos pela xilogravura, originária da China por 
volta do século V, entalhados em madeira e depois cobertos na superfície com tinta 
para serem utilizados como “carimbo” (Fig.15). Outro processo, mais conhecido na 
produção da imagem, era a litografia (Fig.16), criada em 1796 por Aloys Senefelder 
(1771-1834), que consistia em desenhar sobre uma superfície calcária usando crayon 
oleoso, para ser transferido à um papel prensado sobre o desenho embebido de água,  
que repelido pela água, evidenciava apenas a superfície oleosa. 

Depois da litografia se tornar a principal forma de reprodução da gravura, em 
seguida foi a vez da fotografia tomar seu espaço expandindo o “significado da documen-
tação visual e das informações ilustradas” (MEGGS, 2009, p.175). Joseph Nicéphore Niépce 
(1765-1833) ao buscar a mecanização da obtenção da imagem foi quem revolucionou 
o conceito de reprodução fiel da imagem, ao criar a fotografia, capaz de capturar 
a imagem real e dando origem à um novo momento na reprodução gráfica, agora 
também a nível imagético. 

Tais avanços da indústria gráfica, que teve sua ascensão no século XV, retratam 
o livro e todos os outros veículos de informação impressos, como objetos de consumo 
generalizado, e replicáveis. Além da notável participação nas transformações sociais, 
com o tempo ganhou significância e peso, em sua finalidade de resguardar valores, 
carregar e transmitir o conhecimento através das gerações (BENÍCIO, SILVA, 2005), dei-
xando claro que independentemente do formato, o modelo impresso foi e sempre 
será um interlocutor.

Fig. 16 Litografia “la infancia de 
Jesús”, data não especificada

Fig. 15 Página do livro
“Diamond Sutra”, impressão
 em xilogravura, séc.IX
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Uma vez definida a ordem cronológica para que o livro se tornasse relevante como 
veículo de informação, o progresso  no meio impresso auxiliou grandes avanços na 
transformação das técnicas da produção gráfica. Sendo o livro o propulsor dessa pesqui-
sa, é pertinente compreender ele na constante de sua produção tangível, colocando-o 
em uma relação direta entre o design gráfico e seus atributos na construção gráfica.

O produto gráfico tem lugar firmado na concretização física de diretrizes do 
design, e está inserido em um ciclo processual que envolve a correlação de técnicas, 
funcionalidades, soluções e na dimensão participativa de realizadores no desenvolvi-
mento de projetos editoriais. Responsável por promover esta colaboração ativa, muito 
deste atributo se dá pela sua ligação  histórica com as técnicas analógicas, que resulta 
da vinculação entre as funções do designer e os demais realizadores e profissionais 
da produção gráfica. Os autores, capistas, tipógrafos, encadernadores, e designers, 
são igualmente contributos técnicos, e precursores de diferentes abordagens no 
campo gráfico, ao mesmo tempo que proporcionaram o desenvolvimento criativo 
para abordagens exploratórias e não convencionais. 

Com o desenvolvimento do design, observou-se a trajetória de substituição de 
técnicas menos especializadas, por uma produção com foco na gestão coletiva da 
produção, à medida que a mão de obra especializada se moldava às necessidades do 
produto e criava um vínculo cada vez mais forte em relação à estética e funcionalidade.
Devido à explosão da produção livreira no século XV, a sociedade se moldou ao novo 
modelo de fluxo operacional. Segundo Fernandes (2001), as mudanças tecnológicas 
inseridas nos séculos decorrentes até XVIII, ajudaram na aceleração da produção 
tanto na quantidade quanto na diversidade de títulos, auxiliando na devida atenção 
aos acabamentos e capas. Foi também neste período que o design de tipos teve seu 
momento de valorização em conjunto com o design publicitário (MEGGS, 2009). Isso 
levou o século XIX a ser conhecido como o período de desvalorização da produção 
editorial em decorrência da Revolução Industrial responsável pela mecanização das 
técnicas, que “trouxe a produção massificada e consequentemente a impressão de objetos 
gráficos de menor qualidade” (SILVA, 2016). Isso desencadeou o surgimento de um movi-
mento, que colocou em questão as práticas industriais e passou a valorizar a estética, 
o movimento chamado Arts and Crafts. 

1.3    O CONTRIBUTO DAS ARTES GRÁFICAS
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O movimento Arts and Crafts, além de renovar os anseios nas produções edi-
toriais com soluções gráficas de qualidade, ele ainda foi precursor na formação do 
ofício de Design, colocando em evidência seu papel fundamental no projeto gráfico. 
William Morris (1834-1896), foi o grande responsável pela disseminação do movimento 
na Inglaterra, a partir da filosofia que revitalizou as artes decorativas voltadas para 
a produção manufaturada, valorizando técnicas artesanais na produção decorativa e 
editorial. Sua editora pessoal, Kelmscott Press foi responsável pelo desenvolvimento 
de obras de caráter sistêmico na composição visual, o que colaborou para a renovação 
do olhar minucioso na produção editorial, tipográfica e ilustrativa (Fig. 14). Contes-
tando o regime vigente, o movimento criado por  Morris obteve sucesso ao colocar 
em xeque o modo industrializado de fabrico, e revigorar a segmentação especializada.

Fig. 17  Spread de “The works 
of Geoffrey Chaucer”, 1896, 
impresso pela Kelmscott Press.
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Com o fim do século XIX, houve a descentralização da fabricação editorial, 
passando a envolver o ofício de áreas adjacentes e possibilitando a aproximação 
estética e literária do livro, que deu lugar à experimentação gráfica (CARVALHO, 2008). 
Exatamente por depender significativamente da pesquisa e realização empírica de 
processos manufatureiros, a produção artesanal de livros facilitou a manutenção das 
aplicações de diferentes campos do conhecimento e do seu envolvimento ativo na 
comunicação visual. Isso capacitou o design e o profissional de design na construção 
sólida e de relevância na produção gráfica, que neste momento passava por um mo-
mento decisivo para seu estabelecimento.
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Um segundo valor característico do bom design é a inventividade de linguagem. Todo 

trabalho de design envolve o emprego e a conjugação de linguagens, geralmente 

de ordem visual e/ ou plástica. Os melhores projetos são aqueles que usam essas 

linguagens de modo criativo e inovador. (CARDOSO, 2016 p.133).

A presente afirmação de Cardoso (2016) corresponde à assimilação do design também 
como mecanismo na obtenção de projetos exímios em sua qualidade funcional em 
conjunto à estética. O designer gráfico e sua inserção no contexto das artes gráficas 
seguem relacionados na condução e realização das etapas criativas para a produção e 
obtenção qualificada de produtos gráficos, através de processos de seleção e utilização 
dos materiais, tipos de  impressão, escolhas tipográficas e acabamentos. O desenvol-
vimento do livro neste contexto, percorreu um caminho de ascensão e valorização 
da construção visual do suporte impresso, que evidencia sua expressão por meio da 
materialização e de seu comportamento. 

Como componente relevante para a pesquisa, evidencia-se neste momento o 
envolvimento da produção gráfica e da editoração na materialização do livro e sua 
respectiva inclusão em um sistema colaborativo e inclusivo. Para enfatizar alguns 
pontos relevantes da produção gráfica, e compor uma análise mais imersiva embasada 
em experiências práticas e realistas, serão utilizados alguns argumentos referen-
ciados em entrevista concedida pelo Professor Doutor e Designer Joaquim Antero 
Magalhães Ferreira4 (Anexos).

Drucker e McVarish, logo no início de seu livro intitulado “Graphic Design History: 
A Critical Guide” (2009), afirmam que o design gráfico sempre serve a um propósito 
independentemente do nível da sua neutralidade. Esta breve introdução sustenta 
definições já estabelecidas do design, que o colocam sob uma visão projetual, com o 
objetivo de suplementar uma necessidade, por meio de soluções. Um exemplo dessa 
abordagem é anunciado por Gero (1990, p.28), que afirma  que “o design é intencional e 
a atividade de design é orientada para objetivos”. Apesar disso, contrapondo esta ideia, 
Bonsiepe (2009) afirma que o design na atualidade se encontra num estado de status, 
direcionado mais para as tendências da moda, do que para soluções projetuais, com-
plementando o argumento de Almeida (2011), que afirmar que o conceito de design 

1.4    DESIGN MOLDADO AO LIVRO

4. Joaquim Antero Magalhães 
Ferreira: Docente na Faculdade 
de Belas Artes do Porto, 
e professor convidado na Escola 
Superior de Artes e Design de 
Matosinhos e na Universidade 
do Algarve, Ferreira adquiriu 
experiência na  área da produção 
gráfica  e editorial durante a 
formação e mais tarde  com a 
fundação do seu próprio atelier 
em 1993. Sua contribuição para 
esta pesquisa está em relatar 
experiências e opiniões sobre 
o desenvolvimento de projetos, 
complementando tópicos 
abordados até então sobre 
realizações como produtor gráfico.
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é vasto e mutável devido às mudanças culturais. Independente dessas mudanças 
culturais que acabam por influenciar o design, a abrangência do termo é resultante 
de sua associação com outras áreas. Seja ele  gráfico, editorial, tipográfico, para web, 
etc., tais exemplos demonstram a versatilidade  e integração com que o design con-
segue ser concebido.

No âmbito do livro, o Design Editorial, por sua vez, ganha destaque devido à sua 
aproximação com o processo da produção e controle criativo dos materiais gráficos, 
tanto nos formatos impressos quanto digitais. Tschichold afirma “o objetivo do artista 
gráfico é a autoexpressão, ao passo que o designer de livro, responsável, consciente de sua 
obrigação, despoja-se desta ambição” (TSCHICHOLD, 2007, p.31), para o autor, o designer se 
separa do campo criacional, e aproxima sua função à de um mediador e aperfeiçoador 
das características visuais para coesão do conteúdo, respeitando diretrizes e aplicando 
regras. O designer ambiciona a plenitude funcional em alinhamento à estética, e não 
somente à expressão visual do conteúdo.

Em vista da relevância da materialidade e da produção gráfica dentro do design 
editorial, Dijstelberge (2012) afirma que a forma estrutural do livro e a indústria em que 
ele se insere resulta na mudança intelectual, sendo atribuído ao formato do livro a 
formulação de novos conceitos, “e a rejeição dos antigos” 5 (DIJSTELBERGE, 2012 p.211). A 
produção editorial, antes frenética para a rápida confecção, passou a criar noções 
gráficas que estabeleceram sua integridade estética, e tornaram-se a base para o 
produto, que tanto havia se perdido durante a Revolução Industrial. Com a ascensão 
das artes gráficas, o design apurado para as percepções visuais, alinhou-se com a 
diversidade dos materiais, formatos, tipografia, diagramação, e imagem, formando 
a base estrutural da editoração.

Segundo autores como Haslam e Hurlburt, a base inicial da editoração  do livro 
deve-se à estruturação a partir das diretrizes da forma e dos materiais compositivos, 
visto que estes elementos são essenciais nas definições das outras linguagens visuais, e 
por isso devem ser consideradas no processo de criação. Villa-Boas (2010) que se dedicou 
à estruturação da produção gráfica, definiu o processo editorial, organizando-o em 4 
etapas: projetação, pré-impressão, impressão e acabamento. Para esta análise optou-
-se pela abordagem de Barbosa (2009), que divide os processos de forma sintética em 
pré-impressão, impressão e acabamento, correspondendo à condução e manipulação 
dos materiais gráficos desde os processos primários à finalização. 

O arranjo compositivo de um projeto gráfico, se deve ao emprego de etapas e 
intervenientes para sua elaboração e execução. No caso da produção gráfica impres-
sa, ela assume o objeto como um produto físico e qualificado por sua característica 
material, com envolvimento técnico e prático de processos. Barbosa (2009), na síntese 
dos processos inerentes à produção gráfica, começa por definir a pré-impressão, 

5. Texto Original:
“and the rejection of old ones”.
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como componente inicial e de relevância na condução dos rumos de todo o trabalho 
gráfico, almejando a qualidade técnica final. A partir desta etapa inicial também é pos-
sível antecipar erros subsequentes nas fases de impressão e acabamento. Apesar disso, 
é inevitável contar com equívocos devido a dependência de terceiros, ou seja, é comum 
estar suscetível a falhas técnicas, sejam eles provenientes de máquinas ou executores. 
Ferreira (2021, Anexos), afirma que para lidar com as adversidades e motivar a integridade 
no cumprimento do projeto, ele deve ser somente validado quando assegurado pela 
assinatura de um contrato, e a utilização de meios burocráticos para que ambos os 
lados estejam assegurados. 

Exemplificando a importância da relação entre os intervenientes, Ferreira cita as 
gráficas e o que ele chama de “fim de linha”, no design e produção gráfica. “Qualquer objeto 
gráfico termina na gráfica, quando se tratando de objetos impressos” (FERREIRA, 2021, Anexos), 
assim sendo, diferentemente dos meios digitais em que eventuais erros são corrigidos 
com maior agilidade, uma vez impresso, é mais custoso alterar. Desse modo, a maioria 
das gráficas exigem que a impressão seja efetivada apenas com um consentimento as-
sinado, evitando constrangimentos futuros, e garantindo que prejuízos sejam saldados.  

Em segundo lugar no processo de produção gráfica (BARBOSA, 2009), está a etapa 
de impressão, que se encontra em conformidade com a matéria prima, a qualidade e a 
quantidade estabelecida pela demanda, sofrendo interferência pela escolha de um dos 
processos de impressão, o digital e o convencional (BARBOSA, 2009). Aqui, é relevante res-
saltar o controle que o profissional gráfico e o designer têm em colaborar conjuntamente 
com o desenvolvimento da produção, considerando o processo de impressão material, 
pigmento, e a utilização técnica dos maquinários, garantindo com maior segurança sua 
excelência. Essa excelência ganha estrutura à medida em que se constrói o envolvimento 
com o projeto. Conforme Ferreira (2021, Anexos) argumenta, entre ser requisitado para 
um projeto, trabalhar efetivamente nele e manter uma relação com cliente, existem 
diferentes condicionamentos.  São etapas distintas, que ditam a durabilidade do projeto, 
tornando a relação profissional e emocional contributos essenciais para a motivação e 
desempenho do trabalho.

Reconhecer os processos de impressão é um aditivo contributivo na caracterização 
da peça impressa (BARBOSA, 2009) e para o estabelecimento prévio de seus resultados. 
Neste caso, o cumprimento da ordem organizacional rege a proficiência dos sistemas, 
que dentro do sistema comercial atribui-se um alto valor de custo e tempo para a finali-
zação (BUTTON, et al. 2003). Estas particularidades, apesar de distintas de acordo com o tipo 
de produção, como no caso das produções independente que comportam mais ajustes 
devido a sua carga autoral,  estas condições  estão presentes em todos os sistemas de 
organização. A própria gestão torna-se relevante neste momento, visto que caracteriza 
um cumprimento de caráter competitivo, na visão comercial da indústria gráfica.
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Barbosa (2009), estabelece como terceira e última etapa da produção gráfica, o 
acabamento. Responsável pela finalização do material e aperfeiçoamento através dos 
remates finais após a impressão, nesta fase é origina-se a peça gráfica (BARBOSA, 2009). 
Historicamente a reprodutibilidade das técnicas de impressão e acabamento para as 
grande tiragens eram mais bem sucedidas por suprirem os custos necessários para 
sua produção, o que consequentemente restringia o mercado dos pequenos produ-
tores. Esta realidade contribui na expansão e cuidado com a finalização do produto 
gráfico, que admite a utilização de cortes, dobras, texturas e outras técnicas, para a 
construção formal do livro, ou como um adicional para a sua experiência sensorial 
e simbólica. Bem como nas etapas anteriores, toda a materialidade conferida a estes 
sistemas, possuem capacidade de comunicar, e agregar valor à obra.

A textura do papel, o cheiro da tinta de impressão, o peso de um livro, a leveza de 

um pequeno pôster dobrado que se transforma em uma imagem em grande escala. 

Linho cru que evoca a sensação de um cobertor forte e quente, ou a elasticidade 

artificial fascinante de um papel de capa sintético que parece pele - tais texturas 

podem ser atraentes ou podem ser repulsivas, mas de qualquer forma elas provocam 

uma reação. Existe uma grande diversidade de materiais que podem ser usados   

para comunicar ideias, embora nem todos sejam adequados para todos os fins.6 

(MORLOK, WASZELEWSKI,  2018, p.23)

Como já destacado anteriormente, a trajetória do livro implicou a atribuição de novas 
especialidades, que modificaram sua produção, em decorrência do próprio sistema 
produtivo que o qualificou em diferentes abordagens. Ferreira (2021, Anexos) exem-
plifica essa manifestação, na diferenciação dos primeiros formatos, manuscritos e 
fólios, aos livros da atualidade, que apresentam uma “produção quase cem por cento 
industrial, apesar de também poderem ser produzidos artesanalmente, levando em 
conta restrições quanto ao fabrico do papel adequado para a impressão” (FERREIRA, 2021, 

Anexos). Assim sendo, inserido no circuito industrial, o livro adquire novos parâmetros 
sem deixar que suas origens contribuam igualmente para uma especialização ainda 
manufaturada. O resultado deste emprego mútuo, revelam uma cadeia produtiva 
fortificada nos dois sentidos.

6. Texto Original: “The texture 
of the paper, the smell of the 
printing ink, the heaviness of a 
book, the lightness of a small 
folded poster that unfulrs into 
a large-scale image. Raw linen 
that evokes the feel of a strong, 
warm blanket, or the fascinating 
artificial supplesness of a 
synthetic cover paper that feels 
like skin - such textures may 
be appealing or they may be 
repulsive, but either way they 
provoke a reaction. There is a 
huge diversity of material that 
can be used to communicate 
ideas, although not all are suited 
to every purpose.”
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7. Texto Original: 
“Non-periodic printed 
publication of at least 49 pages 
exclusive of the cover pages, 
published in the country and 
made available to the public.”

http://portal.unesco.org/en/
ev.php-URL_ID=13068&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html

Em termos de conceituação, o livro enquanto objeto material possui inúmeras 
definições. Listamos aqui algumas delas. Haslam define o livro como “uma série de 
páginas impressas e encadernadas que preserva, anuncia, expõe e transmite conhecimen-
to ao público, ao longo do tempo e do espaço” (HASLAM, 2006, p.9), já Butor ao explicitar a 
forma constituinte do livro, brochura ou encadernado, grande ou pequeno, caro ou 
barato, admite ser “um dos meios pelos quais podemos conservar as palavras”(BUTOR, 

1974, p.213). Em contrapartida, a UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) oferece uma definição formal que o conceitua como “Publica-
ção não-periódica impressa de no mínimo 49 páginas, além da capa, publicada no país e 
disponibilizada ao público” 7.  

Aprofundando mais o escopo da definição, Stout (2007), estabelece o livro sendo 
mais do que páginas abertas, mas também sua fisicalidade que agrega experiência a 
partir do design. De forma similar, Hendel (2003) ressalta a figura do designer influen-
ciador na relação entre o livro e o leitor. Ou seja, na perspectiva de ambos os autores, 
o livro nunca deixa de se associar com o design, que é parte contígua à produção 
visual do objeto de leitura, e influenciador de sua estrutura material e linguagem. 

A partir da reunião de tais definições, assimila-se que o livro é amplo em sua 
abrangência formal e material, e se edifica em sua visualidade ao integrar o conteúdo 
gráfico. Chartier (1991), aproxima o ato de ler como uma ação que ultrapassa a cognição 
e se conecta com a percepção concreta da leitura, apreensão, e compreensão do texto, 
sendo a forma um canal transmissor, assim como o conteúdo verbal. Assim, no que 
concerne à sua importância como interpretação, e não apenas estrutura documental, 
a materialidade colabora na persuasão da informação ao ser passível de significação.

Em contrapartida, no contexto dos avanços tecnológicos, a materialidade se 
desdobra em debates sobre sua integridade. Chartier (2003) argumenta sobre o assunto 
ao colocar em questão o conteúdo textual, que não depende mais de uma estrutura 
física para ser interpretado, abrindo possibilidade para novas formas e adequações. 
Ainda que represente um outro tipo de conexão entre objeto e o indivíduo, o suporte 
digital interfere de forma diferente na relação interpretativa do objeto, levando a uma 
nova realidade. Machado afirma: “Meio é a mensagem significa na era eletrônica que os 
meios criam um novo ambiente humano de percepção e transformação, com um conteúdo 

    ESTRUTURA MATERIAL
    E LINGUAGEM VISUAL

1.5
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totalmente novo”(MACHADO, 2009, p.21). Para Gruszynski e Castedo (2018), a alteração no 
suporte de leitura desencadeia mudanças desde o momento do contato.

[...] se mudam a materialidade e a forma, mudam também os modos de interação 

com os livros. Alteram-se seus usos sociais, a postura como são lidos e os espaços 

nos quais circulam, bem como seu caráter simbólico. O lugar e o estatuto do livro no 

espaço social, as condições da sua produção, da sua transmissão e do seu consumo, 

o papel da leitura na sua construção e a elaboração de uma cultura comum transfor-

maram-se profundamente nas últimas décadas. (GRUSZYSNKI, CASTEADO, 2018, p.242). 

O discurso visual presente no texto, embora funcione em ambos os casos, possui carac-
terísticas próprias na percepção de quem o lê. Para Chartier (1999), o discurso é efetivo 
apenas quando existente em sua forma material para serem proferidas oralmente ou lidos 
individualmente, enquanto Soares (2002) complementa a importância do contato visual ao 
afirmar que a leitura é construída através da sua condição, fazendo com que os diferentes 
espaços, digitais ou não, determinem diferentes letramentos. Gruszynski e Castedo (2018) 
concordam que a materialidade está associada à forma física complementar aos elemen-
tos paratextuais, ou seja, à soma de qualquer informação externa que complemente a 
mensagem explícita. Contudo, sua tradução para a realidade digital, correspondente a 
um processo ainda em desenvolvimento. 

 

Pensar o livro em relação ao tempo presente, é entendê-lo como singular e múltiplo 

simultaneamente. De um lado, a partir da experiência única que cada materialização 

do texto proporciona e, de outro, a partir do acesso sobreposto a variadas plataformas. 

(GRUSZYSNKI, CASTEADO, 2018, p.248).

Neste contexto, a leitura por sua vez, se molda de acordo com o suporte e pela presença dos 
elementos visuais disponíveis. Essas características visuais e materiais, dão destaque ao 
design que se torna principal elemento na elaboração estratégica da construção coesa do 
conteúdo. Esta posição leva em conta a necessidade de se criar uma ponte entre o desejo 
do consumidor e o conteúdo, sendo solucionada pelo emprego da persuasão visual ou 
pela intenção em tornar a informação plausível e coerente para o seu público-alvo. “Livros 
são arquitetados e moldados aos gostos, desejos, interesses, expectativas e usos dos leitores a 
conquistar”(GOULART, FERREIRA, 2015, p.12), sendo estas características responsáveis pela fle-
xibilização e variabilidade de formatos, e propostas estéticas segundo o mesmo suporte.

Tratando da estrutura formal do livro, e valendo-se das definições citadas, é rele-
vante destacar que o livro provém de uma estrutura base, e que a partir do seu emprego 
e eventuais alterações, é possível se chegar em soluções distintas. 
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Em termos de conteúdo, o livro contempla elementos “pré-textuais”, apresentando 
as informações sobre edição, “elementos textuais”, o conteúdo propriamente dito da obra, 
e os elementos “pós-textuais”, onde se reúne toda a informação após o desenvolvimen-
to. Já em relação à estrutura física do livro, segundo Haslam (2006), os componentes 
básicos de um livro são organizados em três grupos: o livro acabado, a página e a grade 
de produção. São participantes essenciais desta definição a capa, contra capa, guardas, 
folhas (miolo), terceira e quarta capa e lombada. A capa e a contracapa possuem a fun-
ção de proteção, podendo ser maleável ou dura. As guardas, folhas dobradas ao meio 
e inseridas no início e fim do livro,  são presas entre a capa e o miolo e utilizadas para 
acabamento interno ajudando na estruturação do livro. As folhas compõem o corpo do 
miolo, variando conforme número e gramatura, o que também influencia na espessura 
da lombada, onde é feito o acabamento de junção das folhas. A terceira e quarta capa 
representam a parte interna e externa da estrutura de fechamento do livro.

Enquanto a materialidade do impresso é pertinente à apresentação física do con-
teúdo, a linguagem visual se conecta com sua apresentação gráfica, partindo da aplicação 
de diretrizes, e da adequação específica de seus elementos compositivos. Robert Horn 
definirá a linguagem visual  como:

 
[...] a estreita integração de palavras e elementos visuais e como tendo caracte-

rísticas que a distinguem das línguas naturais como uma ferramenta de comuni-

cação separada, bem como um assunto distinto de pesquisa. Tem sido chamada 

de linguagem visual, embora possa muito bem ter sido chamada de linguagem 

visual-verbal.8 (HORN, 2002, p.1).

Compreendendo o design como elemento essencial da comunicação, através da alfa-
betização visual é estabelecida sua sintaxe, que segundo Dondis (2003), se dá através da 
percepção dos elementos visuais: linha, cor, forma, direção, textura, escala, dimensão, 
movimento. Porém, conforme deixa claro o autor “a informação visual também pode ter 
uma forma definível, seja através de significados incorporados, em forma de símbolos, 
ou de experiências compartilhadas no ambiente e na vida” (DONDIS, 2003 p.31). Assim, a 
linguagem visual sendo uma resposta variante segundo diferentes níveis perceptíveis, 
é relativa e subjetiva. 

A criação da percepção designada pelos elementos visuais, é variável e mutável 
conforme sua manifestação e frequência. Quando abrimos um livro de leitura regular, 
a proposta gráfica é tradicional, e é estabelecida de acordo com as convenções já desig-
nadas para aquele tipo de obra, porém quando nos deparamos com um livro infantil, 
este contempla outro tipo de estética editorial, visto que envolve grafismos e ilustrações 
além do texto. 

8. Texto Original:  “[...] the tight 
integration of words and visual 
elements and as having charac-
teristics that distinguish it from 
natural languages as a separate 
communication tool as well as a 
distinctive subject of research. It 
has been called visual language 
although it might well have been 
called visual-verbal language”.
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O uso dos elementos compositivos dentro de uma páginas, são compreendidos 
a nível estético e funcional. Um texto por exemplo, quando legível e concebido para 
comunicar,  é reconhecido  graficamente pelos sistemas de símbolos, passíveis da de-
codificação pelo leitor. Somado à sua funcionalidade comunicativa, está a compreensão 
estética, de natureza pertinente ao arranjo visual e apelativo, ou seja, a comunicação 
se apresenta em sua extensão, cor e tipografia, que juntos estão em conformidade 
para a atribuição da mensagem visual percebida individualmente.

Os princípios de composição baseiam-se em princípios psicológicos que descrevem 

como os seres humanos processam as informações visuais. Os designers aplicam 

esses princípios para transmitir o significado de forma eficaz. Por exemplo, pesqui-

sas mostraram que alguns tipos de elementos visuais atraem mais nossa atenção 

do que outros; um designer pode aplicar esse conhecimento para enfatizar certas 

partes de um layout e dar importância a um determinado elemento ou mensagem. 

Esses princípios se aplicam a todas as formas de materiais visuais, mídia digital e 

impressão.9 (COLLINS at al. p.23).

 
Evidenciando cada fator e sua contribuição com o design editorial, a seguir serão abor-
dados os aspectos materiais e visuais essenciais na organização do livro, sendo eles: 
capa, papel e formato, impressão, acabamento, layout e grelhas, tipografia e imagem.

9. Texto Original: 
“Compositional principles 
are based on psychological 
principles that describe how 
human beings process visual 
information. Designers apply 
these principles in order to 
transmit meaning effectively. For 
example, research has shown that 
some kinds of visual elements 
attract our attention more than 
others; a designer can apply this 
knowledge to emphasize certain 
parts of a layout and give a certain 
element or message importance. 
These principles apply to all 
forms of visual materials, digital 
media, and print.”

1.5.1     CAPA 

A capa sendo responsável pelo primeiro vislumbre da obra, abriga em sua forma 
o caráter persuasivo, constituído pela influência estética e sensorial. Por meio da 
atribuição explícita ou implícita do conteúdo da obra, existe a possibilidade de dife-
rentes níveis de concretização do seu grafismo. Enquanto ao utilizar o  minimalismo 
ou desconstrução do conteúdo, exalta-se a curiosidade do leitor, há também as capas 
que demonstram quase que explicativamente o que será abordado no livro. Ao consi-
derar-se seu caráter tradutório, não há uma especificidade declarada do que deva ser 
a melhor solução, já que seu emprego se adequa à variabilidade e especificidade do 
projeto. Porém, a intenção de ler, não se submete inteiramente à sua apresentação, 
por mais que esta possa de fato colaborar e influenciar  a promoção da leitura.
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Os primeiros livros fabricados no século XV possuíam o acabamentos em mate-
riais emborrachados e couro, conferindo maior resistência e proteção ao miolo, como 
nos manuscritos e incunábulos (Fig.18). Em decorrência da especialização e apuração 
dos novos estilos gráficos, o desenvolvimento de estruturas mais elaboradas ganhou 
força com o movimentos Arts and Crafts, com o surgimento do design de capas, co-
laborando para a ascensão da produção minuciosa dos meios impressos. A estética 
visual da capa torna-se componente de destaque na composição do livro. Se antes ela 
tinha o propósito de proteção do artefato, agora, ela passava a ser considerada um 
dos mecanismos principais para a sua comercialização.

O movimento estético e mais tarde o movimento Arts and Crafts e Art Nouveau 

podem ser pensados, em parte, como respostas a essa relação mutante entre os 

objetos e seus proprietários.10  (THOMSON, 2010, p.230).

Estabelecida esta necessidade estética, a especialização na área da produção manufa-
tureira impulsiona os interesses individuais na obtenção de produtos pela estética da 
capa, que através da replicação cíclica coloca em questionamento o próprio senso de 
singularidade (THOMSON, 2010). Em decorrência da apreciação cada vez mais expressiva 
das capas, criaram-se novas possibilidades para a sua configuração para além das 
soluções tradicionais. (Fig. 19, 20, 21).

10. Texto Original: “The 
Aesthetic movement and later 
the Arts and Crafts movement 
and Art Nouveau can be thought 
of, in part, as responses to this 
changing relationship between 
objects and their owners.”

Fig. 19 Livro “Graphein (bk w/12 
works)”, 2002, com capa texturi-
zada em alto-relevo 

Fig. 20 Livro de Sheila Hicks: 
Weaving as Metaphor, 2007 
com capa em baixo-relevo

Fig. 21 Livro “(TITLE) NON-PLA-
CE, 2020”, embalado em vidro

Fig.18 Livro encapado com 
couro de bezerro, 1525-1600
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11. Texto Original: “For a 
self-published book to sell, the 
cover is key. Regardless of how 
eloquent or entertaining its text 
may be, a book will have trouble 
catching a buyer’s eye or being 
taken seriously by reviewers if 
it looks homemade. Thankfully, 
authors have more ways than 
ever to give their books polished, 
good-looking covers”.

12. Texto Original:
“With each project, you have
to make a fresh decision about 
what paper to use. The most 
critical considerations when 
choosing are functionality,
affect and cost.”

1.5.2     PAPEL E FORMATO

O papel, outro representante histórico da especialização do suporte, apresenta em seu 
volume as noções de abrigo gráfico, através da forma, textura, e gramatura, gerando 
uma carga sensorial, e emocional segundo sua constituição.

A cada projeto, você deve tomar uma nova decisão sobre o papel a ser usado.

As considerações mais críticas ao escolher são funcionalidade, efeito e custo.12 

(MORLOK, WASZELEWSKI, 2018 p.30).

Atualmente, a preocupação estética do projeto da capa, também se deve ao 
mercado em expansão que colabora para uma busca cada vez mais relativizada pelo 
poder apelativo das capas, que mesmo em produções comerciais, ainda criam solu-
ções atrativas ao leitor, distanciando- se do território convencional com o intuito 
de surpreender. Nesta circunstância, o julgamento do conteúdo pela capa reverbera 
no contexto editorial, tornando a noção da estética do objeto um item de cuidado a 
nível gráfico e comercial.

Para que um livro publicado pela própria empresa seja vendido, a capa é a chave. 

Independentemente de quão eloquente ou divertido seu texto possa ser, um livro 

terá problemas para chamar a atenção do comprador ou ser levado a sério pelos 

revisores se parecer feito em casa. Felizmente, os autores têm mais maneiras do 

que nunca de dar a seus livros capas polidas e bonitas.11 (PALMER, 2014).

Na visão de Palmer (2014), a atenção estética da capa, ainda que proveniente de um mer-
cado independente, pode ter relação com o desempenho em venda do livro, tornando 
o projeto gráfico gerido por essa condição comercial. Em contrapartida, na realidade 
das publicações independentes, em que a liberdade de criação não necessariamente 
se conecta com a necessidade de venda, é favorecido o senso estético menos padro-
nizado. Porém, independentemente do enquadramento comercial, a escolha estética 
fomenta o mercado através do público-alvo que, além de  potencializar o investimento 
na produção das capas, almejando as compras baseadas em estética, também promove 
a diversificação da cena gráfica (DA SILVA FALCÃO, 2018).
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Bringhurst (2005), considera que o papel deva ser considerado como uma moldu-
ra, onde a informação e os blocos de textos são verdadeiras pinturas, e a descoberta 
deliberada do formato adequado para o emprego do conteúdo possa honrar “cada 
elemento, cada relação entre elementos e cada mudança lógica do texto” (BRINGHURST, 2005, 

p.29). Consequentemente, o valor despendido para a produção também é crucial para a 
definição, já que o formato, tipologia e composição dos papéis promovem oscilações 
de custo. Quanto a isso, Morlok e Waszelewski argumentam:

Além disso, formato, disponibilidade, prazo de entrega e preço podem ser fatores 

cruciais para decidir qual estoque escolher. Com tiragens menores, é menos 

provável que o preço desequilibre a balança, ao passo que, com papéis maiores, 

um papel mais caro pode aumentar significativamente a produção.13 (MORLOK, 

WASZELEWSKI, 2018, p.31).

A0

A1

A2

A3

A4

A5
A6

A7Fig. 22 Tabela de Tipo de papel 
ISO A

A0 841 x 1189 mm 

A1 594 x 841 mm 

A2 420 x 594 mm 

A3 297 x 420 mm 

A4 210 x 297 mm 

A5 148 x 210 mm 

A6 105 x 148 mm 

A7 74 x 105 mm

13. Texto Original: “Additionaly, 
format, avilability, delivery time 
and price can be crucial factor in 
deciding wich stock to choose. 
Whith samller print runs, price 
is less likely to tip the balance, 
whereas with larger ones a 
more ezpensivee paper can rise 
production costs signicantly”.

Considerando o papel como componente material do livro, seu formato define o 
layout da página e a organização espacial dos elementos gráficos. No meio de im-
pressão usual dos cadernos, a indústria gráfica utiliza o sistema ISO 216 (HASLAM, 

2006) dividido proporcionalmente nas séries A, B e C, sendo a série A a mais utilizada 
mundialmente (Fig.22). Apesar do uso comum da série A, sendo o A4 e A5 os mais 
recorrentes em livros, o projeto editorial pode ganhar personalidade ao utilizar-se de 
tamanhos alternativos ou mesclando cadernos de diferentes tamanhos, dependendo 
da disposição da gráfica.
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A experiência proveniente de formatos não convencionais são recorrentes e presentes 
nas considerações sobre a escolha do material. Embora a maioria possua a intenção de 
ser lido, há livros que são suportes de contemplação (Fig.23,24). De forma experimental, 
os livros de artistas também colaboram para o uso de outros formatos, extrapolando 
o tradicional formato retangular, para formatos derivados, ou até mesmo inusitadas, 
influenciadas pela dimensão e tipo de conteúdo (HASLAM, 2006).

A tipologia do papel, por sua vez,  também anuncia a identidade da obra e atua 
na impressão, acabamento, peso e espessura. Considerando as circunstâncias que ele 
se submeterá, a escolha neste segmento, e assim como em todas as outras etapas no 
processo de produção gráfica, tem peso na qualidade e no preço final. Villas-Boas (2009), 
fundamenta a escolha do papel baseando-se em quatro parâmetros fundamentais: o 
valor subjetivo (relacionado à beleza estética), o custo, a disponibilidade no mercado, 
e as restrições técnicas. Todos parâmetros que servem de guia para a adequação do 
projeto, considerando a demanda requisitada, e o resultado desejado. 

Conforme indica Villas-Boas (2009), os papéis mais comuns para impressão são: 
Offset, Couchê, Off-white e Pólen-soft 14. Apesar destes serem mais recorrentes, o 
autor deixa claro a vastidão de possibilidades presentes no mercado que permitem 
a exploração em textura, gramatura e opacidade, dando abertura para um “leque de 
opções para a geração de projetos que podem se tornar subjetivamente mais atraentes para 
o usuário ou ter custos de produção mais baixos.” (VILLAS-BOAS, 2009, p.115). No contexto 
atual, sua manipulação também passa a ser avaliada pelos fatores ecológicos, que 
condicionam uma utilização mais controlada e afetada pelo reaproveitamento, ao 
dar possibilidades para a exploração e desenvolvimento de novas técnicas, a partir 
de uma consciência ambiental.

Fig.23 Livro “Pathetic little 
excuse for a series”, design
de Van Rijn.

Fig.24 Livro “New Year-New 
Round”, design de Laura Jouan.

14. Tais designações foram 
feitas a partir do autor brasileiro.
 A seguir uma breve descrição 
sobre cada tipologia de papel: 

Offset: similar ao papel comum, 
porém possui maior resistência 
e acabamento branqueado. (On 
Paper, 2020).

Couchê:  papel encorpado, 
que possui uma superfície lisa 
e branca, podendo ter 
acabamento fosco ou brilhante 
(Futura Express, 2020), similar
 ao Munken. 

Off-white: similar ao papel 
Offset, porém com acabamento 
mais encorpado e com uma 
superfície com tratamento menos 
branqueado para facilitar a leitura. 
(Mercado Editorial, 2015) .

Pólen-soft:  papel com 
acabamento suave, levemente 
amarelado que facilita a 
leitura. (Papel Pólen, data não 
especificado).
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No caso da impressão, convém destacar duas vertentes significativas para o setor, as 
técnicas analógicas e as industriais. A primeira constitui-se de uma produção mais 
vulnerável  ao fator humano de variação e expressividade, já que o contato do pro-
dutor com a peça acontece explicitamente no manuseio e aplicação. Por outro lado, 
as técnicas industriais, devido a abrangência exigida na execução e manutenção dos 
processos, e a maior dependência a nível de maquinário, representam uma maior 
interação dos meios técnicos com a execução humana. Nesta transição, a variabilidade 
do pigmento e sua utilização na impressão, agregaram novas perspectivas para sua 
utilização. A preocupação ecológica também possui implicações neste setor, que lida 
com os impactos ambientais de sua matéria prima, promovendo uma especialização 
nas técnicas e maquinários, redução e reaproveitamento do papel, bem como a uti-
lização de pigmentos menos nocivos.

Para esta análise optou-se pela abordagem de Barbosa (2009), que divide os pro-
cessos de impressão em duas categorias: o convencional, e o digital. Segundo a autora, 
no processo convencional, a obtenção da impressão se dá através da intermediação 
de placas no transporte da imagem para o suporte, enquanto na impressão digital 
a transferência acontece diretamente do sistema digital para o papel, ou seja, não 
dependente de mecanismos externos. É importante acrescentar que ao relatar os 
principais processos de impressão na análise, foi essencial incluir também aqueles 
não comuns na impressão de livros, já que a aplicação dos mesmos pode representar 
o uso deliberado da técnica para fins e soluções particulares.

IMPRESSÕES CONVENCIONAIS

Os sistemas de impressão convencional reúne a tipografia, flexogravura, rotogra-
vura, litografia, serigrafia e a termografia, que apesar de não seram comuns à impressão 
de livros, são importantes para a compreensão da vasta gama de possibilidades no 
meio impresso. A técnicas possuem variações em termos de matriz, suportes, tintas e 
manuseio, resultando em diferentes nuances de acabamento e qualidade. Uma breve 
exposição sobre cada uma das técnicas abaixo, irá compilar informações básicas e 
pertinentes no seu emprego para a impressão, segundo Barbosa (2009).

1.5.3     IMPRESSÃO
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IMPRESSÕES CONVENCIONAIS

Flexografia: constitui-se de cilindros com clichês de 
borracha, que transferem diretamente a tinta para o 
suporte. Como uma das técnicas que mais evoluiu na 
atualidade, a flexografia é bastante utilizada na produ-
ção de embalagens ou em circunstâncias que neces-
sitam de uma produção em grande escala. 

Tipografia:  caracterizada pela utilização de ba-
ses móveis em relevo para a transferência de tinta 
para o papel. As matrizes, de madeira ou metal, vin-
cam superficialmente a folha e influenciam o compor-
tamento e absorção da tinta sobre a superfície. 

Rotogravura:  também compostas de sistemas ci-
líndricos com a matriz desenhada, o que a difere da 
tipografia e flexografia é a impressão em baixo relevo 
e a alta qualidade. As cores são recebidas em uma úni-
ca vez, conferindo agilidade no processo. Além disso, 
devido a matriz e a fluidez da tinta empregada, o aca-
bamento da cor é mais contínuo.

Litografia Offset: obtida através do sistema plano-
gráfico, através da reação química entre a tinta e o pa-
pel, que repele a superfície e origina a imagem. Existe 
também a técnica offset que não utiliza a água, que 
diferentemente das técnicas com molha nas chapas 
de alumínio,  no processo à seco, as chapas são de 
borracha, evitando o desperdício nas primeiras roda-
gens de impressão.

Fig.25 Impressora Flexográfica

Fig.26 Tipos móveis para 
impressão tipográfica

Fig.27 Rolo de Rotogravura

Fig.28 Impressão litográfica
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Serigrafia: sistema permeográfico, se assemelha à 
técnica de stencil. A  impressão serigráfica consiste 
na utilização de telas vazadas de nylon ou poliéster 
com o desenho/grafismo gravado, e transferência de 
tinta sobre elas através da pressão e o arrastar de uma 
espátulas, que gravam o desenho no suporte. As tin-
tas, aplicadas sobrepostas originam novos tons.

Termografia: a técnica consiste no manuseio de uma 
resina sobre a tinta que é absorvida e depois aque-
cida em altas temperaturas para que haja a fusão do 
pó com a tinta, que incha e ganha o aspecto de relevo.

Fig.29 Serigrafia

Fig.30 Impressão Termográfica

IMPRESSÕES DIGITAIS

A impressão digital vem para contribuir com uma produção midiática e acelerada, 
mas que ainda consegue entregar qualidade e custo acessível. Sendo desnecessária a 
preparação de chapas ou clichês, ela torna-se um sistema facilitado na manipulação 
da obtenção do impresso. Diferentemente dos processos de impressão convencio-
nais, em que a mesma matriz e chapas servem para imprimir todos os exemplares, 
na impressão digital a imagem é impressa uma de cada vez em seu suporte, dando 
mobilidade para ser alterada a cada impressão. Barbosa (2010) descreve quatro tipo-
logias de impressão digital: eletrográfica, a jato de tinta, eletrostática e sublimação. 
Abaixo segue uma breve definição sobre cada método, incluindo os que se enquadram 
na impressão de livros. 
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IMPRESSÕES DIGITAIS

 A jato de Tinta: Neste caso não é utilizado toner e 
sim uma tinta específica que é passada para o suporte 
digitalmente, a partir de pequenos jatos de tinta, que 
são expelidos, rápida e sequencialmente. No método 
“bubble-jet”, a transferência da tinta se dá através do 
calor, forçando a formação de bolhas que encostam 
no papel, já no caso da tecnologia “piezo”, a tinta é 
transferida por corrente elétrica.

Eletrográfica:  efetua o transporte do toner (tinta em 
pó) para a matriz ou diretamente para o suporte atra-
vés da eletricidade. Os cilindros são fotocondutores 
e ao serem expostos a variadas intensidades de luz, 
originam áreas condutoras na superfície, assim, o pig-
mento adere à área e são transportadas para o papel. 
Na impressão a laser, que utiliza a mesma dinâmica, o 
preenchimento do cilindro fotocondutor segue a lógi-
ca do ponto a ponto por meio do bitmap.

Sublimação: definido pela física como a passagem 
direta do estado gasoso para o sólido, sem estado 
líquido. Na impressão, ela se caracteriza pelo aque-
cimento de uma cera que ao passar para o estado 
gasoso adere ao suporte, tornando a evaporação 
da tinta responsável pela pregnância  na superfície. A 
técnica é corrente em impressão de produtos têxteis, 
mas também é utilizada em outros tipos de materiais 
sólidos, como cerâmicas.

Offset Digital: similar à impressão offset, porém a 
transferência para o suporte ocorre digitalmente do 
computador para a impressora, sem o uso de água 
no processo. A transmissão da imagem para a chapa, 
ocorre através de raios laser, que formam cavidades 
no silicone, onde a tinta impregna.

Fig.32 Impressão a Jato
de Tinta

Fig.31 Impressão Eletrográfica

Fig.33 Sublimação

Fig.34 Offset Digital
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Definido os tipos de impressão mecânica, é importante ressaltar que o mercado 
gráfico atual possibilita maneiras alternativas de se obter a impressão, onde o fazer 
com as mãos compreende um sistema de experimentação e abordagem distanciada 
da precisão. A transferência manual para o suporte qualifica algumas técnicas para 
um nível de imprevisibilidade e vulnerabilidade identitários, buscadas, por exemplo, 
na realização de capas ou em páginas selecionadas previamente. Algumas técnicas 
buscadas são a “xilogravura” (Fig.35), gravura concebida por matrizes de madeira 
gravadas através da escavação do material, a “linogravura”(Fig.36), semelhante à 
xilogravura porém com matrizes confeccionadas em linóleo, material mais maleá-
vel, e a “risografia”(Fig.37), semelhante à serigrafia, também utiliza placas de stencil 
gravadas e transferidas para o papel por rolos que libertam a tinta e atravessaram o 
stencil, com acabamento monocromático tornando a sobreposição do processo ne-
cessária para obtenção de novas core. Estes são exemplos alternativos de impressão, 
responsáveis por  um desempenho expressivo de grafismos, provenientes do aspecto 
artesanal de suas técnicas e da aplicação da cor. Além da impressão por meio de uma 
matriz ou da transferência de tinta para o material, a inscrição manual com o uso 
de crayon, também se torna uma possibilidade, onde o próprio manuseio define a 
precisão das formas. 

Fig.35 Xilogravura “Dicotomia 
do Ser”, de Júlia Bastos, 
xilogravura sobre papel de
arroz (2016)

Fig.36 Matriz para linogravura

Fig.37 Zine “Anátema”, impresso 
em Risografia, de Heitor Kimura
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1.5.4     ACABAMENTO

Para Morlok e Waszelewski, “uma publicação pode ser muito mais sequências lineares de 
páginas - em um mundo perfeito, pode ser uma obra de arte abrangente que apela ao sen-
tido de vários níveis e interage criativamente com seu conteúdo” 15(MORLOK, WASZELEWSKI, 

2018, p.21). A partir da escolha do material, definem-se alguns processos colaborativos 
com o complemento estético e apelativo do livro. Dobras localizadas, vincos, colagens 
e cortes, tanto na capa quanto no miolo fazem parte do acabamento, assim como 
detalhes plásticos para o aumento tátil do objeto, como o uso de papel, tecidos ou 
acessórios metalizados ou de outras materialidades. Como comenta Villas-Boas (2010), 
o acabamento nem sempre depende de um processo industrial, sendo recorrente a 
terceirização de serviços para o complemento do projeto, dando lugar a uma gama 
maior de possibilidades no emprego de materiais e técnicas.

Para uma melhor compreensão das técnicas de acabamentos, é proposta uma 
análise segundo Barbosa (2009), que compreende o acabamento como um fator co-
laborativo na criação de especificidades que transformam o impresso em uma peça 
gráfica. O autor classifica os seguintes tipos de acabamentos: corte, dobras e vincos, 
coser, verniz ou plastificação, cunho e relevo,  estampagem a quente. 

TIPOS DE ACABAMENTOS

Fig.38 Capa do Livro “Criterion 
Designs” com corte em faca no 
formato da letra “c”

Corte: realizado de duas formas, com o uso de gui-
lhotina ou cortante especial. Na guilhotina, o corte de 
várias folhas ao mesmo tempo, é preciso, porém, sem-
pre linear. Quando é exigido corte em tamanhos e de-
senhos diferenciados há o corte especial que permite 
a exploração das formas.O corte a laser é uma segun-
da solução para se atingir maior precisão.

15. Texto Original: 
“a publication can be much more 
a linear sequences of pages 
- in a perfect world, can be a 
comprehensive work of art that 
appeals to the sense of various 
levels and interacts creatively 
with its content”.
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Coser: Junção das folhas pelo método de costura, ara-
me ou cola. Cada técnica possui sua especificidade, 
e se adequa à gramatura e acabamento do material 
em questão. Os métodos que utilizam arames, gram-
pos, espiral ou cola, são os que possuem o custo menos 
elevado, e geralmente são realizados pelo processo 
mecânico. Na colagem, as folhas são unidas com cola 
especial, concebendo diferentes formas de acabamen-
to, como o suíço — a capa é fixada na última folha do 
caderno, tornando a lombada livre —, e brochura — os 
cadernos são colados pela lombada (LIU, 2013). Para 
livros que exigem uma maior qualidade, ou que sejam 
de capa dura, recomenda-se o uso da costura, com uma 
linha específica para a junção dos cadernos e posterior-
mente a colagem dos mesmos, para um acabamento 
seguro e durável. Alguns acabamentos em costuras 
aparentes, permitem que o desenho formado pela cos-
tura, e o tipo de linha, sejam aditivos estéticos.

Dobras e Vincos: consistem em acabamentos rea-
lizados de forma manual ou mecanicamente ou a 
combinação das duas, dependendo do tipo de dobra 
adotado. Quando a gramatura do papel é mais eleva-
da,  a vincagem serve como um processo anterior de 
marcação para que ele possa receber a dobra com 
mais facilidade. 

Verniz e plastificação: são utilizados como acaba-
mentos técnicos com o intuito de proteger os mate-
riais, ou como atributo estético. No caso do verniz, 
este pode ter acabamento brilhante ou fosco, e ser 
aplicado na extensão total do material ou em áreas 
localizadas. Já na plastificação, a resistência empre-
gada pelo método garante uma durabilidade maior, 
sendo utilizada em situações que exigem a proteção 
do material.

Fig.40 Costura aparente

Fig.39 Dobra em capa. 
Graphisme en France 2018, 
Exposer le design graphique

Fig.41 Costura aparente em 
encadernação brochura

42.  Capa de livro  com aplicação 
de verniz localizado
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Além das técnicas citadas, existem outras formas adicionais de acabamentos, 
tais como encadernações com elástico, dobraduras internas, arestas coloridas ou 
desenhadas, entre muitas outras (Fig 45, 46, 47). A expansão no mercado das artes 
gráficas auxilia na constante renovação deste meio, criando novos estilos e modelos 
experimentais diversos. Como em alguns acabamentos, a experimentação muitas vezes 
se conecta a técnicas manuais, isso reduz a abrangência do seu aspecto reprodutivo, 
colaborando com o caráter de exclusividade da obra, e encarecendo o valor final do 
produto em termos de orçamento e venda. A exclusividade, neste caso, dá lugar a um 
exercício produtivo que não se limita ao número de tiragens, e sim ao apelo visual 
que consegue unir soluções tridimensionais e bidimensionais (SILVEIRA, 2008). Ainda 
assim, como nas técnicas de impressão, observa-se cada vez mais a experimentação 
de acabamentos, vem alargando os meios e soluções gráficas  e sua aplicabilidade no 
suporte impresso, seja ele experimental ou tradicionalmente concebido.

Cunho e relevo: Dão tridimensionalidade ao material 
através da profundidade ou elevação respectivamen-
te. No caso da cunhagem, é primeiro confeccionado 
um molde para que seja pressionado contra o papel. 
Existe a cunhagem direta no papel sem o uso de tinta, 
e o relevo químico, obtido pela termografia.

Estampagem a quente: também conhecido como 
Hot Stamping, utiliza folhas metálicas ou pigmenta-
das, e através da pressão e calor transferem-se para 
o material. É possível combinar esta técnica com o 
relevo ou cunho.

Fig.43 A cada projeto, você 
deve tomar uma nova decisão 
sobre o papel a ser usado. As 
considerações mais críticas ao 
escolher são funcionalidade, 
efeito e custo

Fig.44  A cada projeto, você 
deve tomar uma nova decisão 
sobre o papel a ser usado. As 
considerações mais críticas ao 
escolher são funcionalidade, 
efeito e custo
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Fig.45  Programa do Teatro 
Municipal do Porto, Rivoli 
Campo Alegre, 2015 , com 
encadernação com elástico

Fig.46 “Astronomicon”, de 
Marcus Manilius, 2013 

Fig.47 Tese de mestrado, 
escrita e ilustrada por Antonia 
Corduneanu, 2018
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1.5.5     LAYOUT E GRELHAS

A diagramação, que definirá a estrutura básica do conteúdo na página, utiliza-se de 
bases do design gráfico para serem compostas. No caso dos livros, layout e grelhas, 
auxiliam na estruturação do conteúdo dentro da página, ao funcionarem ativamente 
na organização espacial, em conjunto com os grafismos e informações das páginas. 
A distribuição ocorre com o auxílio do layout base, que é direcionado por meio de 
grelhas distribuídas no plano da folha. 

Pode-se dizer que a preocupação com o estabelecimento do conteúdo dentro 
da página já era observado nos incunábulos da era medieval. Tschichold  foi um dos 
responsáveis por promover um estudo das grelhas usuais deste período (Fig.48), ob-
servando a proporção entre o volume do texto e a página, “A harmonia entre o tamanho 
da página e a área do tipo é alcançada quando ambos têm as mesmas proporções”16 (TS-

CHICHOLD, 1991, p.41). Müller-Brockmann, em seu livro Grid Systems in Graphic Design: 
A Visual Communication Manual for Graphic Designers, Typographers and Three 
Dimensional Designers (1985) definirá a grelha como auxiliadora na distribuição dos 
elementos visuais dentro de um sistema, considerando os critérios funcionais den-
tro da proposta, ressaltando que seu uso além de otimizar a leitura, ajuda a retê-la 
efetivamente (MÜLLER-BROCKMANN, 1985). Já Lupton (2008), as define como linhas que 
“cortam um plano horizontal e verticalmente com incrementos ritmados, mas um 
grid pode também ser anguloso, irregular ou ainda circular” (LUPTON, 2008, p.175). 

Para cada veículo de informação, revista, jornal ou livro, existe uma assimilação 
recorrente entre o que define sua distribuição formal dentro da página. No jornal, 
Nos livros de leitura extensiva, por exemplo, a linearidade se mantém ao decorrer 
do volume, embora em outras tipologias textuais, possa sofrer adequações segundo 
a necessidade. Independentemente da composição, seja ela respectiva a um design 
regular ou não, há um equilíbrio visual que a coordena (HURLBURT, 2002, p.62), adequan-
do-se por meio das diretrizes no espaço da folha. A liberdade criativa nesta dinâmica, 
compreende a sobreposição, o rearranjo e  a desconstrução dos elementos visuais, 
para resultados originais e desvinculados da tradicionalidade (Fig. 49, 50).

3
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Fig.48 Canon base dos 
manuscritos e incunábulos,
Adaptado de Tschichold, 1991.

16. Texto Original: “Harmony 
between page size and type 
area is achieved when both have 
the same proportions”.
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Fig.49 Marcel Duchamp, Pierre 
Gassmann and Man Ray – 
Editorial, por Brando Corradini

Fig.50 AYC Riso Summer Zine por 
Hendrik Klein e Julian Klein, 2019
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1.5.6     TIPOGRAFIA

Como parte fundamental na apresentação do texto, a tipografia exerce a funciona-
lidade de trazer compreensão e coesão dentro da página em conjunto com as outras 
informações gráficas. Bringhurst salienta em seu livro “Elementos do Estilo Tipo-
gráfico” (2005), a importância da leitura, análise e  mapeamento do conteúdo antes 
do emprego da tipografia, para que se obtenha uma compreensão aprofundada da 
estrutura que o texto precisa adquirir (Fig.51). Através da definição tipográfica o 
texto passa a receber atenção em seu enquadramento dentro do layout, e na forma 
como ele se tornará legível para leitura, contribuindo com o ritmo, hierarquização e 
harmonização junto ao conteúdo.

Assim como toda decisão criativa dentro do projeto, as escolhas tipográficas 
condizem com as intenções do projeto e com a adequação aos outros aspectos visuais 
da diagramação. Em revistas e jornais, as soluções tendem a levar em consideração 
o espaço dedicado ao texto em conjunto com as imagens e grafismos, contribuindo 
para um layout equilibrado entre ambos os elementos.  No caso dos livros literários, 
que possuem o peso textual pronunciado, é exigida uma atenção  mais direcionada a 
forma como o conteúdo será lido, ao contrário dos livros ilustrados que comportam 
a possibilidade de uma despretensão de convenções gráficas. Independentemente, é 
importante que a configuração da página esteja alinhada à escolha tipográfica (BRIN-

GHURST, 2005), e possa cumprir sua função efetivamente. 
Seja através das escolhas e combinações tipográficas, o tamanho da letra, os 

ajustes de kerning e tracking, mencionados por Bringhurst (2005), a apropriação 
de uma construção identitária consegue valorizar e destacar a tipografia. “Não há 
limites para o número de fontes, assim como não há fim para as visões do que seja ideal” 
(BRINGHURST, 2005, p.301). O principal debate no emprego da tipografia não se resume 
ao critério do estilo tipográfico, embora seja também influente, mas em selecionar o 
tipo que melhor sirva ao seu propósito.

Fig.51 Página do livro Elementos 
do Estilo Tipográfico, Robert 
Bringhurst, 1991.
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1.5.7     IMAGEM

A sistematização da informação imagética e figurativa, ao mesmo tempo que otimiza 
a leitura em sua potencialização interpretativa, exerce papel participativo na inte-
ração com conteúdo, sendo ela , assim como o texto,  detentora de valor simbólico, e 
colaborativa em sua própria plasticidade (CARLI, BARROS, 2018). A imagem torna-se um 
gancho para o conteúdo, ou ainda funciona de forma individual em sua exposição 
visual. Independente do teor do texto, ela capacita o senso crítico e interpretativo 
por ser uma forma de comunicação. Comunicação esta que Dondis (2003) e Souza e 
Santarelli (2006), afirmam participar do “alfabetismo visual” no meio social e pessoal. 
Para além da imagem figurativa, ou estilizada, no caso da ilustração, os grafismos 
e componentes plásticas que compõem a página, utilizam-se da sintaxe visual, um 
conjunto de “elementos e fenômenos do design” que fazem parte do pensamento 
visual (LUPTON, 2008, p.10).  

A visão semiótica inserida no design, colabora com a percepção da imagem 
como sistema de comunicação. Ela é interpretada mediante as vivências e bagagens 
socioculturais de quem a está interpretando, revelando um processo intimamente 
ligado ao indivíduo, e motivado pela pragmática do design. Para Cardoso e Pacheco 
essa visão se relaciona com “as interpretações de diferentes indivíduos em relação a de-
terminados signos, em situações e circunstâncias práticas de vida, de contato, de uso com 
esses signos” (CARDOSO, PACHECO, 2017, p.96). Sendo a comunicação um fenômeno cultural 
(ECO, 2015), o design é parte inerente na compreensão narrativa, visual e didática do 
conteúdo, colaborando para sua sistematização e funcionalidade.
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DENTRO DA CONJUNTURA CONTEMPORÂNEA EM ESTUDO, PORTUGAL INSERE-SE DESDE O INÍCIO EM  

um contexto adverso para a eventual expansão do mercado editorial.  Proveniente de um 
círculo majoritariamente formado por pequenos produtores, num primeiro momento o 
modelo independente de edição foi responsável pelo maior volume produtivo durante o 
regime do Estado Novo no país, entre os anos de 1933 a 1974. Conforme Medeiros (2010), 
as décadas de 30 e 40 concentraram em Portugal o declínio e o nascimento cíclico de 
editoras, que sustentavam seus trabalhos em condições adversas. Dessa adversidade, 
caracterizada pelo baixo investimento em recursos e a diminuição da mão-de-obra es-
pecializada, houve a evolução para um ambiente  propenso à produção artesanal mesmo 
no período moderno, em que já se notavam avanços na produção editorial. Não obstante 
com a realidade que se alojava em um contexto de duras limitações, a modernidade no 
setor livreiro, não foi impedida de progredir mesmo em um meio adverso que mais 
impedia do que permitia seu rápido alastramento. 

Nuno Medeiros, que em seu livro intitulado “Edição e Editoras, O Mundo do Livro 
em Portugal” (2010), argumenta sobre as “dificuldades estruturais” durante as décadas de 
40, 50 e 60, que colaboraram durante a vigência do Estado Novos para que a propagação 

2. A DINÂMICA DO LIVRO
NA ATUALIDADE

2.1    O CASO DE PORTUGAL
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de editoras e do setor livreiro fosse dificultada. Mediante à um mercado que se con-
centrava primariamente nos grandes centros, Medeiros, ressalta a hierarquização do 
foco produtivo subjugado à localidade, citando Porto, como exemplo de um mercado 
expressivo na época, mas periférico em comparação à Lisboa (MEDEIROS, 2010, p.47). Outro 
ponto, diria respeito ao analfabetismo, que até a década de 30 já se considerava esta-
tisticamente alto, e durante a ditadura, foi baixando lentamente, pela dependência 
de um sistema restritivo (MEDEIROS, 2010).

Demonstrando um otimismo, Beja (2011), embora cite 12 editoras que se extin-
guiram ou deixaram de representar grande influência na comercialização de livros 
em Portugal durante o Estado Novo, também lista 15 editoras que se destacaram neste 
momento, simbolizando o contraponto do mercado, dentre elas estão a Livraria Ber-
trand fundada em 1732, e a Porto Editora, em 1944, ambas responsáveis pelo grande 
volume produtivo e destacamento no circuito comercial.

O que ocorreu após a decadência do Estado Novo, em 1974, foi a renovação política 
e sociocultural de uma nação, que uma vez desprendida do regime opressor, permitiu-se 
alargar seus horizontes também no meio editorial, porém aos poucos. Beja afirma:

Não é, pois, de admirar que só a partir do dealbar da década seguinte a actividade 

editorial e livreira se começasse a exercer de acordo com os parâmetros de nor-

malidade que iriam permitir a sua progressiva evolução e aproximação às práticas 

correntes na generalidade dos países cultural, social e economicamente desen-

volvidos. (BEJA, 2011, p.49).

Já no final do século XX,  com o desenvolvimento cada vez mais promissor, um mar-
co na venda de livros se inicia primeiramente com o surgimento e solidificação dos 
hipermercados, que tornaram-se canais de vendas intermediários, popularizando 
principalmente títulos de visibilidade maior, acompanhando um sistema que se bene-
ficiava da oferta de um produto de consumo significativo, mas com custos financeiros 
similares aos outros produtos (BEJA, 2011). Em moldes comerciais, ainda se ressalta os 
circuitos de grandes livrarias, que se propagaram no país e passaram a representar 
notória participação não apenas na comercialização, como também na concentração 
livreira. Livrarias como FNAC, Bertrand e El Corte Inglés, além de participarem efe-
tivamente na disseminação do livro, foram relevantes na solidificação de um sistema 
lucrativo e abrangente (BEJA, 2010).

Recentemente, no mercado editorial em Portugal, observam-se mudanças 
muito conectadas com o momento comercial vigente. Beja, (2011) revela que assim 
como aconteceu nos primórdios do livro, a edição continuou evoluindo e com ela 
as abordagens perante ao mercado em que ele se inseria. Nos anos 2000, os grupos 
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editoriais tornaram-se notórios no compartilhamento administrativo e lucrativo do 
mercado. Segundo Neves et al. (2012), o agrupamento e compra de grandes editoras 
conseguiram “alterar substancialmente de uma forma muito rápida e num curto espaço 
de tempo o panorama nacional da edição”, que em 2007, obteve seu ápice.

A partir de dados da pesquisa “Leitura em Portugal” realizada por Santos et al. 
em 2007, conclui-se que na amostragem referida, a compra de livros escolares e pro-
fissionais são realizadas, em sua maioria, em livrarias e centros comerciais, seguido 
de Super/hipermercados e feiras, enquanto a aquisição em lojas de segunda mão são 
as menos procuradas. Como intermédio no aumento da busca e compra dos livros em 
livrarias, o Plano Nacional de Leitura proposto pelo Ministério da Educação em 2006 
foi um contributo na formalização do hábito da leitura que culminou na movimen-
tação interna deste setor. Através de iniciativas que desenvolveram as competências 
de escrita e leitura para toda a população, o Plano Nacional de Leitura  teve impacto 
principalmente na área educativa, apesar de cooperar em todos as competências de 
literacia (COSTA, et al. 2011). Outro indicador que demonstra o alcance do livro, diz res-
peito à aquisição do ISBN, atribuída pela APEL  (Associação Portuguesa de Editores e 
Livreiros)17, para catalogação e reconhecimento a nível mundial da obra. Nos últimos 
5 anos (de 2016 à 2020) o menor números de registros anuais atingiu a marca de 18.916 
(consulta no site APEL, em 2020), o que comparado com os cinco anos anteriores, ou 
seja, de 2006 à 2010, maior registro foi de 17.329, deixando explícito um aumento 
considerado no início do século XXI (NEVES, 2014) . 

A Lei do Preço Fixo e o Plano Nacional de Leitura, formaram um reforço sobre a 
magnitude e poder social do livro na geração comunicacional e informacional. Ainda 
no presente momento, mesmo comparando as adversidades deste mercado, que lida 
com os novos formatos eletrônicos e crises econômicas, ele ainda se sobressai e per-
manece ativo. Neves et al. (2012) cita o surgimento de canais alternativos que ressaltam 
a abrangência dos livros, “quer pela quantidade de pontos de venda, quer ainda pela 
dispersão por todo o território nacional” (NEVES et al, 2012, p.112), são eles o CTT- correios de 
Portugal, responsáveis pelo comercialização ainda que reduzida mas promissora de 
livros, que obteve subsídio para a criação da sua própria editora, atribuindo apoio ao 
Plano Nacional de Leitura, e os quiosques e  gasolineiras, que contribuem de forma 
orgânica e complementar à venda dos livros.

Além do sistema comercial ter contribuído para a propagação e constância do 
livro como objeto de consumo, essa disseminação se deve à renovação dos sistemas 
gráficos, provenientes de produções realizadas no ambiente comercial de valorização 
de sistemas tradicionais, bem como em produções independentes.

Associando o tema com a localidade escolhida para a presente pesquisa, a cidade 
do Porto é um grande centro cultural que abriga até os dias atuais, uma forte ocor-

17. Portal Apel.pt <http://www.
apel.pt/pageview.aspx?pagei-
d=112&langid=1> Acesso em 20 
de abril, 2021
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rência também na produção livreira e editorial. Esta realidade possui justificativas 
históricas, como declara Medeiros (2010), ao afirmar que existia um fortificado eixo de 
cidades responsáveis pela centralização da produção e edição livreira no país durante 
as décadas de 40 a 70. Braga, Porto, Coimbra e Lisboa seriam uma espécie de quarteto 
de ouro na produção tradicional, que segundo o autor ainda resiste, já que é quase 
inexpressivo o relato da produção fora deste círculo. 

Um exemplo desse cenário está em uma das mais famosas editoras de Portugal,  
citada anteriormente, a Porto Editora. Segundo Cantergi (2019) em termos de pionei-
rismo, a Porto Editora possui maior bagagem histórica já que foi fundada em 1944 por 
Vasco Teixeira, na cidade do Porto, centralizando, primeiramente, sua produção em 
conteúdos didáticos, que mais tarde evoluíram, por meio do seu sucesso e abrangên-
cia no amplo circuito, para outros setores da literatura e conteúdos informacionais. 
A solidez, e permanência, mesmo no decorrer de tantos anos, e ainda resistindo 
ao período de censura durante o Estado Novo, consolidaram a Porto Editora como 
referência na comercialização e produção editorial em Portugal, que na virada do 
século, ainda conseguiu se beneficiar da tática de compra e fusão com outras grandes 
editoras, sendo também um marco de sucesso neste tipo de negociação, ao expandir 
seu leque comercial, e dar oportunidade para a um crescimento em níveis produtivos. 

Nos dias atuais, Porto ainda é uma representante forte na propagação da edi-
ção impressa, não apenas por residir uma das principais editoras do país, mas por 
especificamente ser um centro criativo que reúne variadas expressões artísticas, 
incluindo a própria  editoração.

O contexto independente também se apresenta como uma vertente na disse-
minação da produção editorial na cidade, que na atualidade se propaga através dos 
formatos alternativos, tais como os fanzines e os livros de artistas. Mediante a cir-
cunstância de que  tais formatos já proporcionam um ambiente de desenvolvimento 
diverso, a criação toma novos rumos, e chega a diferentes consumidores. Responsável 
pelo arquivamento de exemplares do gênero, a Fundação de Serralves, situada em 
Porto, representa um apoio na reunião e catalogação do acervo físico deste tipo de 
publicação, tornando sua revisitação sempre possível.

A nível de gabinetes e estúdios de design em Porto, que também auxiliam a 
manutenção da comunicação visual e do design editorial,  é ampla a correspondência 
física de locais e designers que se dedicam ao ofício na cidade, uma realidade que 
acompanha a própria propagação de Porto como centro turístico, cultural e visual. 
Proveniente desse cenário expansivo originou-se uma catalogação realizada pelo blog 
português Pedamado (pedamado.wordpress.com), responsável por organizar em 2019 
uma catalogação de estúdios e designers do Porto, que naquela altura já contava com 
60 nomes. A partir da identificação do expressivo número,  compreende-se a demanda 
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de um grande centro e sua influência em provocar uma maior difusão de realizadores, 
tornando-se, consequentemente, um cenário favorável para a ploriferação e requisição 
de trabalhos editoriais e um impulsionamento para a produção livreira.
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Devido à expansão e especialização dos meios gráficos para a implementação de novas 
tecnologias na produção do livro, o atual cenário é convidativo e circunstancial para a 
identificação de estados diferentes na concepção do objeto gráfico. O livro, estando em 
posição intermediária de veículo comunicador, se relaciona com esta realidade devido 
a sua cronologia histórica desde o momento em que ele se estabeleceu como produto 
para massas. Uma vez inserido nesta conjectura, ele passa a configurar um sistema 
participativo de diretrizes comerciais que definirão seu rumo como objeto de consumo.

Compreender o consumo na pós-modernidade envolve sua caracterização como 
sistema rotativo de aquisição de bens e valores, e de que forma ele se tornou inerente 
ao indivíduo. Para isso, exalta-se, em primeiro lugar, o próprio indivíduo como agen-
te de mudança, e em segundo, a relevância do meio no estabelecimento das relações 
sociais. Boudrillard, Bauman e Lipovetsky, irão concordar, que na análise social da 
pós-modernidade, o contributo da Revolução Industrial no final do século XVIII foi 
o estopim do consumo generalizado. Gradualmente a sociedade apreendeu um novo 
espectro produtivo superior em números e variantes, resultando em uma necessidade 
de compra mais incisiva e dando força para que o capitalismo se estabelecesse como 
sistema comercial (COLOMBO et al. 2008).

Se na modernidade os sistemas comerciais eram centralizados na produção e 
consumo, este padrão se  transforma na pós-modernidade ao propor uma nova visão 
sobre os mesmos aspectos, porém, centrados no indivíduo. Boudrillard compreende que o 
produto se conecta com o consumidor para além de sua aquisição material,  como objeto 
simbólico, já que por meio de sua simbologia, ele infere status e características subjetivas 
para o próprio consumidor e seu meio externo, demonstrando sua capacidade alegórica.

A sociedade de consumo caracterizada pelo  sociólogo Zygmunt Bauman e o filósofo 
Gilles Lipovetsky compreendem que o modelo moderno não necessariamente encon-
tra-se solidificado, e sim capaz de mobilidade. Quando Bauman afirma “modernidade é 
a impossibilidade de permanecer fixo [...] significa estar em movimento” (BAUMAN 1998, p.92), 
seu conceito de “modernidade líquida”, caracterizado pela instabilidades e incertezas, 
se contrasta com a construção sólida, imóvel e estáveis da realidade cultural. Bauman 
irá argumentar sobre a agilidade com que os  agentes tecnológicos, sociais e políticos, 
estabelecem relações,  que rapidamente tornam-se passageiros no meio cultural e 

2.2    OBJETO DE CONSUMO
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social. O autor ainda afirma que o século XX propiciou um ambiente consumista em 
contraponto ao sistema produtivo,  a crise, proveniente desta qualidade imediatista 
relativa ao consumo, colaboram para a mobilização do indivíduo como agente de 
mudança, e menos o coletivo

Assim, é permitido uma reflexão crítica do produto e do consumidor sobre a 
obsolência e a dependência ocasionada pelo consumo na pós-modernidade. Ao tra-
tarmos o livro como objeto de consumo, a circunstância social submersa no gosto e 
satisfação pessoal, leva o design editorial  a ser considerado como elemento motor 
para o consumo do objeto. Além da objetificação, ele lida com a forma  e com a iden-
tidade simbólica do produto, representando uma preocupação intensificada para com 
o consumidor e  a necessidade de cumprir uma demanda que não se qualifica apenas 
por razões monetárias, mas também na satisfação e desejo. 

Assim como Bauman, Lipovetsky igualmente irá compreender que o indivíduo 
é parte influente  da construção instável das relações sociais. Ele reage à este dado 
ao definir a hipermodernidade, resultante da pós-modernidade, porém intensificada 
pelos aspectos do consumo instantâneo, reprodutibilidade e avanços tecnológicos, 
contribuindo para a individualização, onde “a fé no progresso foi substituída não pela 
desesperança nem pelo niilismo, mas por uma confiança instável, oscilante, variável em 
função dos acontecimentos e das circunstâncias” (CHARLES, LIPOVETSKY, 2004, apud SANTOS, 

2012, p.10). Através do conceito proposto pelo autor, a hipermodernidade justifica-se 
no aumento do individualismo e consumismo, causados pelo imediatismo que rapi-
damente evoluiu para um plano extremo. O consumo, assim,  faz parte da produção 
cultural atrelada ao indivíduo, como algo que não se resume nas relações econômicas, 
mas também na forma como estas estabelecem uma identificação.

A sociedade de consumo criou em grande escala o desejo crónico pelos bens 

comercializados, o vírus da compra, a paixão pelo novo, um modo de vida regido 

pelos valores materialistas. (CHARLES, LIPOVETSKY, 2004, p.31).

Lipovetsky deixa claro que a reciprocidade entre produto e consumidor é conduzida 
pela necessidade material e simbólica da representatividade do produto. Relacionado 
este fator com o design que se associa ao indivíduo, é inevitável que ele tenha como 
embasamento o meio de convívio social e este por sua vez colabore com  a constituição 
do consumidor atual.

Representando um grande domínio sobre o consumo, o design associado às 
transições econômicas, tecnológicas e culturais do meio social, se vale constantemente 
dessas mesmas características para exercer sua função condutora de uma consumo 
que vai além da materialidade. 
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2.2.1     TRADIÇÃO COMERCIAL 

A soma de novas funções, técnicas, e o acréscimo de diferentes sistemas, estabelece-
ram o livro como objeto de consumo material, dando à sua narrativa comercial rumos 
que o direcionaram a um circuito amplo de divulgação. Com a revolução da imprensa 
os livros passaram a constar na tradição do consumo, que facilitado pela sua rápida 
produção, tornou-se mais um mecanismo da reprodutibilidade, ganhando moldes de 
produto para consumo instantâneo (ANDRADE, 2011). Assim, sob esta visão comercial, é 
relevante colocar o livro como objeto participativo de um ciclo capitalista e replicativo. 
Tal como todo objeto de caráter comercial, ele se estabelece na reprodutibilidade, com 
finalidade de constituir um objeto de consumo, cercado por sistemas e alicerces de 
divulgação e venda. Butor (1974), afirma:

[...] a história do livro impresso se desenvolveu numa economia de consumo, e que, 

para poder financiar a produção desses objetos, foi preciso considerá-los como 

destinados a um consumo do mesmo tipo que o dos produtos alimentares, isto é, 

como se sua utilização os destruísse. (BUTOR, 1974, p.216).

Exemplificando um sistema tradicional e comercial do livro, em que o intuito é pu-
ramente a reprodutibilidade, pode-se dizer que ao se almejar este sucesso, o ciclo 
criativo é cada vez mais fechado e intenso, na medida em que as funções do autor e 
editor ambicionam atingir estes objetivos (MACHADO, 2008). Os editores se destacam como 
os primeiros intervenientes na realização corporativa e burocrática das editoras, de 
grande e pequeno porte, que se encarregam de realizar a curadoria do conteúdo a ser 
publicado, intervindo por vezes nas decisões estética e sem deixar de lado as projeções 
e objetivos ligadas ao consumo e os lucros. Entretanto, tratando-se unicamente do 
autor, as questões mercadológicas nem sempre estão alinhadas ao desejo do lucro 

Partindo da estruturação arraigada do consumo no contexto social, e sendo o 
livro instrumento dominado por esta circunstância, é proposta a breve abordagem de 
duas vertentes neste capítulo. A primeira se direciona à produção tradicional do livro 
que segue o modelo comercial, e a segunda à produção independente caracterizada 
pela produção experimental, dando abertura para uma caracterização atual sobre a 
disseminação do produto gráfico nas circunstâncias produtivas e comerciais.
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e ganho com a obra, sendo o prestígio e sucesso do livro, eventualmente, ambições 
mais relevantes. É então questionado até que ponto o livro sofre interferências na 
qualidade, e no próprio processo criativo de renovação de um sistema vicioso. Machado 
(2008) dirá que essas exigências dos editores e autores justificam-se em decorrência 
das circunstâncias mercadológicas da comercialização do livro, ou seja, diante da 
reprodução inevitável e de um negócio rentável, as medidas se moldam de acordo 
com as circunstâncias.

Na posição da editora, estes valores sofrem com a constante econômica, que 
depende não apenas do sucesso, mas do impulsionamento que acarreta no cresci-
mento em vendas e rendimentos. Sob a responsabilidade de divulgação e ampliação 
da circulação dos materiais, e isso no que diz respeito a todo e qualquer produto de 
produção seriadas, as livrarias tornam-se pontos de vendas secundários, decisivos 
no alcance  da venda. Os grandes espaços comerciais foram responsáveis, conforme 
Neves et al. (2014), por expandirem a vazão dos livros, mesmo levando em conta as 
caraterísticas distintas de outros mercados exteriores, ressaltando a preocupação 
com os editores, considerando-os figuras independentes na negociação comercial, 
já que travam uma disputa desigual quando comparado à hegemonia dos grupos  
editoriais (NEVES, et al., 2014).

As táticas mercadológicas e o design editorial consolidam uma relação de 
dependência, assim como especifica Hjorth-Andersen (2000), que estudou o modelo 
de mercado livreiro dinarmaques, julgando a possibilidade de ser um sistema recor-
rente em outros mercados livreiros exteriores. Hjorth-Anderse começa delineando 
a pesquisa afirmando “Como sempre, o mercado de livros é determinado pelas forças da 
oferta e da demanda e, em cada período, muitos livros ou títulos novos são introduzidos, 
avaliados e vendidos” 18 (HJORTH-ANDERSEN, 2000, p.28), relacionado a relevância do título 
com fatores mercadológicos como demanda e preço. O autor também centraliza a 
figura do editor como principal agente na decisão sobre o título a ser produzido e seu 
valor monetário no mercado.

Encontra-se otimismo nesta indústria comercial à medida em que, mesmo com 
o insistente mercado reprodutivo que por vezes limita, o desejo pessoal e a subversão 
do modelo de negócio é deixado de lado, ou passa a ser menos intromissivo. Embora 
aquele que se entregue totalmente ao sistema, possuirá menas vantagens criativas 
(MACHADO, 2008), ainda assim, há as manobras que permitem o afrouxamento  das regras, 
destacando-se pela originalidade mesmo em um contexto padronizado.

18. Texto Original: 
‘As always, the book market 
is determined by the forces of 
supply and demand, and in each 
period a great many new books, 
or titles, are introduced, priced, 
and sold”.



UM ESTUDO DE CASO DE  DESIGNERS DO PORTO

67

 2.2.2     EXPERIMENTAÇÃO INDEPENDENTE 

A definição de “experimental” aqui utilizada, tem conexão com o modo de pesquisa 
científica, defendida por Roger Bacon, no século XIII (CARDOSO RAICIK et al.,  2016). O método 
experimental, visa a busca empírica de dados, que comprovem uma hipótese  a partir 
da observação do objeto de estudo, sob variáveis estipuladas pelo pesquisador, e que 
posteriormente levam a uma conclusão. Assim, considerando este processo  de teste e 
observação prática de diferentes variáveis, é que o termo se enquadra na temática do 
livro, à medida que a experimentação possibilita um emprego empírico de diferentes 
técnicas, soluções gráficas, delineadas pelo designer e pela natureza do projeto.

A libertação de relações dominantes, adquirindo controle e autonomia caracteriza 
a “independência” (GONÇALVES, 2010), que no enquadramento da produção editorial e 
em contraste ao mercado tradicional, se distancia dos padrões convencionais, para 
abranger um território particular em que o controle criativo e os meios alternativos 
facilitam um crescimento autoral e identitário. Parte deste otimismo em relação ao 
mercado independente é proveniente das mudanças tecnológicas e circunstanciais da 
produção editorial, que favoreceram um desenvolvimento alternativo para pequenos 
produtores, e o estabeleceram uma visão desvinculada da dependência comercial. 
Sobre a vertente independente Muniz Jr. (2016) afirma:

[...] será concebida como aquela que está fora – ora por escolha, ora por condição 

– dos circuitos e dos mercados massivos; que não adota as lógicas dos grandes 

conglomerados de cultura e mídia; que se identifica com métodos artesanais de 

produção, com o experimentalismo estético e/ou com discursividades dissonantes, 

alternativas, contra-hegemônicas.  (MUNIZ, 2016, p.16).

O “experimentalismo estético”, “discursividades dissonantes”, “alternativas”, “contra-
-hegemônicas” citados por Muniz (2016), justificam e complementam o diagnóstico de 
Guerra e Quintela (2017) sobre o mercado independente e a concepção do DIY (do-i-
t-yoursef), como precursor do mercado alternativo e de expressão. Como o próprio 
nome indica o “fazer você mesmo”, coloca a produção independente sob uma visão 
underground (GUERRA, QUINTELA, 2017), ou seja, que foge dos padrões comerciais vigentes 
aproximando-se da abordagem vanguardista. Em decorrência do seu pioneirismo com 
ascensão na década de 50, em resposta ao movimento de contracultura, o do-it-you-
rself prezava e ainda preza pela auto suficiência, se popularizando também no meio 
musical, na arquitetura e moda. 



LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

68 2.   A DINÂMICA DO LIVRO NA ATUALIDADE

O meio alternativo dá lugar à proliferação da auto edição, aquela firmada na 
produção própria. O zine (Fig.52), material gráfico pioneiro na prática autoral, se po-
pularizou em decorrência do movimento punk, exatamente por salientar a autonomia 
dos próprios autores, abordando estéticas despretensiosas, acabamentos modestos, 
relacionando a cultura underground e a produção identitária. Analisando a produção 
dos zines, ela nada mais é do que uma resposta à sociedade de consumo, e que através 
do DIY encontrou uma forma de contrapor o consumo vigente idealizado pela sociedade 
(DUMCOMBE, 1997), e assim acabou por criar um discurso próprio de protesto ao meio 
em que se encontrava. Segundo Guerra e Quintela (2017), tal reação se dá pelo fato da 
publicação independente se constituir do próprio pensamento crítico do  produtor 
sobre os meios em que ele se encontra. A produção independente revela o poder de 
um movimento “contra-hegemônico” (MUNIZ, 2016) fundamentado na não submissão 
à padronização dominante. 

Em relação ao espaço independente e sua interação com os produtores, Zugliani 
(2020) compreende que a contemporaneidade deu lugar a um conjunto de características 
que auxiliaram na consolidação do design vigente em uma perspectiva mais “conceitual 
do que cronológica”. Em suma, as características citadas são a “interdisciplinaridade”, 
unindo um conjunto de funções e saberes de forma colaborativa no uso do design, o 
“hibridismo”, na combinação de diferentes técnicas gráficas e linguagens visuais, a 
“memória”, no que diz respeito aos mecanismos cognitivos que influenciam o poder 
persuasivo e interpretativo do objeto, o “capitalismo artista” na inserção do design 
no campo mercadológica e replicativo, e por fim, a responsabilidade social,  a encargo 
das preocupações e capacidades interativas entre o objeto e o indivíduo e a influência 
que tais características ocasionam no espaço coletivo (ZUGLIANI, 2020). 

Os circuitos de distribuição independente giram em torno do modo dinâmico, e 
nem sempre preciso, de um mercado em constante mudança. É comum nestes locais 
os frequentadores já possuírem a tendência apreciativa de determinado tipo de pro-
dução autoral e experimental, onde mesmo em um mercado de nicho, é possível ter 
retorno em vendas e propagação da visibilidade do trabalho (ZUGLIANI, 2020). Apesar da 
menor tiragem comparado ao comércio tradicional de grande expressividade, Lup-
ton (2011), Mattar e Braga (2019) e Zugliani (2020),  são consonantes ao relacionarem as 
estratégias mercadológicas independentes com o modelo da “cauda longa”, proposto 
por Chris Andeson (2006), que conceitua graficamente a proliferação massificada de 
produtos de nicho (aqueles de menor demanda), evidenciando que seu percentual de 
venda, apesar de mais espaçado, é tão expressivo quanto os produtos populares. O 
conceito ainda colabora com a determinação  de menores tiragens neste segmento, 
que apesar de restringirem a quantidade de exemplares conseguem suprir a procura 
pelo produto. O fator também induz à própria determinação do valor de aquisição, 
para suprir as despesas da realização.

Fig.52 Zines
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2.3    AUTOR, EDITOR E DESIGNER

Há a distinção entre as funções realizadas pelo autor, editor e designer dentro do cír-
culo produtivo de um livro, porém, é através da interligação entre elas e dos diferentes 
meios e discernimentos, que todas contribuem para um mesmo fim. Ressaltando esta 
relação, Zugliani (2020) destaca o conceito de transdisciplinaridade entre as funções, no 
processo colaborativo e coeso entre cada interveniente, e seu comprometimento com 
o projeto, que trabalha em cadeia aberta para um transversalidade de conhecimentos 
e aplicações. Para Beja (2010), esta conexão é proveniente de um processo evolutivo, en-
volvendo impressores, encadernadores e mercadores, ofícios dificilmente dissociáveis.

Na composição propriamente dita do conteúdo, encontra-se o autor, que segundo 
Chartier (2012), se identifica como proprietário de sua criação, seguindo uma ordem 
de direito natural e de direito estético. A primeira, a ordem de direito natural, seria 
atribuída a todo conteúdo originário de um indivíduo, proveniente exclusivamente de 
seu próprio esforço, sendo indissociável seu direito proprietário. Já a ordem de direito 
estético, se qualifica na originalidade da referida obra, e em sua singularidade. Barthes 
em seu livro  intitulado “Morte do Autor’’ (2004), deixa clara sua posição em relação à 
integridade do autor explicitando seu desaparecimento ao dar lugar às relações inter-
pretativas relacionadas ao leitor, que dispersam a funcionalidade dele dando autoridade 
e liberdade ao texto. Questionando a vigência íntegra do autor, Barthes constrói seu 
pensamento desvinculando a autoridade de uma obra à um único indivíduo, e expan-
dindo seu campo de atuação:

Um texto é feito de escrituras múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas 

com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar em que essa 

multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se disse até o presente, é o 

leitor. (BARTHES, 1988, p. 70, apud SOUZA, 2017, p.143).

Seguindo o mesmo raciocínio, Foucault, durante conferência sobre o tema “O que é um 
Autor?” (1969), fala sobre o relato histórico da construção do autor, que através dos anos 
se edificou por meio da figura individualizada, aludindo aos exemplos encontrados na 
literatura e em toda forma de conhecimento, que se embasam não somente pelo conteúdo 
em si, mas em função do autor, para serem validados (FOUCAULT, 2009).
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O discurso ainda persiste quando inserido na vertente do design editorial, ao 
questionar a função do designer como autor, sendo ele um interveniente na autoria do 
conteúdo ao assessorar sua formulação estética, e participar na definição pragmática do 
discurso do autor pelo conteúdo. Enquanto o autor fornece o material argumentativo, 
e o editor colabora na definição e diretrizes da edição deste conteúdo, o designer se 
prontifica em projetá-lo visualmente. Apesar da distinção de tais funções, a relação 
próxima que elas têm um dos outros beneficia uma coordenação enriquecida em todos 
os sentidos do trabalho, por meio do intercâmbio de informação. Munindo-se desta 
correlação entre os produtores gráficos, Azevedo (2019), ressalta:

[...] livro contemporâneo é um produto de autoria múltipla que está vinculada a uma 

ideia de projeto, ou seja, quando a forma e o conteúdo não se separam, se relacio-

nando de maneira intrínseca na produção de significado, quando a forma traduz o 

conteúdo, quando um expressa o outro ou, ainda, quando a forma também se torna 

o conteúdo. (AZEVEDO, 2019).

Elucidando unicamente à função  do editor, enquanto este trata exclusivamente do 
conteúdo, cabe ao designer tratar esteticamente e visualmente como um ato de mo-
delar apropriadamente o que será enunciado (AZEVEDO, 2019). Em contrapartida, Claro 
(2007), coloca em cheque duas prioridades do editor que o desfavorecem, a prioridade, 
que tem tendência à fins comerciais, e a prioridade que deixa de lado estas questões 
e se conecta à fins culturais. Assim, ele propõe uma dissociação do fator íntegro da 
edição, para que os meios externos possam também contribuir e direcionar a edição, 
o que torna a função do designer colaboradora neste processo.

Com os ajustes e transformações sociais que colocaram o designer em debate e 
reflexão sobre  sua aplicação e funcionalismo, passa a se questionar seu contributo em 
matéria de produção. Esta condição que transforma o designer unicamente em uma 
ferramenta transicional entre o conteúdo e a forma é questionada por Bierut (2012, 

p.63), que menciona o designer como revogador da liberdade criativa, mesmo encon-
trando dificuldades oriundas de convenções e limitações, que podem ser negativas.  
Pires (2015), ao relatar historicamente o design gráfico na emancipação da liberdade 
e autoria dos projetos,  compreende primeiramente sua posição submissa à autoria 
do conteúdo, caracterizando assim  um sistema que dispensava a própria visão do 
designer em detrimento de soluções pré-estabelecidas, tornando-o mero aplicador 
destas diretrizes. Contudo, segundo o autor, a partir de 1970, o designer se empenha 
em ser também identificado como autor da mensagem, e colocando em voga a própria 
atuação do indivíduo sobre o conteúdo e no sentido comercial (PIRES, 2015).
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Sendo o designer precursor da mensagem gráfica, na função de produtor, ele 
colabora em ambiente de expansão social pluralizada, e indissociável. Lupton (1998) 

afirma sobre o assunto:

A autoria é um modelo provocador para repensar o papel do designer gráfico no 

início do milênio; ela depende, no entanto, de um ideal nostálgico do escritor ou ar-

tista como um ponto de origem singular. Como alternativa a “designer como autor”, 

sugiro “designer como produto.19 (LUPTON, 1997 p.159).

Lupton 1998,  parte do pressuposto de que o designer não precisa se tornar um exímio 
autor para executar integralmente sua função de criador, pelo contrários, é a partir 
de sua correlação com os outros meios criativos, incentivado pela sua característica 
criativa, e a necessidade de suprir talvez a falta de uma especialidade, que o designer 
se torna produtor de seu trabalho a medida em que prossegue “navegando nos sistemas 
sociais, estéticos e tecnológicos pelos quais as comunicações fluem.” 20 (LUPTON, 1998, p.162).

Correlacionando a produção e edição, o designer produtor é detentor das etapas 
criativas e no encaminhamento de um projeto, enquanto o designer editor é respon-
sável por dar sentido ao conteúdo pela forma como ele o edita e organiza (PIRES, 2015), 
servindo mais como intermediário na execução. No caso do design editorial especifi-
camente, o produto pode ser tratado como um objeto artístico como no casos dos livro 
de artista, ao usufruir de técnicas autorais onde o autor, na condição de produtor, se 
responsabiliza por todas as etapas da criação, e o designer editor, aquele que promove 
o refinamento, e capacita o projeto técnica e graficamente.

19. Texto Original: “Authorship 
is a provocative model for 
rethinking the role of the graphic 
designer at the start of the 
millennium; it hinges, however, 
on a nostalgic ideal of the writer 
or artist as a singular point 
of origin. As an alternative to 
“designer as author” I suggest 
“designer as producer”.

20. Texto Original: “navigating 
the social, aesthetic, and 
technological systems across 
which communications flow”.
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DESIGNER,  PRODUTOR
GRÁFICO E CLIENTE

O estigma de que o produtor gráfico se responsabiliza unicamente pela avaliação 
do objeto impresso, a muito se contesta quando se avalia sua participação ativa na 
indústria. À sua função de tratamento e ponderação das soluções estéticas, coloca-se 
em equivalência na concepção criativa e dinamização dos projetos. Acelerando esta 
associação está o contributo dos avanços tecnológicos, ao encontrar fôlego para uma 
cooperação ainda mais vinculada.  Monteiro (2008) reconhece o salto otimista da 
indústria gráfica na década de 80, que em decorrência dos softwares de design, além 
da facilitação dos procedimentos gráficos, ainda inseriu o profissional da produção 
gráfica dentro do circuito procedural do design, unindo as decisões criativas e artís-
ticas juntamente com a concretização do projeto. O trabalho designado ao produtor 
gráfico, que antes, se submetia unicamente ao ambiente da pré-produção, torna-se 
participante nas fases intermediárias, contribuindo com o resultado final.

Direcionando para a matéria do livro, a contribuição da contemporaneidade e 
das novas tecnologias, trazem à tona questões também ligadas à abordagem projetual 
do livro e sua gestão. Como primeira instância, é importante identificar duas instân-
cias distintas, o designer e o cliente. Diferentemente de produções autorais, onde é 
comum que o realizador seja o condutor e executor de todas ou da maior parte das 
etapas produtivas, em contextos comerciais e tradicionais, a relação entre as mesmas 
funções definem-se distintamente, sendo o designer o profissional qualificado para a 
elaboração do projeto visual e o cliente aquele que designa a demanda.

Independente da visão atribuída, o projeto de um livro, segundo Ferreira (2021, 

Anexos), deve seguir as diretrizes do seu gênero, indissociáveis ao tema, a autoria e 
ao público-alvo. A variabilidade destes aspectos ditam a organização do projeto e a 
maneira como suas capacidades e potencialidades seguirão a tipologia do projeto. 
Ferreira (2021, Anexos) cita a diferenciação de um produção de livro de artista de um 
livro comercial, onde o domínio do projeto nas mãos do designer são alternados 
conforme a autoria e autonomia do autor, podendo ou não restringir algumas eta-
pas criativas do projeto inquiridas ao designer. Este acompanhamento, conforme a 
natureza do projeto, pode  colocar o designer ativo durante toda a sua dimensão, ou 
apenas em etapas específicas, como na criação de uma capa, ou acompanhamento 
de determinado processo criativo. Não há uma regra para tudo, mas digamos que o 

2.4
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processo, em muitas situações é idêntico a outros objetos gráficos. “No caso do livro 
temos partes distintas, conteúdos externos, e internos [...] que classificam momentos 
diferentes” (FERREIRA, 2021, Anexos).

No caso das soluções experimentais e comerciais, segundo Ferreira (2021, Anexos), 
são “invisíveis” nos casos comerciais e “caóticas”, nas experimentais. A invisibilidade 
referida por Ferreira, se aproxima do conceito de Beatrice Warde,  sobre o design 
invisível, e a ordenação do designer para comunicar visualmente uma informação 
sem que ela seja modificada visualmente por qualidades externas à sua proposta 
funcional. Para Beatrice Warde (1956), em seu texto “The Crystal Goblet, or Printing 
Should Be Invisible”(tradução livre “O cálice de cristal, ou a impressão deve ser invisível”), 
ao adicionar elementos esteticamente enriquecedores para o olhar visual, existe 
uma tradução que já excede a forma real de um texto, sendo o design invisível não é 
aquele que passa despercebido o possui valor estético, mas o que é reconhecido por 
sua eficiência (WARDE, 1956). A autenticidade e originalidade, são colocadas a prova 
quando decisões estéticas interferem na interpretação da matéria. Citando o exemplo 
da autora, sobre o papel da tipografia para o texto, onde o limiar entre uma escolha 
esteticamente embasada, compromete a invisibilidade, para ela, o que é primordial 
nesta abordagem é a não consciência do suporte, é aquilo que se torna compreendido 
sem uma intervenção aparente.  A intervenção do designer se molda a um propósito, 
que pode exigir mais envolvimento ou não, sendo a natureza do projeto o parâmetro 
maior de peso neste quesito.

“Há livros que a intervenção do designer tem que ser o mais neutra e invisível pos-

sível. Não deve interferir, não deve distrair, não deve envolver-se em nada, apenas 

ser eficaz, eficiente, funcional.” (FERREIRA, 2021, Anexos)

Pode-se afirmar, que ao considerar o uso estético e visual como retórica, a invisi-
bilidade é menos proeminente, dando lugar à um fortalecimento estético e visual, 
amparado pelas qualidades explicitamente visíveis. O experimental vem sobrepor 
algumas decisões criativas características de abordagens tradicionais, o que para 
Ferreira é ainda mais incisivo que se enxergue a condição em que o projeto se en-
contra sem deixar de lado os elementos primordiais: cliente, público e consumidor. 
Ou seja, além das questões técnicas, monetárias e conceituais que definem os rumos 
da produção, o nível de interferência do designer e do cliente, constroem uma visão 
única e própria para cada realização.
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NA TRAJETÓRIA DA BUSCA DA SIGNIFICAÇÃO DO LIVRO ALÉM DO OBJETO MATERIAL, MAS AQUELE 
que se compõem através da representação simbólica, torna-se válido uma breve imer-
são na matéria da semiótica, e na compreensão dos signos e sua significação. Sendo 
o livro um veículo comunicativo detentor de significação, a semiótica, possuindo a 
função participativa na investigação de todas as formas de linguagem, obtém aqui 
substância para a compreensão do valor simbólico da obra impressa. Ela que estuda 
o fenômeno da significação, encontra no signo a sua máxima para a investigação. 
Santealla afirma que a semiótica é “a ciência que tem por objeto de investigação todas 
as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição 
de todo e qualquer fenômeno de produção de significação e de sentido” (SANTAELLA, 1983, 

p. 13). Na compreensão desta ocorrência, Fiske (1998), aponta o signo, os códigos e a 
cultura como a base estrutural do estudo semiótico. O signo, contribuindo de forma 
diversificada na transmissão e retenção do significado, os códigos, que contribuem 
na normatização e determinação da interação entre os signos, e por último, a cultura, 
resultante da utilização de ambos, signos e códigos.

Ao abordarmos uma visão clássica, Charles Peirce e Ferdnand de Saussure, au-
tores pioneiros no assunto, assumem uma postura apoiada em sistemas que também 
compreendem o signo como elemento de destaque nos mecanismos interpretativos. 
A semiologia proposta por Saussure, por meio de estudos originários da linguagem, 
capacitou a identificação da representação e significação. Fundamentada em duas par-

3. OS PARADIGMAS
DO LIVRO
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tes que se correlação, Saussure propõe que o signo envolve significante e significado, 
sendo o significado a própria perceção visual e sonora de um signo, e que se conecta 
com o significado, veiculado à um conceito mentalmente pré-estabelecido, que define 
e classifica o signo (RODRIGUES, 2008). Apesar de contribuir efetivamente para os estu-
dos dos sistemas linguísticos, a semiologia de Saussure enfatiza o reconhecimento de 
intervenientes externos na conceituação e construção da significação, encontrando 
subsídios para sua relação com mecanismos externos como a comunicação visual 
proveniente  de artefatos gráficos.

Peirce por outro lado, fundamenta seu estudo através da semiótica que consi-
dera a relação entre três elementos: signo,  interpretante e o objeto (Fig.53). O signo, 
assume-se dentro de um sistema triádico em relação ao objeto e o interpretante, 
de modo que o signo é o fenômeno, não necessariamente figurativo e material, a 
ser interpretado, o interpretante aquele que recebe a informação e passa por um 
processo interpretativo mental de reconhecimento daquele signo, que por último se 
relaciona com o objeto que recebe uma atribuição alusivo ao signo. Nos estudos de 
Peirce, a classificação dos signo também compreende um estudo mais aprofundado 
na matéria da interpretação, em que o autor classifica a ocorrências de três etapas, 
a primeiridade, caracterizada pelo reconhecimento de algo antes do processo inter-
pretativo, a secundidade responsável pela percepção e consciência sobre algo, e por 
último a terceiridade. que de fato reconhece, interpreta e interage com algo. Melo 
(2015), irá interpretar a esta classificação de Peirce como o “sentir”, “reagir” e “pensar”, 
sendo a primeira um ato espontâneo, seguida de sua reação, e por último o conflito e 
resistência que resulta na interpretação e assimilação do pensamento.

A compreensão das abordagens semióticas, possuem em comum a contribuição 
do reconhecimento do livro, sua materialidade e sua funcionalidade de detentor de 
informação e suporte comunicacional, como contributos na significação. Assim, a 
construção simbólica do livro se dá pela sua capacidade material e pela sua atribuição 
como objeto imaterial, aquele caracterizado pelo espectro subjetivo, impulsionado por 
quem o interpreta e pelas potencialidades daquilo que ele representa. O livro, portanto, 
é uma ferramenta de comunicação onde sua base semiótica torna-se contributo na 
tradução e transmissão da informação segundo suas particularidades. 
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Estando o livro inserido no contexto globalizado, e sendo ele objeto participativo de 
relações comerciais, é reconhecido logo de imediato a atribuições de valor pela sua 
constituição como produto. Levando em conta a semiótica, a construção simbólica e 
a significação do objeto, a atribuição de valor consequentemente obtém seu funda-
mento na capacidade subjetiva. Em matéria de análise sobre a conceitualização entre 
o material e o simbólico a dualidade entre os dois termos provam-se pólos distintos 
em estudos sociais, porém, esta polarização é cada vez mais dissolvida, corresponden-
do em uma dependência um do outro, modificando-se de acordo com o meio social 
e cultural, o que torna o objeto, além de portador de valor, revestido pela matéria 
simbólica e consequentemente “por representações discursivas e imagéticas que se lhes 
tornaram intrínsecas.”(AGUIAR, 2008, p.105).

A principal base para a concessão do valor sobre a mercadoria, reconhece na 
obra de Karl Marx, “O Capital” uma argumentação plausível na dimensão social do 
assunto, que atribui o valor através do processo constitutivo da mercadoria, ou seja, 
a mercadoria ganha valor, não pelo que ela é concretamente, mas pelo tempo de tra-
balho e seus intervenientes na realização na concretização da mercadoria. A teoria 
de Marx amplia a atribuição do valor à mercadoria segundo seu referencial simbó-
lico, quando este se define pelas intenções subjetivas e análogas ao capitalismo, que 
colocam a mercadoria como resultante de um sistema além do material (MARX, 2015). 
Marx ainda, com seu conceito de fetichismo, fornece à mercadoria um caráter oculto, 
que transpassa a necessidade funcional da mercadoria, para atuar principalmente 
em seu valor de troca, ou seja, em sua equiparação à outra mercadoria e assumindo 
o valor agregado pelo processo produtivo (DENIS, 1998).  

Para Baudrillard, a dimensão simbólica tem origem nas relações sociais, já que 
este meio propicia uma cadeia influente entre todos os seus participantes. Considerando 
o valor simbólico uma extensão da análise simbólica das linguagens, sendo aquele que 
se valoriza por qualidades além da materialidade, Boudrillard compreende o valor 
simbólico agregado ao produtos, proveniente do consumo e de sua aproximação com 
a necessidade e funcionalidade de algo:

3.1    OBJETO RESSIGNIFICADO
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[...] os objetos nunca se esgotam naquilo para que servem, e é neste excesso de 

presença que assumem sua significação de prestígio, que designam não mais o 

mundo, mas o ser e a posição social de seu detentor. (BAUDRILLARD, 1972, p.46).

Trazendo a teoria no âmbito do livro, ela reforça o poder simbólico do objeto como 
detentor de uma segunda significação deliberada, construída pela simulação de um 
ideal. Este valor imaterial, contrastado com o valor de troca, trabalham conjuntamente 
fornecendo ao consumidor e potencial leitor da obra, uma relação afetiva para com 
o objeto, e não unicamente uma troca funcional.

A memória afetiva associada ao consumo é uma forma de conexão que também 
divaga nos limites da construção histórica do objeto, no que concerne à apreensão 
de valores por meio do objeto, ao resguardar uma representação própria e simbólica 
sobre o objeto e o indivíduo. Sundström e Bizello (2017) classificam esta relação através 
da compreensão do colecionismo como forma de reapropriação do passado, ou seja, 
em um nível, além do simbólico, o resgate histórico funciona como peça chave na 
intersecção entre a criação da memória e sua experiência.  Assim, é possível concluir 
que a manifestação afetiva da memória reside no ato de colecionar, bem como em 
qualquer ato que resgate uma percepção pessoal e individual associada à um objeto.

Bernd Löbach (2001), contribuirá para a construção representativa dos produtos 
industriais ao atribuir as funcionalidades prática, estética e simbólica. De maneira 
sintética, a função prática é responsável pela satisfação fisiológica que um produto 
exerce no usuário, ligado ao cumprimento da sua funcionalidade.  A função estética, 
ou seja, “um aspecto psicológico da percepção sensorial durante seu uso”(LÖBACH, 2001, p.60), 
é dependente das experiências do usuário em relação às características sensoriais 
e visuais presentes no produto, e a forma como estes são percebidos pelo usuário 
(LÖBACH, 2001) . Por último, a função simbólica se caracteriza pelo despertar espiritual 
do indivíduo em contato com o objeto, levando em conta suas percepções e senti-
mentos, associados a experiências, e qualquer tipo de assimilação psicológica e social 
proveniente deste contato. Na circunstância do livro, tais funcionalidades servem 
de subsídios em sua configuração como objeto e produto comercial, a medida que os 
aspectos práticos, condicionam a funcionalidade do livro como suporte comunicador, 
a funcionalidade estética promovem sua propagação através dos meios materiais e 
sensoriais, e a funcionalidade simbólica acarreta na transformação significativa do 
objeto livro para além de sua dimensão material derivada da função estética.

Em última instância, na dimensão emocional, que não deixa de interferir ou 
mesclar entre as formas de significação apresentadas anteriormente, os sentimentos 
podem servir de recurso para a produção de significação. E sendo a emoção ocasionada 
pela matéria estética e visual de um objeto, aqui cabe ressaltar o designer como ator 
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na apropriação de artifícios visuais para a estruturação gráfica da comunicação, que 
leva em conta a idealização afetiva para conectar o produto ao seu usuário. A capaci-
dade persuasiva inquirida pelos sistemas visuais é argumentada por Don Norman, que 
especificamente na área do design, elabora um estudo sobre o Design Emocional, como 
uma ferramenta na construção simbólica através da emoção. 

Objetos atraentes, de fato, funcionam melhor – sua atratividade produz emoções 

positivas, fazendo com que os processos mentais sejam mais criativos, mais tole-

rantes diante de pequenas dificuldades. (NORMAN, 2008, p. 82).

Assim sendo, a ação de abrirmos mão de um produto por outro, demonstra um indica-
tivo de que o indivíduo é persuadido pela preferência e descriminação, caracterizando 
a conexão entre o produto e o usuário através da emoção. Neste estabelecimento entre 
objeto e seu valor agregado, a definição mais aproximada de um ideal alegórico, somada à 
construção visual portada pelo objeto, demonstram estarem intrínsecas e indissociáveis.
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 3.2    O IMPRESSO PERMANECE

Para ver aonde os livros podem estar indo, devemos pensá-los como objetos que 

passaram por uma longa história de experimentação e brincadeira. Em vez de 

lamentar a morte dos livros ou criar uma dicotomia entre a mídia impressa e digital, 

este guia aponta para continuidades, posicionando o livro como uma tecnologia em 

mudança e destacando a forma como os artistas dos séculos XX e XXI nos levaram 

a repensar e redefinir o termo. 21 (BORSUCK, 2018 p.13).

A assimilação das novas tecnologias no mundo globalizado, colocam o desenvolvi-
mento dos meios digitais em evidência, caracterizando uma realidade desafiadora 
na visão dos recursos analógicos. Contudo, o que se nota é que a mídia impressa, em 
decorrência de evolução, e de seu estabelecimento consistente como veículo de in-
formação, permanece resistente. O olhar pessimista que findava a mídia impressa em 
decorrência das novas tecnologias, centralizava o digital como substituto no progresso 
da comunicação, porém, como é observado já no presente momento, essa eventual 
substituição não foi concretiza de maneira a excluir o impresso permanentemente, 
mas sim de reafirmar sua função imutável. Em meio à produção combinada entre 
técnicas, áreas e produtores, a produção gráfica responde a um sistema promissor 
para assimilação da tecnologia, das renovações técnicas, e de sua pertinência como 
transformador do meio social. Para Eco (1996), este desenvolvimento decorre tanto 
de um processo histórico, quanto circunstanciado pelo momento.

O registro histórico deixa inquestionavelmente claro que a maioria das caracterís-

ticas distintivas do que passamos a nos referir como “cultura impressa” - isto é, a 

estabilização da cultura escrita em um cânone de texto de autoria, a noção do autor 

como criador, o livro como a propriedade e o leitor como público eletivo - não foram 

consequências históricas inevitáveis   da invenção da imprensa durante o Renasci-

mento, mas, sim, o resultado cumulativo de escolhas sociais e políticas particulares 

feitas  por sociedades em determinados momentos.22 (ECO, 1996, p.21).

A coexistência entre o impresso e o digital, colaboram para que o livro seja eficiente 
em ambas as realidades. Parte desta definição se dá pela influência que um realiza 

22. Texto Original: 
“The historical record makes 
unquestionably clear that 
most distinctive features of 
what we have come to refer to 
as “print culture” – that is, the 
stabilization of written culture 
into a canon of authored text, the 
notion of the author as creator, 
the book as property, and the 
reader as an elective public – 
were not inevitable historical 
consequence of the invention of 
printing during the Renaissance, 
but, rather, the cumulative result 
of particular social and political 
choices made by given societies 
at given moments”.

21. Texto Original: “To see 
where the books might be going, 
we must think of them as objects 
that have experienced a long 
history of experimentation and 
play. Rather than bemoaning 
the death of books, or creating 
a dichotomy between print and 
digital media, this guide points 
to continuities, positioning the 
book as changing technology 
and highlighting the way artists 
in the twentieth and twenty-first 
centuries have pushed us to 
rethink and redefine the term.”
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sobre o outro. No caso do impresso, os avanços das tecnologias digitais colaboram 
para que a indústria editorial se fortaleça e se renove, devido a expressiva motivação 
de não perderem o seu público. Isso se deve, à medida que os dois formatos possuem 
seu público, sua forma de abordagem, e são efetivos em suas especificidades.

A proposta das novas tecnologias no meio impresso, além de permitir uma re-
novação na manipulação e construção técnica dos projetos gráficos por dispositivos e 
programas, contribui igualmente para a otimização de técnicas analógicas e manuais, 
representando um avanço para ambas as áreas. A criação de novos formatos e suportes 
asseguram a nova vigência de tecnologias para os meios comunicacionais de leitura, 
tornando tablets e livros digitais promissores no quesito de facilitação dos meios.

É averiguado que o livro, originalmente concebido pela produção artesanal, ao 
contrastar-se com as novas tecnologias, permanece intacto em sua versatilidade e 
prossegue como canal comunicador, porém, tratando-se de suporte e reconhecendo 
a vigência de novos formatos, torna-se relevante assegurar seu propósito de leitura 
em relação aos meios digitais.  A fusão entre a exploração sensorial em meios digi-
tais, contesta a forma estruturalista que a leitura e também a escrita constituíam-se 
antes das mudanças ocorridas na pós-modernidade Melão (2010). Sendo o hipertexto 
exatamente um dos mecanismos resultantes da produção tecnológica, ele dialoga 
com os sistemas de leitura por meio da hibridação de sistemas de comunicação, e 
representam o acréscimo na constituição de sua funcionalidade através da colaboração 
entre o visual e o sensorial.

Prova de como o hipertexto e as novas tecnologias da informação representam 
um papel relevante na cultura pós-moderna é a forma como ele se relaciona não 
unicamente ao homem, mas ao objeto propriamente dito. Com o aprimoramento das 
tecnologias e eventualmente a disseminação na utilização massificada destes dispo-
sitivos, ocorre a facilitação e manipulação dos meios gráficos e consequentemente o 
nascimento do livro digital, que altera as relações de domínio dos processos matérias 
pelo domínio da média digital, tornando possível uma inovação no meio cultural e 
social (SMANIOTTO, et al. 2011). Correspondendo à um fator técnico e direcionado ao livro 
Ferreira (2019), compreende que os livros inseridos neste contexto digital “configura-
rem-se como repositórios de informação voláteis e moldáveis do conteúdo que preserva” 
(FERREIRA, 2019 p.92), sendo que a partir desta variabilidade, não é possível definir nem 
prever como ele irá se constituir dependendo do seu emprego.

Chartier concorda que a facilitação é um vantagem no manuseio dos suportes 
digitais ao afirmar que o “novo suporte do texto permite usos, manuseios e intervenções do 
leitor infinitamente mais numerosos e mais livres do que qualquer uma das formas antigas 
do livro” (CHARTIER, 1998, p.88), porém deixa claro que também nas formas tradicionais, 
os diferentes suportes correspondem à diferentes formas de manuseio, que por sua 
vez possibilitam uma interferência autoral imediata (CHARTIER, 1998, p.91).
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Sobre a pertinência do impresso, Umberto Eco valida sua conservação pela 
comprovação história de resistência do livro através dos anos:

[...] ou o livro permanecerá o suporte da leitura, ou existirá alguma coisa similar ao 

que o livro nunca deixou de ser, mesmo antes da invenção da tipografia. As variações 

em torno do objeto livro não modificaram sua função, nem sua sintaxe, em mais de 

quinhentos anos. O livro é como a colher, o martelo, a roda ou a tesoura. Uma vez 

inventados, não se pode fazer melhor.  (ECO, CARRIÈRE, 2010, p.16).

Correspondente de uma pregnância que torna o livro resistente, a efemeridade do 
digital relatada por Eco, não anula a funcionalidade do impresso, que pelo contrário, 
é ainda mais útil como recurso inesgotável. Potencialmente, é visível que ambos os 
formatos são presentes e cooperam no sentido comunicacional, embora um tenha 
menos interferência no fator obsolescência. Entra em questão um segundo fator, já 
mencionado anteriormente, o hibridismo. Esse hibridismo, ocasionado pelos avanços 
tecnológicos, é justificado por Santaella pela “cibercultura” e pela intensificação dos 
meios digitais (SANTAELLA, 2008, p. 21). A resposta para esta “cibercultura” ao invés de gerar 
conflito, contribui na fusão de linguagens, em um intercâmbio para ambos os lados.

No que diz respeito aos impactos do produto impresso em questões ecológicas, 
existe a ligação para o desenvolvimento sustentável em que a utilização das novas 
tecnologias se estabelece de forma mais vantajosa. Mais precisamente na produção 
gráfica e editorial, a digitalização dos sistemas, que visam um maior aproveitamento 
técnico e material bem como sua otimização, acaba por contribuir nas soluções gráficas 
que privilegiam o digital e são menos nocivos no contexto ambiental.
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3.3    DESIGN ADAPTATIVO

As novas tecnologias, não apenas voltadas para o meio técnico, possibilitam o de-
senvolvimento e renovação na forma de lidar com os projetos gráficos, desde sua 
formulação, à aplicação . Na pós-modernidade, onde o discurso visual absorve cons-
tantemente diferentes referências e padrões estéticos, é ocasionado uma flexibilização 
e abundância de possibilidades nas áreas gráficas (CAUDURO, 2009). 

Escore (1987), Lovejoy (1997), Rhade e Cauduro (2005), são alguns dos autores que 
no início do século analisaram o contexto pós-moderno na visão dos regimes de 
visualidade dos padrões estéticos, e identificaram modelos de retórica visual que 
colaboraram para o discernimento da versatilidade e inquietude dos estilos gráficos 
vigentes na contemporaneidade. É definido que na pós-modernidade, a padronização 
não se enquadra na busca recorrente por  originalidade, e que parte deste estímulo 
vem da implementação das novas tecnologias que além de otimizar a produção, con-
seguiu ditar novos caminhos criativos e soluções visuais em contraponto ao que era 
vigente (FALCÃO, DALANEZE, 2008).

Bomeny (2009), propõe que os regimes de visualidade são constantemente al-
terados na contemporaneidade devido à sua capacidade de incorporar o momento 
cultural vigente, tornando assim, os padrões estéticos e as tendências, um espelho 
dos interesses e predileções do período em que se insere. Para Conti e Berth (2016) esta 
flexibilização nas orientações sociais e a comunicação mediática “incitam as indústrias 
a acelerar seus processos de inovação e estabelecer um novo patamar de competitividade.” 
(CONTI, BERTH, 2016, p.91). Para a produção editorial, que inadvertidamente se insere nessa 
dinâmica, o designer se mune do condicionamento do seu meio para executar sua 
função, e se beneficiar de um sistema que se estabelece na disputa e aceleração dos 
processos produtivos.

Os padrões estéticos conduzidos sobre a linha tênue de temporalidade, tornam 
as tendências visuais alternantes. Observando os movimentos artísticos que influen-
ciaram a história do design, desde do Arts and Crafts à Pop Art, é possível perceber 
uma trajetória de renovação constante e uma aproximação com as circunstâncias 
socioculturais. Para o design editorial, tal inquietação não deixa de estar presente, já 
que tendências representam um peso sobre as decisões criativas. Parte desta renova-
ção, se dá pela própria manutenção das técnicas, que insere novos olhares ao design 
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e aos processos gráficos. A transformação do livro a partir de suas potencialidades 
formais, e simbólicas, o tornam um objeto igualmente mutável. 

A variação de técnicas, é assumidamente ampla neste quesito, porque quando 
não condicionadas por um processo industrial, pode caracterizar a aplicação espo-
rádica de métodos não convencionais, baseados na realização experimental. Esse 
aspecto é essencial, modificando o cenário produtivo a partir das transformações 
tecnológicas, que trazem para o campo da produção gráfica uma resposta diferente 
para a produtividade.  

Alguns designers contemporâneos são fontes atuais da aplicação da produção 
gráfica, seguindo um modelo identitário em relação ao produto tradicional. A designer 
Irma Boom, por exemplo, em seus projetos, que por vezes contestam a obviedade, 
contribui na idealização, criação e construção do objeto impresso, ao dando nuances 
que enfatizam o domínio sobre as técnicas na obtenção de novas possibilidades.  

Irma Bom, designer holandesa nascida em 1960, com trabalhos na área do design 
editorial com grande renome internacional, sua postura assume uma relação com o 
livro que se baseia na construção estrutural de sua forma. Prova de seu método ex-
ploratório da forma do livro, está na sua produção de livros em miniatura. “A escala 
é uma parte muito importante do meu trabalho. Tem tudo a ver com escala, tamanho, peso 
e, às vezes, até cheiro” 23 (BOOM, 2014). A designer acredita que eles suscitaram a visua-
lização completa de uma obra, funcionando como uma confrontação da distribuição e 
comportamento gráfico empregado. Este confronto se traduz no seu emprego prático 
da produção editorial, que extrapola os conceitos tradicionais que prezam pela funcio-
nalidade, dando destaque à sua configuração contributiva no retrato da  informação.

Nem todo livro pode ser bom, então você tem que assumir desafios e arriscar 

para fazer invenções. Isso é muito importante para mim, não ter medo, fazer novas 

invenções. Claro, tudo já foi feito, mas resgate, e procure os limites do que é um 

livro.24 (BOOM, 2014).

Considerando que a forma e a escala são de grande peso em seus projetos, a designer 
transcreve em seus livros novas experiências atribuídas pela arquitetura e forma, 
acrescendo particularidades através da experimentação. Seu livro, um catálogo que 
contempla todas suas realizações, foi projetado em formato miniatura 5×3,8 cm, 
comportando 800 páginas (Fig.54-55). O livro representa sua abordagem como de-
signer, ao valorizar a composição tridimensional e o apelo à estruturação visual de 
forma exploratória.

Fig.54-55 Livro ”The Architec-
ture of the Book”, por Irma Boom

24. Texto Original “The histo-
rical record makes unquestio-
nably clear that most distinctive 
features of what we have come 
to refer to as “print culture” – that 
is, the stabilization of written 
culture into a canon of authored 
text, the notion of the author as 
creator, the book as property, and 
the reader as an elective public 
– were not inevitable historical 
consequence of the invention of 
printing during the Renaissance, 
but, rather, the cumulative result 
of particular social and political 
choices made by given societies 
at given moments”.

23. Texto Original: “Scale is very 
important part of my work. Is all 
about scale, size weight, and 
sometimes even smell.”
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Às vezes, a aplicação do design editorial e da produção gráfica está em usá-los 
explicitamente, promovendo uma mudança de paradigma. Dois exemplos recentes  
exemplificam essa prática. Em primeiro lugar está o livro do artista Jia Difei, que 
reúne em um volume extenso, suas obras realizadas durante os anos de 1980 a 1990 
(Fig.56, 57). Com design concebido por Wenbin Sun, o diferencial está no acabamentos 
de impressão em spray UV, na composição da impressão externa das folhas e na pos-
sibilidade de destaque manual das primeiras páginas do miolo. Em segundo lugar está 
o ganhador do Yellow Panceil no D&AD Awards 2021 na categoria de Design de Livros. 
O livro “Stories Hidden in Chinese Characters”, é dedicado á origem dos caracteres 
chineses e sua significação (Fig.58, 59). Concebido pelo estúdio chinês, linlin Design, 
foi desenvolvido em 2 anos, e conta com um acabamento minucioso que reúne corte, 
dobraduras e aplicação de pigmentos.

De modo que os padrões estéticos são constantemente renovados, é assim dado 
ao livro a oportunidade de incorporar diferentes técnicas, referências visuais, ten-
dências, e períodos,  na obtenção de um produto completo em matéria visual. Embora 
a aplicação do design respeite seus preceitos básicos,a renovação é imprescindível e 
constante. Julgando ainda o papel da contemporaneidade, que não impõe limites na 
busca de novos processos, e pelo contrário, incentiva um cenário transformador, o 
livro é um retrato material, de que a condição experimental, e os novos padrões de 
consumo influenciam sua pretensão, aquisição e contemplação. 

Fig.56-57 Livro “Jia Difei Works”
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Fig.58-59 Livro “Stories Hidden 
in Chinese Characters”
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OLIVEIRA ET AL. (2006) CONCLUI A PARTIR DA VISÃO DE BENBASAT ET AL. (1987) E HALINEN E  

Törnoos (2005) que o estudo de caso, propõe uma compreensão não manipulada da 
evidência além de ser pertinente na constatação de um fenômeno pouco relatado ou 
em constante alteração. Com base na questão central da presente dissertação e com 
o objetivo de viabilizar uma maior compreensão e discussão sobre o tema, aprofun-
dando seu escopo através de uma análise prática, o presente capítulo promove um 
estudo de caso de designers, destacando visões, hábitos e opiniões sobre o tema atra-
vés do método de entrevista, além de uma breve contextualização e análise de livros 
significativos segundo a opinião dos próprios entrevistados, para uma constatação 
representativa de sua abordagem. 

Com o intuito de promover um controle sobre a dimensão da análise, essa se 
baseou em casos concentrados na cidade do Porto, que apresenta-se como um centro 
reconhecido no âmbito do design em Portugal conforme já mensionado, além de ser 
um dos eixos da produção livreira do país. O critério estabelecido para a escolha dos 
entrevistados, além da localidade, também se estendeu à proposta de contemplar estú-
dios, ateliers e designers, caracterizando assim uma amostra, distinta e representativa 
da cena editorial do Porto. Também buscou-se designers com extensa bagagem, bem 
como aqueles com experiência mais recente e que possuíssem determinado nível de 
reconhecimento e considerável número de realizações em projetos editoriais para se 
obter uma argumentações fundamentada. 

A partir  do etabelecimento dos critérios, uma lista de designer do Porto foi 
elaborada com o auxílio do professor orientador, Luís Mendonça e revisada pelo 

ESTUDO DE CASOS 4.
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coordenador do curso, professor António Modesto. Os estúdios, ateliers e respectivos 
designers contactados foram: João Machado, Francisco Providência, Estúdio Eduardo 
Aires, António Modesto, Andrew Howard, Luís Mendonça, João Faria (Drop Dizaíne), 
João Martino (Non-verbal Club), R2 Design (Lizá Defossez Ramalho & Artur Rebelo), 
Studio Dobra (André Cruz), Colönia (Joana Machado), Inês Nepomuceno (ESAD—Idea), 
Atelier d’Alves (Sérgio Alves).

Optou-se pelo contato prévio por telefone ou email com todos os designers para 
posterior agendamento da entrevista. Os designers apresentados na análise foram os 
que se disponibilizaram a contribuir com a pesquisa. 

A análise contempla primeiramente as entrevistas com os designers no âmbito 
da produção de livros, seguida de uma breve análise visual das obras relevantes rea-
lizadas pelos mesmos, e por fim, uma breve conclusão coletiva sobre os casos. Com 
esta estrutura, pretende-se compreender pontos referenciados durante a pesquisa a 
partir de um estudo prático e analítico dentro do escopo selecionado, que caracterize o 
design editorial na atualidade e promova um debate entre diferentes posicionamentos. 
A ordem adotada para a análise respeita o recebimento ou realização das entrevistas. 

Gil, afirma que o método de entrevista auxilia na recolha de informações dos 
mais variados níveis indagativos e é relevante na obtenção de respostas sobretudo da 
perspectiva  do pesquisado (GIL, 2002, p.215), de modo a ser válida para esta análise, que 
não busca um referencial quantitativo.  Para a aplicação das entrevistas, foi seguido 
um modelo estrutural, tornando possível uma análise que contemplasse diferentes 
pontos de vistas sobre uma mesma questão, e auxiliando no levantamento argumen-
tativo para uma posterior conclusão. Foram realizadas perguntas fixas para todos os 
participantes, incluindo questões relacionadas aos processos e abordagens atuais 
no design editorial. Devido à realização no início do ano, em período pandêmico, as 
entrevistas que não puderam ser efetuadas por videoconferência, foram enviadas por 
email. As respectivas respostas tiveram autorização para serem transcritas, e estão 
apresentadas integralmente nos anexos.

Para organização e simplificação da análise das entrevistas, foram estipulados 
temas gerais que contemplassem o propósito da questão. Os temas foram:

Abordagem e prática do projeto: compreendendo as e etapas e 
processos cumpridos pelo designer na realização do artefato gráfico; 

Experimental e tradicional: analisando a diferenciação ou inte-
gração dos nichos de realização do projeto;
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A forma de atribuição da produção gráfica: assimilando a aplicação 
do design segundo aspectos técnicos, materiais e de uso, assim como 
o comprometimento a nível técnico no designer sobre o projeto;

A aplicação formal do design editorial: com foco na construção da 
coleção, compreendendo a metodologia e aplicação do designer e 
também identificando os processos estéticos e conceituais para a 
interpretação da capa;

O contexto das novas tecnologias: entendendo a reação do designer  
no contexto atual das tecnologias;

Referencial e contributo externo: compreendendo a influência do 
referencial e das linguagens visuais para o design.

A princípio, para a escolha da análise visual optou-se por uma imparcialidade da 
pesquisadora para que esta não influenciasse a escolha segundo um propósito de 
conclusão. Assim, foram estipulados aos entrevistados que escolhessem entre seus 
projetos editoriais concretizados (especificamente livros), um limite total de 10 exem-
plares que possuíssem uma maior apreciação e significação em sua realização, com 
o intuito de demonstrar especificamente, sobre o ponto de vista do entrevistado, os 
trabalhos que representassem sua abordagem. Dada a subjetividade do critério (que 
compete unicamente ao designer), e do fator numérico, alguns entrevistados não 
atingiram o número de 10 de obras, por uma questão pessoal ou criteriosa, no entanto, 
a variabilidade no número em cada caso, não gerou qualquer alteração na proposta 
inicial da análise, que teve como principal propósito uma conclusão essencialmente 
qualitativa. A análise das obras contempla uma ficha técnica, e uma breve descrição 
das diretrizes e conceitos básicos que serviram de base para a criação e conclusão 
do projeto. Optou-se, na maior parte e quando possível, por uma análise presencial 
do material, porém também foram utilizadas imagens complementares, retiradas da 
internet ou fornecidas pelos designers. 
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4.1    O CASO ANDREW HOWARD

ABORDAGEM E PRÁTICA DO PROJETO

Andrew Howard define design como um processo intelectual, de organização de 
ideias. Partindo do pressuposto de que criar a partir da confusão, no caso do livro, é 
inviável, para ele, pois o designer utiliza direcionamentos para a definição do projeto.  
Guiado por indagações “Que tipo de conteúdo é? Como está dividido? Como é separado? 
Que tipo de seções diferentes ele tem? Existem imagens? Como as imagens se relacionam 
com o texto?”25(HOWARD, 2021, Anexos), ele vai além desta compreensão sistêmica do 
conteúdo do livro, e passa para a dimensão “intuitiva”, buscando assimilar o que o 
livro parecerá, considerando características estéticas, sensoriais e simbólicas. Essa 
associação acontece à medida que o livro é assimilado como um objeto, “livro é uma 
coisa que você segura na mão [...] tem a ver com o seu tamanho, o formato, o peso, o tipo 
de papel que você usa, com capa dura ou capa mole. Todas as coisas fazem uma grande 
diferença”26 (HOWARD, 2021, Anexos).

EXPERIMENTAL E TRADICIONAL

Howard afirma considerá-las da mesma forma quando aplicadas ao projeto, porém 
admite que nem sempre vence. Compreende-se que para o designer, o desenvolvimento 
das diferentes propostas, não é uma questão de definição imediata, mas de compreensão 
do meio. Howard argumenta sobre a própria relação do designer com as expectativas 
do cliente e a importância de deixá-lo ser ouvido. Em contrapartida, os extremos 
dessa relação podem ser testados quando o cliente detém uma resolução predefinida 
do que ele deseja. Segundo Howard, um dos grandes problemas enfrentados nesta 
dinâmica, está na requisição tardia do cliente pelo designer, onde todas as decisões 
já estão tomadas pelos clientes. Assim, surgem problemáticas a nível editorial, e não 
propriamente do design, tornando difícil obter sentido do que já está estabelecido. 
“Você não pode fazer algo parecer bonito se não fizer sentido” 27 (HOWARD, 2021, Anexos).

Nascido na Inglaterra, porém 
residente em Porto, Portugal 
desde 1993, Andrew Howard, 
com estudos em pintura, e 
mais tarde em design, na 
Nottingham Schools’ of Art & 
Design, atualmente, além de 
exercer a profissão de designer, 
é também docente na Escola 
Superior de Artes e Design 
(ESAD), em Matosinhos, escritor 
e curador. Fundador, em 1994, 
do estúdio que leva seu nome, 
suas realizações se inserem 
no meio cultural e acadêmico 
institucional, conforme cita em 
seu site. Vencedor de prêmios 
a nível nacional e internacional, 
como o International Society of 
Typographic Designers, UK e Ler/
Booktailors, Prêmios de Edição, 
é também autor de publicações 
reconhecidas no âmbito do 
design, como no Catálogo: 
Gateways, 2008

25. Texto Original: 
“What sort of content is it? How 
is it divided? How is separated? 
What sort of different sections 
does it have? Is there images? 
How do the images relate to the 
texto?”.

26. Texto Original: “books are 
something you can hold in your 
hand […] it has to do with your 
size, the format, the wight, the 
sort of paper that you use, with a 
hard cover or soft cover. All things 
things make a huge difference”.
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Ainda sobre o estabelecimento das propostas experimentais e tradicionais, 
Andrew, diferentemente do conceito exposto, considera este processo muito mais 
próximo da tentativa de “empurrar” os limites. Para Howard, o “experimental” no 
sentido mais comum da palavra, confere uma abordagem crítica para o projeto, o 
que em sua concepção não é pertinente para a audiência. Em termos gerais, ao tentar 
empurrar os extremos de uma criação, busca-se um equilíbrio entre entregar o que 
é esperado, sem deixar de conferir uma provocação.

A FORMA DE ATRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO GRÁFICA

O reconhecimento de avanços técnicos e mudanças no setor de produção gráfica são 
observados por Howard, ressaltando a melhoria na qualidade da impressão, as mu-
danças nas produções de tintas, com maior qualidade e opções ecológicas. Para e o 
designer, cada vez mais esse fator de mudança melhoram os processos de produção, 
disponibilizando novas tecnologias e novas soluções para a criação dos materiais 
gráficos, apesar da base permanecer a mesma. Howard considera ser importante a 
devida atenção nos estabelecimentos das técnicas, porém, acredita no papel dos pro-
fissionais das gráficas em informar sobre as novas possibilidades acerca da produção 
gráfica. Enxerga-se aqui uma precaução quanto à relação de confiança mútua, capaz 
de proporcionar um maior aproveitamento técnico.

Quanto a valorização dos aspectos visuais presentes no livro, Howard considera 
o seguinte argumento: “como designer, você tem que deixar de ser designer e se tornar um 
editor, um curador, mas principalmente um leitor.” 28(HOWARD, 2021, Anexos). No reconheci-
mento da informação Howard, afirma ter uma abordagem de leitor em seus projetos, 
muito mais proeminente do que como designer, considerando que a leitura prática 
possibilita um reconhecimento adequado do comportamento do texto.

A APLICAÇÃO FORMAL DO DESIGN

No que diz respeito à idealização de uma capa, o designer afirma que depende do 
quão tradicional e inortodoxo o livro se baseia. Em primeira instância, para propostas 
tradicionais é normal que as características gráficas e formais correspondam a um 
padrão, porém, ao “empurrar os limites”, é possível atingir realizações que fogem do 
comum. No tratamento tradicional do livro, o formato, a fonte, a capa, são elementos 

27. Texto Original: “You can’t 
make something look pretty if it 
doesn’t make sense”.

28. Texto Original: “as a 
designer you have to suspend 
being a designer and you 
become an editor, a curator, 
but mostly a reader”.
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29. Texto Original: “Book cover 
is a wonderful playground 
for designers, because is a 
single flat piece with wonderful 
possibilities.”

visuais capazes de trazerem a similaridade e a ideia de conjunto para uma série, no 
entanto, conforme Howard afirma, essas mesmas características podem ser utilizadas 
de outras formas, dependendo da percepção do design, descobrir a melhor maneira 
de conectar esse novo conceito.

“A capa do livro é um playground maravilhoso para os designers, pois é uma única 
peça plana com possibilidades maravilhosas.” 29 (HOWARD, 2021, Anexos). Sobre a definição 
do grafismo de uma capa, assim como na idealização de uma série, Howard afirma 
depender do tipo de livro. Utilizando um modelo menos óbvio, que não entrega de 
fato tudo de uma vez, para Howard, é neste sentido que a capa se responsabiliza, não 
por resumir o conteúdo, mas colocar o leitor em uma direção. Em sua publicação 
Gateways (2008), um livro onde o designer se dedicou especificamente à catalogação 
de capas de publicações ao redor do mundo, apenas pelo título, já é possível perceber 
o que considera ser a capa de um livro. Gateway em português designa os portões, ou 
seja, o início de um caminho a se passar, porém o espectador não sabe o que está por 
trás daquele portão, apenas possui uma vaga ideia, se possuir. Utilizando um modelo 
menos óbvio, que não entrega de fato tudo de uma vez, para Howard, é neste sentido 
que a capa se responsabiliza, não por resumir o conteúdo, mas colocar o leitor em 
uma direção.

O CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

Bastante enfático Howard afirma que o livro nunca esteve e nunca estará morto. Para 
ele, são mundos diferentes na visão dos designers, e não tanto na visão dos leitores. 
Ele afirma que apesar de atestar a manutenção da produção impressa, ao mesmo 
tempo a produção digital se estabelece, dando diferentes possibilidades de interação 
e conexão de informações, como no caso do hipertexto. A interação entre um livro 
impresso ocorre com seu manuseio, diferentemente do livro impresso em que o contato 
físico não ocorre. Segundo Howard, o que tensiona para uma visão otimista dos livros 
digitais, apesar do ainda popular consumo dos impressos, está na qualidade estética 
da leitura, o que dá possibilidades de desencadear mudanças futuras. 
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30. Tradução Livre: “I think that 
a lot of the time, we say our notion 
of aesthetic is personal, […] but 
they are not quite personal”.

31. Texto Original: “[...] the thing 
about aesthectic, is that it is not 
just individual, there’s a cultural 
one, fashion one, and depending 
on the time your living, your taste 
will change, just like your clothes.”

REFERENCIAL E CONTRIBUTO EXTERNO

“Acho que muitas vezes, dizemos que nossa noção de estética é pessoal, [...] mas não são 
muito pessoais” 30 (HOWARD, 2021, Anexos). Howard em seu debate sobre o emprego da 
estética, argumenta sobre o ciclo das tendências, e o modo como a dimensão do de-
sign é influenciado pela moda e pelas tendências.“a questão da estética é que não é só 
individual, tem uma cultura, uma moda, e dependendo do tempo que você vive, seu gosto 
vai mudar, assim como suas roupas” 31 (HOWARD, 2021, Anexos), apresentando uma visão 
que é testemunha da presença da oscilação dos referenciais visuais, embora não seja 
constantemente influenciado pela sua estabelecimentos permanente das mesmas.
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PROJETOS EDITORIAIS: ANDREW HOWARD
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Livro comemorativo realizado para a Claus Porto em colaboração com Rita Carvalho, é um compilando de dados 
históricos e principalmente fotográficos de materiais, documentos e anotações utilizados na concepção da 
marca. Segundo Howard, foi desenvolvido um projeto que funcionasse além da publicação documental, também 
como um produto de design, sendo inclusive premiado em 2018 no European Design Awards, na categoria de 
Meios & Publicidade.

Claus Porto 130 anos

Ano de Publicação: 2017
Número de Páginas: 240
24 x 32 cm
Capa: Mole
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Fig.60-64 Claus Porto 130 anos
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Durante entrevista Howard comenta sobre o livro realizado para Mesquita Engenharia, em 2007, que apesar do 
aspecto institucional exigido pela natureza do projeto, provou-se não envolvido nas limitações de uma abordagem 
tradicional,  optando por um território menos comum, e mais envolvido em sua representatividade e tradução do 
propósito da companhia. O contato presencial de Howard com a realidade da construtora, provou-se um quesito 
importante na construção do objeto, que enriquecido pelo conteúdo visual proporcionado pelas fotografias, conta 
através das suas páginas a real essência da empresa. Algumas decisões criativas, como o desenvolvimento da 
capa, referencia a realização da empresa, e destacam sua solidez, assim como a textura do papel, a encaderna-
ção rústica e a cunhagem do título que também reforçam a proposta.

Mesquita Engenharia

Ano de Publicação: 2007
Número de Páginas: 360
20 x 22 cm
Capa: Dura
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Fig.65-69 Livro “Mesquita Engenharia”
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Em sua publicação Gateways, Howard se dedicou especificamente na catalogação de capas de publicações 
ao redor do mundo. Com um design que comporta um layout padronizado de apresentação das capas, além do 
tratamento das imagens, ele possui textos de apoio como ficha técnica e breve descrição. O destaque dos textos 
em vermelho, dão contraste às páginas sem fugir do equilíbrio visual entre texto, imagem e os respiros visuais.

Gateways

Ano de Publicação: 2008
Número de Páginas: 444
15 x 21 cm
Capa: Mole

Fig.70-73 Livro “Gateways”



99

UM ESTUDO DE CASO DE  DESIGNERS DO PORTO



100 4 .  ESTUDO DE CASOS

LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

O projeto além de conceber a produção da coleção, também criou a identidade visual para a editora. A base do 
projeto da capa baseou-se na ilustração textual, combinando o título com os grafismos. Embora a visualização 
gráfica distinga-se em cada capa, o envolvimento conjunto entre tipografia e imagem, são características que 
trazem a comunhão entre a coleção.

Coleção AHAB

Ano de Publicação: 2009
14x 21cm
Capa: Mole

Fig.74 “A ilha Caribou”, David 
Vann.

Fig.75 “Um Repentino Pen-
samento Libertador”, Kjell 
Askildsen.

Fig.76 “Winesburg, Ohio: A 
Group of Tales of Ohio Small 
Town Life”, Sherwood Anderson

Fig.77 “Contos Carnívoros”, 
Bernard Quiriny

Fig.78 “Pergunte ao Pó”, 
John Fante

Fig.79 “Filho de Jesus”, 
Denis Johnson

Fig.80 “O Quinto da Discórdia”, 
Robertson Davies

Fig.81 “A Ilha de Sukkwan”, 
David Vann

Fig.82 “ Miss Jean Brodie”, 
Muriel Spark

Fig.83 “Pudor e Dignidade”, 
Dag Solstad

Fig.84 “A Ilha”, de Giani 
Stuparich

Fig.85 “Prosas Apatridas”, 
Julio Ramon Ribeyro
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Fig.86 “A Quinta dos Animais”, 
George Orwell

Fig.87 “Cândido, ou O Otimis-
mo”, Voltaire

Fig.88 “A Metamorfose”, 
Franz Kafka

Fig.89 “O Grande Gatsby”, 
F. Scott Fitzgerald

Fig.90 “O Jogador - Livro”, 
Fiódor Dostoiévski

Fig.91 “O Coração das Trevas”, 
Joseph Conrad

Fig.92 “A Mulher de Trinta 
Anos”, Honoré de Balzac

Fig.93 “A Morte de Ivan Ilitch”, 
Lev Tolstoi

Fig.94 “O Alienista”, Machado 
de Assis

Fig.95 “Apelo da Selva”,
Jack London

Fig.96 “O Estranho Caso do 
Dr. Jekyll e de Mr. Hyde”, 
Robert Louis

A coleção é caracterizada pela sistematização de um resultado gráfico que pudesse ser replicado em todas 
as capas. Apesar de ilustrações distintas, o uso de uma paleta cromática expressiva,  associativa, e a estética 
particular de cada um dos grafismos, auxiliam na visualização conjunta das obras e em seu sentido da coleção.

Coleção Visão

Ano de Publicação: 2012
24 x 32 cm
Capa: Mole
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Na publicação, O Ser Urbano, é dada a devida ênfase aos 50 anos de realizações do arquiteto Nuno Portas, ao 
ser reunido o denso conteúdo textual e visual dentro de uma dinâmica fluida elaborada por Howard, em uma 
espécie de documentação. É valorizada a composição tipográfica, o destacamento de textos e o uso das cores.  
A realidade moderna se apresenta na forma como a diagramação corresponde a uma resposta dinâmica, na 
sobreposição de imagens, ou no destacamento do texto pelo grifo. 

O Ser Urbano
Nos Caminhos de Nuno Portas

Ano de Publicação: 2012
Número de Páginas: 640
12x 16,6 cm
Capa: Mole

Fig.97-101 Livro “O Ser Urbano
Nos Caminhos de Nuno Portas”
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

No livro Influx, a dinâmica contribui para uma visualização disruptiva , onde o uso de cores e os diferentes 
pesos tipográficos envolvem uma construção complexa, sem perder a linearidade. Composta por trabalhos e 
realizações da arquitetura portuguesa remetendo a uma catalogação, o destaque para a limpeza das páginas dá 
contraste à vibração das cores e o emprego das imagens.

Influx

Ano de Publicação: 2002-2003
Número de Páginas: 180
19 x 25.5 cm
Capa: Mole
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Fig.102-105 Livro “Influx”
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

O livro Pantaleão possui uma conceituação de base  religiosa com design referencial à bíblia e às escrituras. O 
usos de fontes clássicas, a distribuição do texto em colunas e a própria materialidade encontrada na tipologia 
das folhas do miolo ou na capa dura em acabamento de couro, são representações indicativas de uma estética 
que colabora com o tema sobre a abordagem da Relíquia Histórica e do Santo católico, Pantaleão.

Pantaleão

Ano de Publicação: 2003
Número de Páginas: 476 
13.5 x 18cm
Capa: Dura

Fig.106-109 Livro “Pantaleão”
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

O projeto do livro “Leituras de Marques da Silva” a partir da conferência “Reconstruir Cidades”, que primeiramen-
te foi concebido para o formato pdf, exigiu uma formulação que mais tarde teve de ser adaptada ao impresso. Ao 
usufruir dos limites do grid, o layout apresenta um desenvolvimento menos comum de organização especial, e 
demonstra uma dedicação particular às imagens, concretizando um sistema de enquadramento, em sua maioria, 
na parte superior da página. A limpeza da capa em conjunto com o uso do corte em faca para delimitar o título em 
acabamento vazado, dão à capa uma caracterização de destaque ao acabamento final.

Leituras de Marques da Silva

Ano de Publicação: 2011
Número de Páginas: 216
 24x 27 cm
Capa: Dura

Fig.110-113 Livro “Leituras de 
Marques da Silva”
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

Sobre uma perspectiva até certo ponto poética do objeto livro, a estética e a funcionalidade obtidas no projeto 
gráfico do livro “A ordem do Ver  e do Dizer”, da exposição realizada pelo Museu de Serralves, possui uma narra-
tiva clássica, respeitando as exigências do material e o conceito da memória fotográfica da exposição. A adição 
dos cartões postais trazem uma natureza referencial, e ao mesmo tempo funcional de registro fotográfico, na sua 
forma de aproveitamento e complementação da obra. 

A ordem do Ver  e do Dizer

Ano de Publicação: 1995
36 + 17 A5 postcards
15x 21 cm
Capa:  Mole

Fig.114-116 Livro “A ordem do 
Ver  e do Dizer”
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

4.2    O CASO FRANCISCO PROVIDÊNCIA

ABORDAGEM E PRÁTICA DO PROJETO

O processo de criação do Designer Francisco Providência é concebido através da 
compreensão da natureza da demanda, ao estabelecer alguns aspectos que compõem 
um “programa”. Segundo Providência, nem sempre o cliente possui uma idealização 
completa do que deseja para o projeto. É interessante observa que para o designer, 
nesta primeira fase de esclarecimento, ele não propõe formular o projeto em sua 
plenitude, mas sim em evidenciar as diretrizes e características básicas. A partir do 
enunciado estabelecido, as possibilidades de soluções tomam forma, no entanto, não 
caracterizam um padrão replicativo apenas por apresentarem o mesmo tema. Provi-
dência exemplifica a situação, ao fazer alusão a um de seus projetos, realizado para 
uma companhia de vinhos, Niepoort. O designer relata que para empresas do tipo, é 
muito recorrente a produção de edições institucionais com características tradicionais. 
Para este projeto especificamente, Providência, propôs a quebra da tradicionalidade, 
influenciado pelo idealizador do projeto, que possuía um discurso menos resistente.

EXPERIMENTAL E TRADICIONAL

Mostra-se aberto a compreender a real necessidade do cliente, para que assim suceda 
tal definição. Para o designer, esta separação entre os dois conceitos, em um plano 
comercial, tornou-se mais integrada, o que garante uma alternância entre ambos.

A FORMA DE ATRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO GRÁFICA

Para Providência, ter a noção da disponibilidade técnica auxilia na definição do tipo 
de solução a ser empregada, seja digital ou analógica, já que nos dois cenários, existem 
diferentes meios e possibilidades.

Nascido em Coimbra, em 1961, 
Francisco Providência fundo seu 
atelier, em 1985 na cidade do 
Porto, onde passou a exercer 
atividade nas áreas de gráfico, 
digital, editorial, ilustração, 
museografia, produto e 
sinalética. Com experiência na 
área acadêmica como docente 
nas faculdades de Belas Artes 
do Porto, Arquitetura do Porto, 
e Universidade de Aveiro, obteve 
o grau de Doutor em Design, 
com a tese “Poética como 
inovação em Design”. Contribui 
com a comunidade acadêmica 
produzindo artigos científicos 
e participando de conferências. 
Já realizou produções próprias 
como a nomeada Vencedor de 
prêmios e concurso nacionais 
e internacionais, entre eles o do 
Prêmio Nacional de Design em 
1996. Providência foi também 
consultor do Centro Português 
de Design, além de sócio e 
fundador da loja e editora de 
design “Sátira design” (Porto).
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Há sempre a intenção de conciliar os meios técnicos disponíveis - que embora 

estejam sempre disponíveis, nem sempre há orçamento para podermos escolher 

todos os meios -, usar essa consciência do fazer, consciência técnica que está 

presente praticamente desde o início. (PROVIDÊNCIA, 2021, Anexos)

As preocupações técnicas dão margem para as decisões formais do projeto em termos 
de tamanho, tipologias de papéis e acabamentos, sendo evidenciada a relação aproxi-
mada entre a gestão de produção  com os meios técnicos disponíveis.

Providência propõe uma abordagem da dimensão do design ligada à definição 
e funcionalidades. Na performance, do design, Providência faz alusão à vertente 
industrial, aquela que se aproxima da engenharia, dando outro tipo de importância 
para as questões produtivas, e a otimização dos processos e funcionalidades. Em 
contrapartida, ele ressalta a vigência atual do design para uma gestão social, com 
preocupações de cunho ideológicos, econômicos, e de inovação, que incorporam ao 
design um tom menos mecânico e mais orgânico. Diferentemente do design ligado 
à tradicionalidade das Belas Artes, ao qual Providência se declara pertencente, ao se 
encaminhar para uma abordagem da estética e da significação, “concebido a partir de 
uma espécie de reflexão crítica dos seus próprios autores […] é um desenho autobiográfico’’. 
(PROVIDÊNCIA, 2021, Anexos)

As complexidades dos sistemas produtivos, segundo a visão de Providência, 
foram facilitados na atualidade desde a interação com os produtores e a própria pro-
dução. No entanto, para além do conhecimento das etapas de produção e execução, 
o acompanhamento e o reconhecimento dos processos é essencial para se ter uma 
ideia das possibilidades e de que forma a utilização de tais processos garantem ao 
resultado final.

A APLICAÇÃO FORMAL DO DESIGN

Em termos do design de uma coleção, a Providência afirma que ela “deve ser sustentá-
vel, e se pagar a si própria” (PROVIDÊNCIA, 2021, Anexos). O designer refere-se basicamente 
aos produtores independentes, que necessitam liquidar os encargos da produção e 
de seus auxiliares. No entanto, a vantagem orçamentária apresentada em trabalhos 
patrocinados, dão maior liberdade na produção. Na questão do design propriamente 
aplicado, Providência opta em avaliar e compreender a perceção da unidade da coleção, 
o público alvo e o que a coleção agregará de novo.
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

Na visão de Providência, a capa representa a tradução do interior, de forma a 
apresentar direta ou indiretamente aquilo que se promete cumprir com o conteúdo, 
condicionando sua funcionalidade para além da estética. Com o intuito de demonstrar 
graficamente aquilo que é a obra em si, a promessa se baseia neste anseio. Contudo, 
em determinadas ocasiões, segundo Providência,  pelo contrário, existe a produção da 
promessa falsa, que ele considera um ”bluff”. Neste sentido, a Providência ressalta o 
contraponto entre o trabalho requisito de forma honesta e desonesta, que neste caso, 
é influenciado pela liberdade do designer em poder escolher seus clientes.

O CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

O livro impresso no contexto da era digital faz Providência questionar a funcionalidade 
do livro. Devido às diversas funcionalidades do livro, além de artefacto comunica-
cional, Providência ressalta a significação do livro para outros meios, valorizando 
assim sua forma impressa e concreta. “O livro por um lado está ameaçado pelos meios 
digitais e por outro lado não” (PROVIDÊNCIA, 2021, Anexos), é um argumento válido no re-
conhecimento do objeto físico eficaz na persuasão de uma aquisição através de sua 
significação além da forma.

REFERENCIAL E CONTRIBUTO EXTERNO

Providência relata sua admiração pelo designer, escultor e ilustrador, João Machado, 
em sua juventude, apesar de na atualidade não ter uma consciência formada sobre 
suas referências. Essa admiração, mantinha certo distanciamento ao passar pela sua 
autocrítica que enxergava os trabalhos de Machado de certo modo “alienantes”, na 
forma como se encontravam adequados à um propósito. Providência, afirma que bus-
cava um design que reafirmava o ser humano. Providência afirma ter se questionado 
sobre a reação do design sobre o indivíduo sobre seu propósito, porém, julgar ter sido 
talvez uma batalha perdida, já que a dimensão dos trabalhos de Machado, utiliza-se 
de uma licença poética, que é o verdadeiro intuito de sua obra, o que justifica sua 
conduta. O ponto em que Providência chega é a conclusão de que independentemente 
do julgamento favorável ou não do trabalho de Machado, elas caracterizam sua obra, 
e dão identidade própria.
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

Fig.117 Capa do livro “Álvaro 
Siza/ obra e método”

Fig.118-121 Livro “Álvaro Siza/
obra e método” em detalhe

Para o livro “Álvaro Siza: Obra e Método de Jacinto Rodrigues” a decisão criativa comporta uma preocupação 
com os conteúdos de texto e imagem de forma coesa. Por se tratar de uma composição conjunta entre imagens, 
texto e desenhos esquemáticos, é observado o uso do respiro visual para compensação da densidade da 
informação.  Em um primeiro momento a característica tradicional exigida por este tipo de proposta, não deixa de 
imprimir originalidade ou de prover um impacto.

Álvaro Siza/obra e método

Ano de Publicação: 1992
Número de Páginas: 216
21x29 cm
Capa: Dura
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

Nesta edição a decisão criativa segundo Providência,  partiu da intenção de evidenciar a riqueza e detalhe da 
obra do autor pela utilização das escalas reais e a neutralização da cor cinza no fundo da página.  O artefato 
comporta um formato maleável, e uma composição contemplativa e técnica da obra de Lapa, com minucioso 
equilíbrio entre as informações de apoio, na cor branca, as imagens e os espaços vazios.

Álvaro Lapa : Retrospectiva

Ano de Publicação: 1994
Número de Páginas: 116
29x22 cm
Capa: Mole
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Fig.122 Capa do Livro “Álvaro 
Lapa : Retrospectiva”

Fig.123-226 Livro “Álvaro Lapa: 
Retrospectiva”, em detalhe
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

Caracterizada por uma obra densa e de apelo visual particular, a destreza na organização e descrição das pratas, 
qualificam um design com foco no objeto e na contemplação da imagem. A obra  corresponde a uma exigência 
textual porém se apesar de equilibrar com as fotografias das coleções. A construção harmônica do layout é 
proposta através dos respiros visuais e por vezes na alternância de páginas onde a imagem toma todo o espaço. 
O acabamento em capa dura, e a jacket cinza com verniz brilhoso, dão um toque complementar à solidez e à 
própria natureza das peças apresentadas.

Pratas Portuguesas
de Gonçalo Vasconcelos e Dom Sousa 

Ano de Publicação: 1998
Número de Páginas: 304
24x 32 cm
Capa: Dura
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Fig.127 Capa do livro “Pratas 
Portuguesas de Gonçalo Vas-
concelos e Dom Sousa”

Fig.128-131 Livro “Pratas Portu-
guesas de Gonçalo Vasconce-
los e Dom Sousa” em detalhe
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

Dedicado à apresentação do catálogo de utensílios da marca Cutipol, o conteúdo do livro é em sua maior parte 
imagético dando destaque às peças de luxo. A presença enigmática se anuncia pela capa limpa e com a cunha-
gem do logo, também criado por Providência. As imagens tornam-se matéria exploratório do livro, que utiliza-se 
das proporções reais dos objetos para a obtenção de um registro fiel do portfólio utensílios. O uso real da escola 
proporciona uma experiência imersiva e detalhada do conteúdo, além de um acabamento em folhas amareladas 
e porosas que contribuem para uma caracterização formal e sólida da obra.  

Cutipol 

Ano de Publicação: 2015
Número de Páginas: 250
30x 28 cm
Capa: Dura
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 Fig.132-135 Livro “Cutipol”



124 4 .  ESTUDO DE CASOS

LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

Livro sobre a obra e percurso artístico do escultor português, Paulo Neves. O resultado gráfico enfatiza as 
imagens, destacando os detalhes e texturas das eculturas, e permitindo uma vizualização ampliada da obra.  
O acabamento técnico també corresponde à resposta artística do projeto, a capa faz menção ao trabalho de 
Neves, através das ondas cunhadas no papel de espessura grossa e texturizada. A lombada de encadernação 
aparente determina um acabamento expressivo complementar ao direcionamento artístico estipulado.

Paulo Neves 40 anos de Escultura

Ano de Publicação: 2018
Número de Páginas: 305
 26x 26 cm
Capa: Dura
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Fig.136-140 Livro “Paulo Neves 
40 anos de Escultura”
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

O trabalho realizado para a vinícola Niepoort, referido durante a entrevista, apresenta um acabamento 
externo notório à medida que o uso da madeira, o corte a laser e a encadernação aparente dão rusticidade e 
imprimem uma identidade própria ao trabalho. Internamente a composição visual coloca-se a favor do livro, 
que através do mecanismo de glossário e desenhos ilustrativos - sendo uma resposta ao tipo de conteúdo e 
a caracterização dos vinhos - favorece a representatividade dos produtos e comunica formalmente.

Niepoort

Ano de Publicação: 2020
Número de Páginas: 131
 22 x 20 cm
Capa: Dura
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Fig.141-144 Livro “Niepoort”
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

Devido à sua exigência e função utilitária, o Guia compõe uma relação estética junto à praticidade e rápida inter-
pretação da informação. Assim, a resposta criativa prevalece sobre um formato reduzido e maleável conduzindo 
ao uso de pictogramas e textos complementares.

Guia do Peregrino - São Bento

Ano de Publicação: 2020
Número de Páginas: 39
 21 x 11 cm
Capa: Mole
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Fig.145-149  Guia do Peregrino 
- São Bento”
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

A coleção de livros “Brevíssima Portuguesa” utiliza uma resposta tradicional do modelo de coleção. As capas 
comportam um layout e tamanho padronizado. Internamente, as folhas em papel pólen, e a diagramação condi-
cionam a forma clássica do acabamento para o tipo de leitura extensa de romances e narrativas.

Coleção Brevíssima Portuguesa

Ano de Publicação: 1995
11 x 16 cm
Capa: Mole
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Fig.150-157 Exemplares da 
Coleção Brevíssima Portuguesa”/ 
detalhe da diagramação
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

ABORDAGEM E PRÁTICA DO PROJETO

A abordagem do Estúdio Dobra, sobre o processo criativo, não se restringe à concep-
ção do livro, mas também à partilha da informação apresentada de forma orgânica 
a partir de conversas com os clientes. “Um livro, por norma, carrega uma ideia” (CRUZ, 

2021, Anexos), sendo esta relação o principal indicativo da solução gráfica.

EXPERIMENTAL E TRADICIONAL

Em relação às propostas tradicionais e experimentais, o estúdio não possui uma 
distinção, já que leva em consideração as múltiplas soluções de acordo com a iden-
tidade e contexto da proposta. Esse forma de lidar com o projeto, assimilando suas 
particularidades e sabendo utilizar o contributo provido pela transversalidade, é onde 
o estúdio encontra sua própria definição de design.  

A FORMA DE ATRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO GRÁFICA

O estúdio possui uma visão otimista do impacto da produção gráfica na qualidade dos 
trabalhos exercidos, mas reconhecem com bastante rigor e igual importância, seus 
realizadores. A dependência saudável entre estes intervenientes, se dá pela assistência 
e as capacidades profissionais, que dão aptidão para que o projeto enriqueça, confe-
rindo qualidade técnica na execução e materialização, através de seu conhecimento 
e experiências.

“No nosso entendimento, estética, função, legibilidade, uso, são todos componentes do 
processo de design” (CRUZ, 2021, Anexos). O debate sobre a aplicação destas características, 
sintetizam o fazer design, segundo a visão do estúdio, que como mote inicial, trata 
alguns pressupostos como fomentadores da prática. A encomenda, que segundo o 

4.3    O CASO STUDIO DOBRA

O Studio Dobra está localizado 
na cidade do Porto desde 2014 
e é liderado pelos designers 
André Cruz e João Guedes. Com 
foco em projetos de identidade 
e comunicação visual no âmbito 
cultural, embora seja um estúdio 
relativamente recente, já possui 
te conhecimento e trabalhos 
de grande expressão. Algumas 
de suas realizações contam 
com a participação da Câmara 
Municipal do Porto, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do 
Porto, Teatro Nacional São João. 
A entrevista foi realizada como o 
designer, André Cruz, nascido em 
Porto, no ano de 1981, e formado 
em Design Gráfico, pela faculdade 
ESAD, Matosinhos.
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estúdio, caracteriza como a real motivação para aquela realização e consequentemente 
a existência do projeto, serve de base para aplicação dos parâmetros complementares, 
como estética e legibilidade. Acrescendo a estes tópicos essenciais, o estúdio enxerga 
a “forma” também como uma forma de conteúdo, porém, não deixa de considerar 
relevante a contestação do uso de tais conceitos.  

O acompanhamento presencial é sempre executado pelo estúdio, e apenas não 
cumprido, por impossibilidades de localização.

A APLICAÇÃO FORMAL DO DESIGN

Especificamente no design para uma coleção de livros, novamente as intenções do 
cliente e do projeto, são essenciais para seu encaminhamento. Como atributo primor-
dial para uma coleção, o estúdio reconhece a funcionalidade de um “um pensamento 
gráfico” que possa ser colaborativo na percepção de uma série, esteja ele representado 
em um grafismo, ou na materialidade, ou em qualquer aspecto visual que possa ser 
reconhecido e representativo. (CRUZ, 2021, Anexos)

Para o grafismo de uma capa, a resposta pode ser encontrada de diferentes 
maneiras, segundo o estúdio, porém é fundamental que comunique com o conteúdo 
apresentado. É feita a menção funcional da capa no âmbito comercial, em que o estú-
dio resgata as origens da aplicação estética e visual como orientadores na decisão de 
compra. Essa função comercial, segundo o estúdio, deve ser sustentada pela “memória 
visual” do livro, contribuindo significativamente em um momento posterior, em sua 
permanência como objeto significativo, ganhando ainda mais relevância.

O CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

A capacidade adaptativa desses dois modelos, representam diferentes formas de se 
perceber e ler, e para o estúdio, esta relação com o mercado editorial, concretiza uma 
busca de adequação para todos os modelos, sejam eles impressos, digitais ou sonoros. 
Assim, a busca pelo livro impresso, apenas revela a postura “saudável” do livro, e de 
seu interesse ainda presente.
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

REFERENCIAL E CONTRIBUTO EXTERNO

As referências do estúdio não se resumem à um nicho específico, ganhando dimensão 
para além do círculo do design, alcançando “cinema, pintura, música, literatura, amigos, 
desporto, natureza, etc.” (CRUZ, 2021, Anexos). O estúdio ressalta a diversidade no cenário 
do design, e até na constatação momentânea de algumas referência que acabam per-
manecendo em seu círculo criativo, citando  Experimental Jetset, Sebastião Rodrigues, 
Paul Sahre, Brian Roettinger, M/M Paris, Peter Saville, Saul Bass, Niklaus Troxler.
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PROJETOS EDITORIAIS: STUDIO DOBRA
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LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

Fig.158 Capa do fotolivro “Sta-
ged From the Potemkin Series”, 
Gragor Seiler 

Fig.159-160 Spread do fotolivro 
“Staged From the Potemkin 
Series”, Gragor Seiler

Staged From the Potemkin Series
Gragor Seiler

Ano de Publicação: 2015
Números de Páginas: 208
24 x 30 cm
Capa: Mole

A compilação de imagens fotografadas por Gragor Seiler são um registro de fachadas presentes em cidades 
da Rússia, que escondiam a verdadeira miséria atrás de sua arquitetura externa. As fotografias dão corpo ao 
fotolivro, que caracteriza-se por se uma obra de apreciação visual. O livro foi publicado pela Galeria, Espacio 
Jhannia Castro que também promoveu a exposição do fotógrafo. A capa mole, especificamente, conta com um 
corte transversal no meio, dando mobilidade e tornando visível uma das fotografias de Seiler.



137

UM ESTUDO DE CASO DE  DESIGNERS DO PORTO



138 4 .  ESTUDO DE CASOS

LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

Um retrato da prostituição nas Filipinas sobre o ponto de vista do fotógrafo francês, Guy Monnet, o livro carrega 
a obscuridade e a tensão do tema, em uma obra caracterizada pelas fotografias preto e branco, e consequente-
mente pela apuração do contraste estre as imagens. A capa possui um detalhe da materialidade que influencia 
no sentido sensorial do livro, revelando-se um atributo para a própria interpretação e valorização como objeto.  

Crisis de la nuit - Guy Monet

Ano de Publicação: 2019
Número de Páginas: 28
16X22 cm
Capa: Dura
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Fig.161-164 Fotolivro “Crisis de 
la nuit”, Guy Monet
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No catálogo intitulado “Poder/Arquitectura” é apresentado em seu miolo a coexistência entre a sociedade 
contemporânea e a arquitetura. Reunindo fotografias, projetos arquitetônicos e textos suplementares, a obra 
equilibra o conteúdo visual presente na exposição inaugural da Casa da Arquitetura em 2017, sendo disponibi-
lizado duas cores de capa, a preta correspondendo a versão portuguesa, e a versão branca, apresentando a 
tradução para o inglês. O acabamento em capa dura possui uma cobertura de tecido, novamente promovendo 
um contato sensorial de maior apuração. A composição tipográfica do título abrange todo o espaço da capa, e 
determina o contraste entre a cor da superfície e o texto.

Poder/Arquitectura

Ano de Publicação: 2017
Número de Páginas: 260
17x 24 cm
Capa: Dura



141

UM ESTUDO DE CASO DE  DESIGNERS DO PORTO

Fig.165-168 Livro Catálogo 
“Poder/Arquitectura”
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Paris Nocturnes, é mais um catálogo de exposição fotográfica realizada pela  Galeria Espacio Jhannia Castro 
em que o Studio Dobra pôde contribuir com o design. Esta realização do fotógrafo Andreas Lang, conta com 
fotografias preto branco e o uso de  respeitos visuais constantes, que intercalam páginas inteiras branca, apenas 
com uma legenda. Os acabamentos voltados para a obscuridade do conceito, dão origem a um artefato enxuto e 
predominantemente breto e branco. Com encadernação grafada, folhas maleáveis e layout minimal, a ênfase se 
dá na contemplação das imagens.

Paris Nocturnes - Andréas Lang

Ano de Publicação: 2019
Número de Páginas: 56
 25,5 x 19 cm
Capa: Brochura, mole
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Fig.169-172 Fotolivro “Paris 
Nocturnes”, Andréas Lang
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ABORDAGEM E PRÁTICA DO PROJETO

Para o designer, o processo criativo na elaboração de um livro tem como base seu 
programa, geralmente fornecido pela editora. Para ele, este processo está relacionado à 
busca de uma solução para um problema. Julgando sua própria experiência, segundo ele, 
há casos em que é solicitado para elaborá-lo, porém, quando requisitado para realizar 
ideias alheias, declara-se bastante respeitoso com o que lhe é solicitado, colocando-se 
como um intermediário em questões estéticas, com base sempre no programa.

EXPERIMENTAL E TRADICIONAL

Modesto revela ter feito parte sempre do nicho comercial, não tendo a oportunidade 
de participar de propostas que tivessem o experimentalismo mais pronunciado em 
detrimento do condicionalismo de uma editora. Ele enxerga a semelhança entre as 
duas vertentes, mediante ao seu conhecimento prático, menos contemplado por 
propostas que sobrepunham o programa estipulado pela editora, embora acredite 
que as propostas experimentais, com cunho mais artístico, não sejam impedidas de 
também possuírem uma proposta comercial, de introdução ao mercado.

A FORMA DE ATRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO GRÁFICA

“A metodologia do projeto obriga que estejamos atentos às novas soluções” (MODESTO, 2021, 

Anexos). Modesto, ilustra esse contexto a partir de sua experiência profissional, ao 
afirmar nunca ter participada de projetos editoriais que utilizassem majoritariamente 
a técnica de tipos de chumbo, caracterizando uma tecnologia mais analógica, porém, 
relata sua afinidade com a Fotocomposição, que na época antecedeu à era digital. 

4.4    O CASO ANTÓNIO MODESTO

António Modesto Nunes, nascido 
em Abade, formou-se em Artes 
Plásticas pela Escola Superior de 
Belas Artes do Porto, em 1983, e 
atualmente realiza atividade como 
designer, ilustrador e autor. Foi 
fundador do Mestrado em Arte 
Multimédia da Faculdade de Belas 
Artes, onde é diretor do Mestrado 
em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais e professor associado. 
Foi fundador do Atelier António 
Modesto Design onde era diretor 
de arte até o ano de 2012. Além de 
seu contributo com a comunida-
de acadêmica na produção de 
artigos, seus trabalhos gráficos 
se inserem no cenário editorial, 
identidade visual, embalagem e 
ilustração. Já trabalhou em asso-
ciação à editoras, como a Porto 
Editora, onde contribuiu como 
autor e designer no projeto do 
Manual de Educação Visual no 3º 
Ciclo, o mais adotado para ensino 
em Portugal.
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Modesto afirma, que apesar dos constrangimentos, a técnicas utilizadas eram as que 
estavam disponíveis, e a capacidade adaptativa, iam de acordo com as condições do 
tempo. Em seu ponto de vista, não há como escapar do que são as novas tecnologias, 
não apenas no caso do digital, mas em questões de materiais. 

Modesto afirma aplicar a estética, e todos os outros parâmetros visuais em sua 
dosagem certa, novamente respeitando a necessidade da demanda e das características 
da obra. Produção e execução são etapas que Modesto busca sempre cumprir, Pare 
ele, a assistência técnica da produção, em seu ponto de vista, é importante, e permite 
que a visualização imediata do projeto gráfico, seja levada em consideração, para que 
em determinados casos, algumas características sejam incorporadas ao decorrer da 
execução, exatamente pela execução do acompanhamento presencial.

A APLICAÇÃO FORMAL DO DESIGN

Na elaboração de uma coleção, Modesto se atém ao próprio hábito de colecionar, como 
base para constituição e funcionalidade do projeto.

 A ideia de coleção está muito ligada a hábitos ancestrais, de juntar coisas [...] No 

fundo trata-se de criar uma espécie de hábito associado a fatores distintos, alguns 

bem positivos, como o hábito de ler mais e diferentes autores ou desconhecidos: 

um traz outro e outro. (MODESTO, 2021, Anexo)

Modesto relata a experiência que teve com duas coleções para a Porto Editora, onde 
apresentou uma abordagem sistematizada de dados, para que a editora tivesse de 
forma mais facilitada o corpo do projeto. “Há uma padronização mais sistemática visual, 
mas também, se ganha na otimização do tempo e do espaço” (MODESTO, 2021, Anexos), afirma 
Modesto, sobre essa concepção mais controlada no que diz respeito à funcionalidade 
do editor, e da utilização pré-estabelecida de soluções já empregadas. O designer 
exemplifica utilizando as coleções da editora Penguin, que mesmo ao apresentarem 
uma identidade forte que as unem, ainda trazem renovação e diversidade.

Modesto afirma que a definição dos grafismos de uma capa depende do intuito 
que ela se propõe transmitir. “Há livros que vem ter conosco, e há outros que nós vamos 
ter com eles. Isso marca logo uma diferença substancial”(MODESTO, 2021, Anexos). Modesto 
cita o caso dos livros escolares, que são adotados pelos órgãos de ensino, não repre-
sentando uma escolha facultativa para os pais. Segundo Modesto, essa tipologia de 
livro, mesmo na avaliação dos professores, é considerada muito mais pelo seu pro-
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pósito e valor científico, do que pelo julgamento de uma capa. Nestes casos, a capa 
possui o propósito de indicar o conteúdo, através de indícios que tornem visível suas 
propostas. Indícios, que para Modesto, podem ser demonstrativos, ou simbólicos, 
dependendo do nível de explicitação da plasticidade aplicada. Caracterizando outra 
vertente de capas, aquelas em que o marketing é o cerne das decisões, como no caso 
dos livros de literatura encontrados nos aeroportos, o designer afirma que neste caso, 
as imagens clichês sugerem explicitamente o conteúdo, definindo um nicho, onde a 
proposta pode estar na persuasão através da imagem.

O CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

Modesto assume a presença recorrente da discussão, porém, acredita na coexistência 
pacífica entre o impresso e o digital, não considerando um problema. Cita o caso do 
Manual de Educação Visual no Terceiro Ciclo, que participa como autor e designer, 
afirmando possuir a consciência de ser um material com provável evasão em decor-
rência de outras ferramentas, mas que compreende que é um processo natural, e não 
há necessidade de problematização. Em contraste, Modesto reflete sobre a utilização 
do livro em leituras corriqueiras, que dificilmente deixaram de ser adquiridas por 
exercerem a função de praticidade. 

REFERENCIAL E CONTRIBUTO EXTERNO

Modesto, afirma não ter uma referência específica, apesar de admitir apreciar inú-
meros nomes. Afirma ter uma visão classicista em sua avaliação, apesar de também 
ter em conta trabalhos menos próximos desta linha, como no caso da designer Irma 
Boom, que Modesto acredita possuir um processo interessante, e contar com um 
gama de clientes que possibilitam a abertura criativa. “Muitas vezes se esquece que 
em design, parte do que sai, do que é visível, não é apenas o designer quem determina, 
quase sempre isso não é bem entendido”(MODESTO, 2021, anexos). Modesto cita o nicho das 
grandes editoras, onde a gestão estética é mais “rígida”, resultando em soluções que 
nem sempre são as que foram adotadas inicialmente pelo designer. Por fim, Modesto 
acredita que o uso das referências, está no julgamento e compreensão do próprio 
designer em saber aplicá-las.
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PROJETOS EDITORIAIS: ANTÓNIO MODESTO
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A coleção 12quatorze, constitui-se por uma série de publicações em tamanho reduzido, a partir de poesias, 
ficções, peças, entre outras obras literárias, de mais de 30 de escritores em sua fase inicial. A compilação de 
livros possui uma apresentação gráfica replicativa a partir de uma paleta cromática distinta em cada capa, porém 
em conformidade com o conjunto. O formato é bastante maleável e utilitário no sentido de poder ser carregado 
facilmente. O acabamento da capa possui um enfoque simplista, porém enigmático, a partir do emprego do ver-
niz fosco e pela composição do título verticalizado, com o nome da obra e do autor utilizando a mesma tipografia. 
A diagramação interna respeita uma organização espacial tradicional de leitura narrativa.

Coleção: 12catorze

Ano de Publicação: 2021
11,5 x 16 cm
Capa: Mole
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Fig.173-177 Coleção: 12catorze
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Sob  a justificativa de ter sido também autor juntamente com Cláudia Alves e Maria Ferrand, Modesto apresenta 
o Manual de Educação Visual 7|8|9. O livro, utilizado como ferramenta educacional nos estudos da comunica-
ção visual. Elaborado com uma abordagem acessível, o material contém informações imagéticas, textuais e 
ilustrativas. A abordagem visual se destaca um um layout profuso, porém equilibrado, que se justifica na intenção 
de chamar atenção pelo seu público alvo e ainda ser efetivo em sua comunicação. Assim, o uso de uma estrutura 
composta por cores, tipografia em tamanhos confortáveis para uma leitura mais dinâmica, e o uso de grafismos 
imagens e ilustrações, acabam por proporcionar uma imersão menos cansativa, sem deixar de ser interessante 
e educativo. O material maleável, próprio para o manuseio, se constitui de folhas de papel de revista, e capa mole 
com verniz brilhante, ambos acabamentos colaborativos na utilização recorrente dos alunos.

Manual de Educação Visual - 7.º, 8.º e 9.º Anos

Ano de Publicação: 2019
Número de Páginas: 272
21,5 x 28,5 cm
Capa: Mole

Fig.178-182 Manual de Educa-
ção Visual - 7.º, 8.º e 9.º Anos
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O livro reúne mais de 800 espécies de borboletas encontradas na fauna angolana, com autoria de Luís F. Men-
des, António Bivar de Souza e Rui Figueira. Dividida em uma série de 3 livros, o primeiro volume aqui apresentado, 
possui uma imponência, desde a abrangência do seu tema, uma catalogação complexa de espécies de borbo-
letas, como também em sua forma estrutural. A edição reúne um vasto conteúdo informacional descritivo, e a 
utilização de fotografias em tamanho real, como apresentação fidedigna às espécies catalogadas. A estrutura da 
página delimitada por margens pretas, segundo Modesto, refere-se à organização física das espécies em “gave-
tas” de armazenagem. Com acabamento em capa dura e grande quantidade de folhas  , o livro é denso, embora 
seu tamanho seja especialmente confortável para a visualização detalhada das imagens.

Butterflies of Angola / Borboletas Diurnas de Angola Vol. 1

Ano de Publicação: 2014
Número de Páginas: 286
24 x 33 cm
Capa: Dura
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Fig.183-186 “Butterflies of 
Angola / Borboletas Diurnas 
de Angola Vol. 1
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O livro reúne em seu extenso volume um compilado de produções nacionais, caracterizando os mais de 800 
anos de poesia. Devido à densidade do conteúdo, logo que se tem contato com a obra é notória a altura de sua 
lombada e do seu peso, ainda que compensado pela leveza da gramatura do papel de bíblia presente no miolo. 
A estipulação da margem externa foi feita a partir do poema que ocupava a maior extensão horizontal da página, 
e assim, os demais poemas foram ajustados conforme este sistema estabelecido. Modesto relata que a decisão 
criativa da capa possui uma intervenção sua, que não foi admitida de imediato pela editora. O risco vermelho 
ligeiramente à direita, segundo o designer, representa a licença poética, da obra, e a interpretação subjetiva que 
se pode tirar da leitura do poema e da obra em sua totalidade. 

Poemas Portugueses Antologia da Poesia 
Portuguesa do Séc.XIII ao Séc. XXI

Ano de Publicação: 2009
Número de Páginas:  2149
17 x 25 cm
Capa: Dura

Fig.187-190 Livro “Poemas 
Portugueses Antologia da 
Poesia Portuguesa do Séc.XIII 
ao Séc. XXI”
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O livro corresponde à adaptação de Poemas de Fernando Pessoa ilustrada pelo designer António Modesto. 
Nesta edição, Modesto comenta sobre o modo como o tipo de papel levemente amarelado e poroso do miolo 
afetaram a tonalidade das ilustrações no momento da impressão e como seu processo como ilustrator não 
impunha decições no ponto de vista da editoração e design propriamente dito da obra.

Poesia de Fernando Pessoa Para Todos

Ano de Publicação: 2011
Número de Páginas: 48
25 x 27,7 cm
Capa: Dura

Fig.191-195 Livro “Poemas 
Portugueses Antologia da 
Poesia Portuguesa do 
Séc.XIII ao Séc. XXI”



157

UM ESTUDO DE CASO DE  DESIGNERS DO PORTO



158 4 .  ESTUDO DE CASOS

LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

ABORDAGEM E PRÁTICA DO PROJETO

O livro corresponde de forma similar à abordagem dos outros projetos de design, 
segundo a visão de Eduardo Aires, que tem como base a identificação de um território 
de trabalho, e a conceituação do projeto. Em contrapartida, o que difere neste pro-
cesso parte da obtenção de conteúdos pré-estabelecidos, definidos por uma demanda 
prévia. Aires analisa que os projetos editoriais, diferentemente das propostas em que 
o campo da exploração é menos restritivo, há a necessidade de um cumprimento da 
demanda, caracterizada pelo referencial primário, como os “cadernos de imagens” e 
“cadernos de textos”, segundo nomeia. Estes conteúdos correspondem ao argumento 
previamente designado, contribuinte na elaboração da forma. Porém, sem a clarificação 
explícita dos objetivos do programa, segundo Aires, não é possível delimitar a solução, 
o que resulta em um reconhecimento de diretrizes, ditas “território, as ambições, as 
limitações que o próprio projeto encerra são fatores condicionantes”. Por apresentar uma 
característica constitutiva de variadas linguagens, o designer, argumenta sobre a 
magnitude do design editorial: 

Mas o projeto editorial em si mesmo é para mim a mãe de todos os projetos, é o 

lugar onde se produzem encontros entre texto e imagem com maior frequência e 

com maior ritmo.  (AIRES, 2021, Anexos).

EXPERIMENTAL E TRADICIONAL

Enquanto considera abordar as linhas experimentais e tradicionais com o mesmo 
peso, Aires afirma que o que define a distinção entre as duas tipologias, é definida 
pela demanda, porém, em sua visão, não existe o impedimento da travessia entre 
fronteiras. Enquanto, para o designer, inicialmente, os dois nichos parecem formular 
distintas soluções, conclui que sua ocorrência pode possuir interferências de ambos.

4.5    O CASO EDUARDO AIRES

Eduardo Aires, designer 
português, nasceu em Ribatejo, 
1963. Possui PhD na área de 
Design Gráfico, e atua como 
docente na Faculdade de 
Belas Artes do Porto. Aires, 
é atualmente CEO e Diretor 
de arte do Studio Eduardo 
Aires, em Porto, onde realiza 
projetos no âmbito do 
design editorial, embalagem, 
branding e campanhas. Possui 
reconhecimento nacional 
e internacional pelas suas 
realizações, incluindo a premiada 
identidade visual da cidade do 
Porto e da Câmara Municipal, 
e o recente Pentawards 2018, 
pela embalagem da coleção 
Musgo Real. Segundo descrito 
em seu site, a principal essência 
do estúdio está no conceito, 
território, e significado, em união 
com o cliente.
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A FORMA DE ATRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO GRÁFICA

“Tentamos tirar partido daquilo que são, os avanços das técnicas, mas [...] naquilo que é 
analógico as evoluções não têm sido muito grandes” (AIRES, 2021, Anexos), argumentando 
sobre alguns sistemas de impressão que são recorrentes, e até inovadores no meio, 
porém acredita estarem ligadas mais à questões sustentáveis do projeto, do que no 
design propriamente dito. Aires reforça que a evolução técnica pode acrescentar um 
aumento da oferta sobre o ponto vista da solução gráfica e dos seus materiais, mas não 
é algo determinante. No que diz respeito à resposta gráfica e das linguagens visuais, 
como um viés de avanços técnicos, Aires afirma estar mais engajado na resposta do 
programa, e menos no que são tendências disseminadas no cenário gráfico.

Em relação à sua apuração quanto a estética, a função, legibilidade e uso, Aires, 
considera estes os “princípios ativos daquilo que é o design”, caracterizando os meios 
para a conquista da “boa forma”, referenciando o funcionalismo da escola de Ulm, na 
Alemanha (1953-1968) - marco no o estabelecimento do Design sob o olhar analítico 
-, onde tais pilares, são relevantes para uma resolução eficiente e consistente. Na 
opinião do designer, o refinamento na utilização e composição desses elementos, por 
vezes são corriqueiros e perdem a relevância em seu tratamento por representarem 
instrumentos triviais, contudo, devem ser julgados com a devida importância e tempo 
sua relação entre forma, imagem, e texto, pois são significativos em seu posiciona-
mento dentro do projeto. A partir do contato do teste com o material, que Aires julga 
conseguir a amplitude dessas características.

Sobre essa aceleração citada pelo designer, ele acrescenta que o cuidado com o 
emprego desses fatores é eminente, argumentando que a medida que a contribuição 
ativa e facilitada deles, encaminha à resoluções mais imediatas. No entanto, isso 
não deve interferir ou anular os questionamentos iminentes, caso contrário, podem 
resultar em restrições características de um trabalho executado em série, por uma 
resposta mecânica.

 O acompanhamento na produção e execução dos projetos, são sempre respei-
tados segundo o designer, porém, mediante as especificidades de cada projeto. Aires 
relata ser bastante cuidadoso em relação ao protocolo de impressão. Em seu caso, o 
início da produção efetiva do projeto impresso é feita apenas após a aprovação assi-
nada da maquete, pelo cliente. Essa aprovação garante a responsabilidade do mesmo 
para com o projeto.
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A APLICAÇÃO FORMAL DO DESIGN

Especificamente para o grafismo da capa, Aires, compreende seu papel de suscitar o 
leitor, e afirma que pode utilizar conceitos díspares para sua construção, ao ressaltar 
seu empoderamento, a literalidade, e pronunciar o autor. Porém, afirma que even-
tualmente pode não ter nenhum desses aspetos realçados, e sim intrigar e fazer uso 
do mistério que leva à busca. “Acho que tudo passa por estratégia. Tudo aquilo que é o 
excesso ou aquilo que é o vazio.” (AIRES, 2021, Anexos). O designer relata que a mudança de 
paradigma pode estar contida na funcionalidade da capa, como exemplifica, aludindo 
à alguns trabalhos de reformulação de capas que participou, em que em determinados 
casos o destaque era dado ao nome do livro, nquanto em outros, o foco era dado ao 
nome autor, devido a sua representatividade.

O CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

Aires, de forma breve, enxerga os avanços das tecnologias digitais promissores nas 
facilitações dos meios de impressão, que dão abertura para um aproveitamento me-
nos custoso, se comparado à décadas atrás, e considera que o digital ganha força em 
relação aos avanços presenciados na atualidade.

REFERENCIAL E CONTRIBUTO EXTERNO

Em última instância, sobre suas referências, Aires declara não ter um “mentor” que 
siga diretamente, pois julga ser um contributo da vivência e da assimilação da cultura 
visual. Aprecia ateliers e coletivos, porém, “mais formas de pensar do que propriamente 
indivíduos” (AIRES, 2021, Anexos). Possui recente admiração pelo trabalho do designer Ve-
nezuelano, Álvaro Sotillo, que em sua opinião, “trabalha com os elementos gráficos na 
sua mínima expressão com a sua máxima otimização, e isso cria um fascínio incrível”. 
Sua admiração pelo designer, se revela no trato da complexidade com coisas simples. 
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No caso do livro “Arte e Comunidade”, coordenado por Hugo Cruz, e encomendado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, a densidade do conteúdo, principalmente composta por textos, aproveita a construção do layout 
com o uso de respiros visuaise do contraste entre o preto e o branco. O destaque da obra se encontra principal-
mente na concepção do acabamento da capa, que utiliza uma “jacket” plastificada transparente, com informa-
ções impressas na lombada. Igualmente a encadernação de costura aparente é propõsto uma composição com 
caráter plástico de diferenciação.

Arte e Comunidade

Ano de Publicação: 2015
Número de Páginas: 550
 21x 23cm
Capa: Mole

Fig.196-197 Liivro 
“Arte e Comunidade”

Fig.198-199 Livro “Arte e 
Comunidade”, detalhe da
 jacket plastificada
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Esta edição restrita da Câmara do Porto, usada para congratular visitas ilustres na cidade, foi concebida sob o 
preceito principal de promover uma metáfora entre o artefato e a fotografia, originando assim um livro emoldura-
do que faz menção à obra fotográfica como arte contemplativa. Tal resolução conta com um material impresso 
em folhas densas de couché em dimensão pronunciada, auxiliando na contemplação das imagens da cidade. 
Externamente, a embalagem que comporta o livro, se assemelha à uma moldura, possibilitando sua suspensão 
em parede. Aqui é possível perceber a materialidade do objeto e do conjunto da obra, condicionantes de uma 
aproximação afetiva na significação do objeto, tanto pela apreciação fotográfica quanto pelo artefato.

Livro Moldura Porto.

Ano de Publicação: 2019
Número de Páginas: 300
27x40 cm
Capa: Mole

Fig.200-203 Livro 
Moldura Porto.
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A nova Identidade da Cidade do Porto e da Câmara Municipal, foi um projeto que envolveu uma extensa pesquisa 
e imersão sobre o que a cidade representa para quem a vê de fora. Para a edição do livro Porto.Book, a referência 
dos azulejos é logo percebida na presença emblemática da capa, que compõe um acabamento em baixo relevo. 
A solução compositiva do miolo, respeita um layout contido, mas expressivo pelo uso da impressão na cor azul, 
particular da identidade visual criada pelo estúdio, e também  pelo seu contraste com as folhas brancas.   

Porto. Book

Ano de Publicação: 2014
Número de Páginas: 216
20 x 25 cm
Capa: Dura

Fig.204 Livro “Porto. Book”

Fig. 205-207 Livro “Porto. 
Book” em detalhe
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No livro Bocage - A Imagem e o Verbo, de Daniel Pires, o livro em comemoração aos 250 Anos do aniversário de 
Bocage, apresenta uma realização sobre a vida e obra do poeta. Enaltecida pelas cores vibrantes apresentadas 
na capa, o miolo do livro, apresenta um conteúdo textual e visual rico, e alternante entre o peso visual da grande 
quantidade de imagens e o texto. A composição do layout varia entre páginas pretas e brancas, e por vezes 
organiza a imagem como elemento de destaque. 

Bocage - A Imagem e o Verbo

Ano de Publicação: 2015
Número de Páginas: 354
23x 28 cm
Capa: Mole

Fig.208 Visualização completa 
do Livro “Bocage - A Imagem 
e o Verbo”

Fig. 209-211 Livro “Bocage - A 
Imagem e o Verbo”, em detalhe
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Fig.212 Livro “Amadeo De 
Sousa-Cardoso, 2016-1916 Por-
to-Lisboa”, capa sem jacket

Fig.213-216 Capa e contracapa 
“Amadeo De Sousa-Cardoso, 
2016-1916 Porto-Lisboa”

Na edição Amadeo de Souza-Cardoso, livro que comporta as exibições e obras do artista português, possui aca-
bamento em folhas couchê para as páginas com imagem, e  folha porosa onde o texto é o protagonista. De modo 
geral, o aspecto visual presente na obra impressa condiciona uma apreciação do trabalho do artista. Detalhes 
da diagramação, como o uso do destaque em vermelho, e o recuo de informações específicas, colaboram para 
uma leitura instigante, enriquecida por elementos compositivos auxiliares. Para seu acabamento externo, o uso 
da jacket permite uma interpretação moderna entre o contraste do vermelho e a composição tipográfica, em 
contrapartida, a capa dura sob o jacket revela uma fotografia em preto e branco e uma lombada com acabamen-
to em tecido, apresentando uma visão tradicional e histórica da obra. 

Amadeo De Sousa-Cardoso, 
2016-1916 Porto-Lisboa

Ano de Publicação: 2017
Número de Páginas: 320
 19x 24 cm
Capa: Dura
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No livro “Esporão: colheitas e artistas” que reúne os rótulos realizados por 32 artistas para a marca de vinhos Es-
porão, apresenta-se desde seu acabamento externo, na jacket, uma preocupação estética com a representação 
das embalagens, e a enfatização do conceito principal de catalogação da obra. Internamente, essa característica 
também é apresentada  e adquire uma imersão provida pela amplitude das imagens e pelo apoio do conteúdo 
textual, que constitui um aspecto formal equilibrado às imagens e o uso neutro das cores para o destaque dos 
rótulos. A capa dura preta com destaque ao título na extremidade inferior em conjunto com o acabamento em 
tecido, e a sinuosidade do corte, são elementos que remetem à garrafa de vinho, temática  principal da obra.

Esporão: colheitas e artistas

Ano de Publicação: 2017
Número de Páginas: 361
31 x 54 cm
Capa: Dura

Fig. 217-119 Livro “Esporão: 
colheitas e artistas”

Fig.220 Livro “Esporão: colhei-
tas e artistas”, detalhe do miolo
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Fig. 221-223  Livro “Arquitectura 
com Autor””

Fig.224 “Arquitectura com Autor”, 
exemplar com encadernação 
comum

“Arquitectura com Autor”, foi desenvolvido para contemplar a arquitetura de Guimarães entre os anos de 1937 
a 1970. Com o pretexto de exploração histórica, o livro usa como base o formato de “pasta arquivo” reunindo 
conteúdo textual e imagético, organizado de forma a remeter à uma arquivação de documentos. O livro contem-
pla diferentes papéis e tamanhos, dando ênfase à exploração material e tátil, além de possuir precisamente em 
sua capa, talvez a maior referência da temática,  ao utilizar a textura da pasta e a encadernação parcialmente san-
fonada na extremidade lateral, onde os cadernos são presos individualmente com acabamento preto, finalizado 
com um cordão de amarração.

Arquitectura com Autor

Ano de Publicação: 2014
Número de Páginas: 280
16 x 24 cm
Capa: Dura
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Inside Outside, livro escrito e projetado por Aires, propõe uma imersão no manuseio do material através da 
própria descoberta do designer e da sua passagem entre o ambiente pessoal e profissional, relação esta, que 
intitula a obra. O livro, além de apresentar sua vida, carreira e projetos, utiliza características gráficas como o 
uso de notas escondidas por post-its que intencionam o leitor a participar desta descoberta de forma prática. A 
“case” onde o livro se aloja, também faz alusão à temática, do “dentro” (inside)  e “fora” (outside), e se constitui de 
material amadeirado e leve.

Inside Outside

Ano de Publicação: 2014
Número de Páginas: 260
14 x 24 cm
Capa: Dura
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Fig. 225-229  Livro “Inside 
Outside” em detalhe
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O livro de capa dura e  lombada expeça, provém de uma natureza inegavelmente institucional, que colabora para 
um artefato denso e untuoso, representativo do fator histórico da Universidade do Porto. Com um design clássi-
co sem deixar de ser envolvente, o livro reúne textos, imagens, e um layout linear ao apresentar sua informação.

Universidade do Porto: Raízes e Memórias da Instituição

Ano de Publicação: 1996
Número de Páginas: 410
25x 31 cm
Capa: Dura

Fig.230-233 Livro 
“Universidade do Porto: 
Raízes e Memórias da 
Instituição”
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ABORDAGEM E PRÁTICA DO PROJETO

Em termos iniciais, a abordagem do designer sobre o projeto de um livro extrapola 
seus limites materiais ao compreender atributos externos e igualmente influentes. 
A partir deste processo Alves argumenta que algumas diretrizes funcionam como 
“condicionantes”, sendo elas, a princípio: o conteúdo e a disponibilidade orçamen-
tária. A este posto de condicionador, segundo Alves, encontra-se primeiramente o 
conteúdo, que segundo ele, assegura uma conexão entre a forma e o conteúdo. A partir 
deste conteúdo, é dada a  margem para uma interpretação mais aprofundada sobre 
a natureza do projeto ou mesmo de reconhecer soluções pré-estabelecidas a partir 
do seu tipo de fundamentação. Já, na questão orçamentária com condicionante, para 
Alves ela irá contribuir para a definição dos limites do produto gráfico, que não se 
resumem unicamente na disponibilidade monetária, mas também na definição da 
produção técnica e estética a ser empregada no livro. Por fim, ainda neste conjunto 
de condicionantes iniciais, Alves não deixa de citar as expectativas do cliente, que 
para ele são essenciais na definição e conceitualização final da demanda.

EXPERIMENTAL E TRADICIONAL

À medida que o maior aprofundamento na natureza do livro é atingido, no que diz 
respeito à abordagem experimental e comercial do livro, Alves concorda que há uma 
diferenciação, porém o que de fato irá definir qual tipologia utilizar são as expec-
tativas e intenções do cliente. Apesar de graficamente, segundo Alves, a abordagem 
experimental dar maior liberdade para soluções e promover o “pensar de uma forma 
um pouco diferente” (ALVES, 2021, Anexos), para ele, na maior parte dos casos os próprios 
clientes já possuem maior consciência sobre o livro que querem e sabem o que espe-
rar, cabendo ao designer, ser o mediador, e construir coerentemente a partir desta 
idealização prévia, dando abertura para discussão entre as partes. Embora, tecnica-
mente sejam diferentes, Alves compreende que a estruturação e organização do livro 

4.6    O CASO ATELIER D’ALVES

Estabelecido em 2012, na 
cidade do Porto, o Atelier d’Alves 
possui realização no âmbito do 
design gráfico, editorial e web 
design com reconhecimento 
sobretudo no eixo cultura. O 
Atelier fundado pelo designer 
Sérgio Alves, formado na Escola 
Superior de Artes e Design 
de Matosinhos, conforme 
descrito em seu site, preza pela 
intersecção de metodologias 
e conceitos em detrimento de 
projetos originais e inovadores. 
Destacando a parceira entre 
atelier e cliente, sua abordagem 
possui características próprias 
no uso e condução dos recursos 
tradicionais para projetos autorais 
ou experimentais, salientando o 
acompanhamento desde a fase 
inicial até a conclusão, na busca 
de realizações construtivas em 
sua caracterização identitária.
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é semelhante em ambas as abordagens, mas o que difere no caso da experimental está 
na ambiguidade com que tais características são levadas em consideração, sendo as 
soluções muitas vezes observadas em detalhes. O designer argumenta:

Agora o livro que seja mais experimental, muitas vezes pode exigir, ou pode pedir, 
mais trabalho de pré maquetização, ou seja, nós normalmente no início dos livros, 
quando estamos numa conversa entre alguns clientes fazemos um mono do livro, 
que é um livro em branco, e estamos a pensar no papel, estamos a pensar no número 
de páginas no volume do livro e por aí fora. Em ambas as situações nós costumamos 
fazer isso. (ALVES, 2021, Anexos).

Com o auxílio do protótipo, utilizado pelo designer, é possível compreender, 
que a experimentação material é contributo na realização, independentemente da 
tipologia do livro e do seu conteúdo.

A FORMA DE ATRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO GRÁFICA

Alves afirma ser essencial que o contato com a gráfica seja estabelecido desde o início 
para um melhor aproveitamento e encaminhamento em termos técnicos e estéticos, 
que influenciarão as etapas seguintes, sendo esse acompanhamento fundamental 
tanto a nível pessoal, quanto à nível técnico fornecido por ela, que no seu caso, faz 
questão de acompanhar de perto para ter controle do andamento em sua totalidade.

 No caso do livro, Sérgio ressalta a pregnância e temporalidade relacionada ao 
ato de ler e manusear um livro, obrigando-o a ter preocupações à níveis estéticos, de 
legibilidade, já que o livro apresenta diferentes níveis de agudo e graves, determi-
nantes para que o interesse seja constante e a leitura impelida a continuar cabendo 
ao designer agir muitas vezes de forma invisível, tendo em mente que o descarte de 
sua função anula a capacidade interativa e legível do artefacto. 

A APLICAÇÃO FORMAL DO DESIGN

Direcionando a percepção do designer, em processos específicos da elaboração do 
livro, em relação a coleções, o designer afirma ser importante pensar no projeto como 
um todo, sendo essencial que o conteúdo chegue de forma completa, evitando assim 
mudanças posteriores ou a definição de diretrizes que não se adequam propriamente. 
Essa falta de informação e conteúdo pode gerar inúmeras interrogações que por um 
lado pode ser prejudicial, porém enfatizam que a funcionalidade do designer é deter-
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minante na coerência do processo, e que ele se molda a partir do que lhe é oferecido, 
“no design, não há dúvida que o conteúdo dita a forma, e por isso, nós tendo o conteúdo, 
damos resposta a ele” (ALVES, 2021, Anexos). 

Em relação às capas, Alves reflete sobre o contraste entre o conteúdo implícito 
e explícito. Na maior parte dos casos, o que o designer aplica é a significação menos 
evidente, aquela que torna a capa um elemento intrigante, deixando questionamentos 
e despertando a curiosidade. Assim, ele se distancia da abordagem que considera a 
capa um resumo do conteúdo, aproximando-se do conceito questionador e instigante. 
Ele ressalta também, que nesta definição o cliente sempre é mais exigente, já que em 
alguns casos o nível pessoal afeta ainda mais o julgamento e a imparcialidade com 
o projeto.

O CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

No caso dos livros digitais a mudança de paradigma acontece na forma de interação. 
Alves reflete sobre a diferenciação do mundo digital para o impresso, com o emprego 
de outras formas de combinações, estas que promovem uma expansão na ocorrên-
cia da interlocução com o leitor. Ele acredita que apesar das questões relacionadas 
à substituição do impresso, sua demanda recorre sempre à característica ligadas à 
materialidade e seu significado quanto memória. Alves não tira o mérito do digital, 
mas ressalta este contraste com o impresso e os livros digitais e pdfs, em que a re-
corrência da consulta tem propósito mais mediático, enquanto que na forma física, 
é uma volta mais contemplativa intermediada pelo contato material e a lembrança 
agregada. Por fim, o designer argumenta que a permanência do digital apenas inten-
sificou a valorização do impresso.

 

REFERENCIAL E CONTRIBUTO EXTERNO

Sobre a utilização de referências, conforme Alves destaca, esta é uma prática impor-
tante, e que até se complementa com referências externas para o enriquecimento do 
projeto. Em seu caso, o referencial não necessariamente interfere em seus projetos, já 
que para ele, apesar do consumo e as mídias digitais tornarem inevitável o contato com 
novos conteúdos, ele tenta se desligar, não negando o conhecimento e as referências 
relevantes e na área, que declara ter adquirido durante sua formação.
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O material que compõe o livro de Adélia Gonçalves, possui a imagem fotográfica, como elemento principal da 
narrativa de seu projeto editorial. Aqui, a transversalidade entre conteúdo e imagem, transmitem um apelo visual 
que se complementa igualmente na forma como o livro se constrói, se desdobra e se lê. Com o uso das cores, as 
páginas texturizadas desdobráveis e a sobreposição das folhas e dos cadernos, a obra tenciona à experimenta-
ção através do manuseio, e a alternância entre entre o conteúdo visual e  simbologia de sua materialidade

Lugar-Rio

Ano de Publicação: 2020
Número de Páginas: 12 trípticos
13 x 22 cm
Capa: Mole

Fig.234-235 Livro “Lugar-Rio”

Fig.236-238 “Lugar-Rio”
em detalhe, desdobrável
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“A Garden at Night” uma publicação conjunta à exposição de mesmo nome, possui a representação pessoal 
do artista Kurt Schwitters. A partir de um acontecimento passado, a obra interpreta visualmente este momento 
vivido por Kurt, através da estética e da composição material. Com o uso do formato sanfona é promovida uma 
seriação visual das imagens através de uma interpretação expressiva e contemplativa. A apresentação da carto-
lina desdobrável, possui acabamento de papel espelhado. No miolo são destacados 4 textos de autoria de Allen 
S. Weiss, Pedro Pousada, Nancy Perloff e Tiago Madaleno, diagramados com fonte verde, em alusão ao “garden”.

A Garden at Night

Ano de Publicação: 2020
Número de Páginas: 40
12 x 19 cm
Capa: Mole

Fig. 239-241 Capa do livro “A 
Garden at Night”

Fig. 242-243 Livro “A Garden
at Night”, spread
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Segundo Alves, um de seus primeiros livros editados foi a obra “Cassandra”, que hoje considera 
um de seus trabalhos mais emblemáticos por ter sido um projeto pioneiro em intervenções 
como editor. A disruptura proposta no tratamento do texto e na construção do layout resulta de 
uma exploração a nível editorial com rumos experimentais. Ainda funcionando como contributo 
estético e interpretativo, os textos com autorias de 7 escritores portugueses, adaptam-se 
dentro desta criação, de acordo com sua caracterização particular.

Cassandra

Ano de Publicação: 2014
Número de Páginas: 80
14x 21 cm
Capa: Mole
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Fig.244-246 Livro “Cassandra”
Fig.247 Livro “Cassandra” em spread
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Femme en Noir é uma obra editada em duas línguas, português e francês. De acordo com a abertura, frontal ou 
traseira do livro, uma das línguas é contemplada. Essa dinâmica corresponde a uma leitura que divide o livro entre 
dois setores. O layout, e as características compositivas possuem destaque no tratamento de alguns textos 
introdutórios com a alternância de fontes em tamanho maior e menor. As ilustrações presentes na obra, são 
interpretação de 15 ilustradores sobre a “Mulher de Negro”, símbolo da marca de vinhos Porto Cruz, de onde a 
obra se embasa. O destaque para essa carga visual se constrói através de um layout limpo em favorecimento ao 
reconhecimento da figura.

Femme en Noir book

Ano de Publicação: 2018
Número de Páginas: 60
16,5 x 23 cm
Capa: Dura
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Fig.448-452 Livro “Femme 
en Noir book”
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Fig.253-254 Corte vazado na 
capa do livro “Traços de Gente”

Fig.255-257  Livro “Traços de 
Gente”, em detalhe

A apresentação da obra “Traços de Gente”, do Grupo Amorim, se desdobra em um projeto editorial impulsionado 
pela tradição de uma empresa de 150 anos, destacando a solidez emblemática da empresa. Um livro composto 
de textos e vivências de seus colaboradores, possui um envolvimento pessoal e sentimental bastante firme e 
eloquente, resgatado na proposta estética tanto em seu interior quanto no exterior. A materialidade do livro ruma 
para uma solução contrária à obviedade, que seria a utilização da cortiça, principal matéria prima utilizada pela 
empresa. Pelo contrário, a utilização do corte vazado traz à capa um dado que instiga a abertura, onde se lê o 
complemento do título. Por fim, o acabamento da encadernação suíça agrega ainda mais o caráter de luxuosi-
dade do livro. No miolo, a apresentação gráfica respeita um layout minimal, acompanhando a estética tradicional 
mas sem deixar de trazer modernidade.

Traços de Gente

Ano de Publicação: 2020
Número de Páginas: 216
20 x 26 cm
Capa: Dura
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ABORDAGEM E PRÁTICA DO PROJETO

O processo relatado pelo designer Luís Mendonça se interpola entre a dimensão 
criativa, dados técnicos e orçamentários. Os desafios, para ele, são parte integrante 
do desenvolvimento e são um estímulo à medida que a adversidade constitui uma ne-
cessidade experimental auxiliadora que se torna um contributo para todo o processo. 
O limite de tempo se torna influente na realização dos trabalhos de Mendonça, que 
relata considerar os prazos curtos um aditivo para sua execução. Segundo ele, a soma 
entre os prazos, e os constrangimentos inerentes do projeto implicam no alargamento 
de projetos realizados, em especial, em sua variação e extensão. 

EXPERIMENTAL E TRADICIONAL

Antes de considerar o programa, Mendonça ressalta a relação entre todos os inter-
venientes. Seu próprio envolvimento em toda a dimensão dos projetos, assim como a 
dedicação e comprometimento de todas as partes integrantes, são essenciais em seu 
percurso. A “carga afetiva” e o nível de comprometimento tornam sua imersão engajada, 
“todos os trabalhos em que me envolvo, sejam de minha iniciativa ou por encomenda de 
alguém, têm em comum uma carga afetiva que deposito neles” (MENDONÇA, 2021, Anexo). Sejam 
livros de autores ou técnicos, para Mendonça, a aproximação entre design e autor, 
é um contributo para a obra, que somada aos aspectos técnicos, são enriquecedores 
para o resultado final. Seus envolvimentos tanto na produção quanto na conceituação 
resultam em sua intervenção na obra, que segundo Mendonça, se caracteriza tanto 
pela ação do designer e sua relação com o tema, “Sinto uma grande vigilância do designer 
sobre o livro. E também o contrário, uma grande influência (ou até assédio!) do tema sobre 
o designer.” (MENDONÇA, 2021, Anexo)

Sobre as soluções técnicas, Mendonça se revelava atento nesta área, assim como 
os tipos de impressão e novos meios, como forma de enriquecer o potencial criativo 
e material de suas realizações, e sua incorporação efetiva, sempre que condizente à 
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proposta inicial. Os trabalhos realizados em seu estúdio, possuem uma diversidade 
de tratamento com a técnica, bastante proeminente, “Temos produzido muitos tipos de 
objetos, desde livros com argolas, livros-caixa com folhas soltas, capas com cartões, plás-
ticos, madeiras, revestidos a pano, cabedal, etc”(MENDONÇA, 2021, Anexos). Esta capacidade 
experimental ganha espaço na contribuição dos trabalhos editoriais e de embalagem, 
como na absorção de novos olhares para composições futuras.

A FORMA DE ATRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO GRÁFICA

Mendonça pondera a natureza da obra, o conteúdo e o público, não havendo distinção 
no nível de tratamento ou isolamento das características. A partir da definição dos 
meios e de sua audiência, é que o designer parte para a sua contribuição criativa. 
Em seu tratamento em relação às etapas de produção e execução, Mendonça  se co-
loca dependente das necessidades dos projetos, e não omite seu acompanhamento 
independentemente da urgência. Ele relata que quando às soluções aplicadas já são 
conhecidas e dominadas, os recebimentos das provas são importantes, porém o nível 
de preocupação é menos acentuado, diferente dos casos em que a resolução envolve 
novos meios. Esta assistência presencial, segundo Mendonça , também auxilia na cons-
tatação da visão dos executores e o contributo que estas experiências são agregadas 
e se transformam em potenciais soluções para a presente realização, ou em futuras.

A APLICAÇÃO FORMAL DO DESIGN

Mendonça preza pela resolução dos problemas e necessidades do projeto, ressaltando 
o papel fundamental do designer e de sua função que ampara o cliente. “Se não nos 
habituarmos a conhecer os problemas, a compreender, valorizar e viver os problemas das 
pessoas, muito simplesmente não podemos fazer design.” (MENDONÇA, 2021, Anexos) O contato 
direto com os realizadores intervenientes e o envolvimento das especificidades de 
cada demanda auxiliam na definição dos rumos, que não são impedidos de se adap-
tarem durante o percurso. O designer conclui que o intermédio entre as expectativas 
do cliente e as do designer são relevantes para que o cumprimento do programa não 
limite a criação, e possa servir aos dois campos. As funções que Mendonça considera 
relevantes no desenvolvimento de uma capa, são contrastantes e dosadas à medida 
em que se estabelecem.
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Uma boa capa? Atraente, mas não embelezada pela cosmética. Atrevida, mas sem 

recurso fácil à popularidade. Que seja agradável, mas que não procure agradar 

evitando a opinião ou assegurando o “politicamente correto”. Que seja segura e 

mordaz. E que não se ofereça “concluída” ou de fácil digestão. (MENDONÇA, 2021  p.31)

O desenvolvimento criativo de Mendonça, também se dá por sua própria experiência 
como autor ou espectador ao proporcionar a captação através de detalhes, que ele 
nomeia “ratoeiras”. O paralelo entre a síntese e complexidade, a potencialidade do 
humor, e sua capacidade de trazer o inesperado, assim como todas as possibilidades 
de expressão, segundo ele, são capazes de ampliar e enriquecer a percepção do leitor.

O CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

Mendonça encara como uma motivação para continuar progredindo no âmbito do livro 
físico. Ele não descarta as possibilidades proporcionadas pelo digital, mas percebe 
a forma como ele influi na manutenção do objeto impresso, e da reafirmação de sua 
essência. Leva em conta o cenário em que os dois modelos impactam, e na convi-
vência entre esta dicotomia. Os ambientes em que o livro impresso se propaga, para 
Mendonça, são um demonstrativo de sua evolução, onde sua necessidade e função 
são contempladas, e não perdem potência. Por último, o designer ainda declara seu 
entusiasmo em continuar fazendo livros impressos, que suplantam sua necessidade 
de se interessar pelos modelos digitais.

REFERENCIAL E CONTRIBUTO EXTERNO

Sobre suas referências, o designer declara estar em constante absorção, revelando ser 
extensa sua base. Sua inquietação e curiosidade contemplam o acúmulo de informações, 
pessoas, linguagens, em seus variados contextos, sendo inclusive uma motivação para 
seu enriquecimento e compreensão de outros nichos. No que concerne à sua busca 
e aprendizado como designer, o contato que ele possui com diferentes pessoas, e o 
benefício que tais relacionamentos proporcionam para seu crescimento profissional, 
representam um envolvimento constante, estendendo-se às “áreas de conhecimento 
científico, às ciências, à biologia, à engenharia”. (MENDONÇA, 2021 Anexos)
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PROJETOS EDITORIAIS: LUÍS MENDONÇA
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Na obra 8x80, Mendonça questiona o senso de dimensão ao adotar o formato miniatura para compor o livro. 
Nele, ao decorrer das páginas, o leitor é convidado a imergir em um vocabulário original em conjunto às ilustra-
ções representativas da biodiversidade, funcionando como uma espécie de catalogação que explora os limites 
entre a criatividade e as nomenclaturas científicas, com um dado poético e experimental. Apesar do formato 
inusitado, o acabamento da capa dura em papel Horlle e o revestimento da lombada com tecido, apresentam-se  
bem compostos e estruturados.

8.80

Ano de Publicação: 2021
Número de Páginas: 176
4x 4 cm
Capa: Dura

Fig.258-261 Livro “8.80”
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“Efêmera”, o próprio nome da obra, sinaliza uma leitura sentimental do livro. Produzido por Mendonça e Eugénio 
Roda, a obra encontra nas ilustrações e no texto a representação da vida passageira e o significado da perda. 
Estruturada em um formato retangular e com a capa em tecido preto, a abertura e passagem dos cadernos se 
dá verticalmente, possibilitando uma experiência sensorial diferente da convencional, além de auxiliar a leitura 
da obra, do texto e das ilustrações de uma forma contemplativa. As cores sólidas, recorrentes nos trabalhos de 
Mendonça, implicam em um destaque das formas e na composição minimalista.

Efémera

Ano de Publicação: 2014
Número de Páginas: 24
31 x 12,5 cm
Capa: Dura
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Fig.262-264 Livro “Efémera”
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Fig.265-268 Livro “A invasão
da Casa Andersen”

Fig.269 Compilado de Ilustra-
ções presentes em “A invasão 
da Casa Andersen”

A obra, “A invasão da Casa Andersen”, com ilustrações de autorias plurais, conta com a representação ilustrativa 
dos animais presentes na exposição de mesmo nome, realizada no Jardim Botânico do Porto em 2013, e também 
com textos de cada contribuinte. O dado inusitado e irreverente da obra está em sua estruturação em folhas 
soltas, questionando a própria natureza do livro, que neste caso é subjetiva. Pensadas para serem expostas, 
as folhas soltas se alinham à uma organização e manuseio sequencial quando não distribuídas em exposição. 
Ainda sobre sua estrutura, os acabamentos também possuem destaque, como  o recipiente onde o livro se aloja, 
que confere uma experiência à parte em seu manuseio. A caixa é completamente impressa em tons de cinza, e 
apresenta verniz localizado no título.

A invasão da Casa Andersen

Ano de Publicação: 2014
Número de Páginas: 55
24x26 cm
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Na coleção de Livros Minhamãe, embora o conteúdo se repita em todas as edições, o que difere entre elas são as 
capas e seus desenhos em baixo relevo. Segundo Mendonça relata, as capas representam a pluralidade das mães, 
que se diferenciam e são únicas em seu exterior, embora em seu interior possuam a essência e a maternidade 
em comum. O próprio acabamento também faz menção a este sentimentalismo, que é despertado pelo toque do 
tecido, por vezes veludo, nas capas das edições. Um compilado de ilustrações e textos realizados por Mendonça  
e Eugénio Roda retratam a excepcional realidade de ser mãe e a representação única de sua existência.

Minhamãe

Ano de Publicação: 2012
Número de Páginas: 92
11x 22 cm
Capa: Dura
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Fig.270 Livro “Minhamãe”

Fig.271-273 Capas e mioloa da 
obra “Minhamãe”, exemplares 
reunidos
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Em “A vida das Histórias”, uma obra saudosista e enriquecida de memórias, caracteriza a compilação de histórias 
e relatos pessoais transmitidos na rádio Antena 1/RDP. As histórias ilustradas por Mendonça, dão corpo ao livro 
dividido em 28 dobráveis individuais em papel reciclável, que juntos são envoltos em uma estrutura de papel para 
envio por correio. O não emprego da encadernação para unir todos os cadernos incentiva o compartilhamento 
da obra e seu manuseio individualizado. 

A vida das histórias

Ano de Publicação: 2008
28 desdobráveis
16,5 x 13,5 cm

Fig.274 Embalagem 
dos desdobráveis de “A vida 
das histórias”

Fig.275-277 Detalhes dos des-
dobráveis, “A vida das histórias”
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“Palavra que voa”, poema de João Pedro Mésseder, faz uma metáfora à expansão da palavra no imaginário indivi-
dual, perpetuando novos significados. Aqui, o leitor é persuadido pelas ilustrações da Mendonça e pela utilização 
das cores sólidas, branco e vermelho na obtenção de uma leitura pausada e contemplativa em complemento à 
narrativa poética. O livro, apesar de pouca quantidade de folhas no miolo, preserva-se em uma estrutura sólida 
através da capa dura.

Palavra que voa

Ano de Publicação: 2006
Número de Páginas: 28
 22x 22 cm
Capa: Dura

Fig.278-280 Livro “A vida
das histórias”



209

UM ESTUDO DE CASO DE  DESIGNERS DO PORTO



210 4 .  ESTUDO DE CASOS

LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

“Trocar as Voltas ao Tempo”, um livro que fala sobre a passagem derradeira do tempo. Com texto de João Pedro 
Mésseder e ilustração de Mendonça, a obra abriga uma linguagem visual compatível ao experimental. A capa 
feita de papel Holler, possui um impressão monocromática e texturizada através do método de termoestampa-
gem. No miolo, as páginas desenvolvem o texto em conjunto à ilustração, compondo um livro enxuto, com apelo 
visual incorporado pela experiência material.

Trocar as Voltas ao Tempo

Ano de Publicação: 2008
Número de Páginas: 32
16 x 16 cm
Capa: Dura

Fig.281 Livro “Trocar as Voltas 
ao Tempo”

Fig.282-284 Livro “Trocar as 
Voltas ao Tempo”, em detalhe
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Em contrapartida, quando a solução gráfica exige uma proximidade com determinadas convenções, Mendonça
demonstra-se igualmente consciente da proposta. Sua participação na Coleção Deriva, traduzem esta intenção, 
onde o uso da ilustração na capa se pronuncia mais instantaneamente em cada título, apesar de não fugir da 
proposta inicial de manter uma coerência entre o conjunto da série através da paleta cromática equilibrada e do 
emprego da mesma técnica de ilustração para todos os títulos. A coleção também abriga versões com o uso de 
fotografia, que emula a significação da narrativa.

Coleção Deriva

Ano de Publicação: 2004
Número de Páginas: 32
22 x 14 cm
Capa: Mole
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Fig.285-294 Exemplares
da “Coleção Deriva”
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Realizaada também em colaboração com Eugénio Roda, os trabalhos presentes no livro são um compilado de 
ilustrações realizadas por Mendonça no âmbito da publicidade,  e que posteriormente receberam a interpreta-
ção de Roda, sendo assim uma obra plural e ampla em sua interpretação.

Tanto Quanto

Ano de Publicação: 2011
Número de Páginas: 20
24,5 x 30,5 cm
Capa: Dura
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Fig.295-296 Capa e miolo do 
Livro “Tanto Quanto”
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Manual de Apoio ao Projecto de 
Reabilitação de Edifícios Antigos

Ano de Publicação: 2012
Número de Páginas: 300
28 x 30 cm
Capa: Dura

O livro, Manual de Apoio ao Projecto de Reabilitação de Edifícios Antigos, exemplifica um escopo mais restritivo 
da experimentação, devido ao tipo de conteúdo e expectativa de resposta visual. A obra toma um rumo de 
exigência mais estruturalista, ressaltando a organização espacial, a funcionalidade, o tema, e o conteúdo visual. 
Neste caso a diagramação, o uso da combinação tipográfica, e o layout da página, evidenciam a imagem e o texto 
de apoio, atendendo às necessidades estruturais do projeto. Com miolo composto por folhas couchê, e acaba-
mento em capa dura, a estruturação da obra segue um corpo sólido, indo de acordo com a essência do projeto. 
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Fig.297-300 Livro “Manual de 
Apoio ao Projecto de Reabilitação 
de Edifícios Antigos”
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4.8    DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASOS

Durante a recolha das respostas e dos similares, constatou-se o destaque e pertinência 
de alguns tópicos relevantes para a conclusão dessa pesquisa, que são de igual impor-
tância para o debate sobre os questionamentos iniciais sobre a produção gráfica, as 
circunstâncias atuais,  a visão do designer e seu contributo e intervenção no processo de 
criação e produção. Assim, foram estabelecidos alguns tópicos que pretendem, a partir 
do debate paralelo entre as análises, concluir pontos fundamentais para a pesquisa.

  O CONTRAPONTO ENTRE A PRODUÇÃO 

TRADICIONAL E  EXPERIMENTAL
  
Bauman (1998) sobre a modernidade líquida e Lipovetsky (2004) sobre a hipermoder-
nidade constatam  uma relação de consumo inserida na pós-modernidade, que não é 
estável, e sim orgânica. Desse meio social surgem modelos de produção e comerciali-
zação que aproximam o produto do consumidor. Julgando o entendimento e aplicação 
dos dois modelos ou tipologias da natureza editorial, os designers entrevistados 
possuem uma visão compartilhada no âmbito da identificação distinta entre os dois 
meios, apesar de aplicarem seus esforços de forma igualmente dosada. Para alguns 
esta definição se conecta ao panorama do programa empregado, onde a natureza do 
projeto se prontifica em definir os rumos de seu estabelecimento, e se relacionam 
com os princípios estipulados pelo cliente.

A partir das entrevistas e dos livros analisados foi apresentada uma aborda-
gem semelhante na forma de conceber o livro. Todos eles se revelam apreciadores 
de uma estética e produção tanto experimental quanto tradicional, dependendo do 
caso. Como é possível perceber, nos casos como o de Modesto em seu livro “Manual 
de Educação Visual”, a ligação com uma editora (Porto Editora), define com maior 
presença, os aspectos gráficos da obra, já que o tipo de conteúdo também exige tal 
cuidado. Neste caso, apesar do designer também atuar como autor, a forma como ele 
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compila o conteúdo e o demonstra, segue um padrão visual que consegue comunicar 
ao seu público. Ao contrário, por exemplo, do livro 8:80 concebido por Luís Mendon-
ça, que na circunstância de designer, concebeu uma obra em tamanho e referência 
atípicos de uma abordagem tradicional.

Howard e Modesto compartilham do questionamento sobre o emprego do “ex-
perimental”. Howard por um lado debate sobre os limites da funcionalidade estética 
e o design entre “tradicional” e o “inortodoxo”. Já Modesto, argumenta sobre a não 
anulação da atribuição das propostas mais experimentais, em um cenário comercial, 
caracterizando um contexto de interpolação, ou seja, apesar da dualidade, são capazes 
de coexistirem e até tornarem-se dependentes, levando em consideração suas res-
pectivas propostas. No caso de Sérgio do Atelier D’alves, o designer acredita em uma 
diferenciação entre as abordagens, argumentando sobre o papel mediador do designer, 
já que os níveis de exigência de um livro experimental são de certo modo ambíguos 
ao requererem atenção a determinados processos que nem sempre serão sinônimos 
de uma resposta imediata e eficiente para o projeto. Para os demais designers, Aires, 
Providência, e Cruz, do Estúdio Dobra, os diferentes contextos e necessidades do 
projeto e, complementos às exigências dos clientes, definirão a abordagem.

   

A ORDENAÇÃO E GESTÃO DO

PROCESSO DE DESIGN EDITORIAL

Quando Lupton (1998) argumenta sobre o designer que expande sua dimensão cria-
tiva e não permanece atuante apenas no estabelecimento e aplicação de conceitos, é 
proposto a integração do designer com outras competências e a autodescoberta de 
sua função como produtor e detentor de determinado controle dentro do projeto. 
A partir do ponto de vista dos entrevistados, a atuação do designer se estabelece a 
partir das suas definições como ponto de partida para a caracterização dos processos. 
Ainda neste meio, é também destacado o papel fundamental do contato próximo com 
o cliente e o contributo de seus anseios, para que a função e a manutenção do design 
sejam empregadas efetivamente.

A partir da contribuição simultânea, encontra-se a natureza do projeto, e o reco-
nhecimento das partes que a constituem e sinalizam o tipo de abordagem necessária. 
Em segunda instância encontram-se as circunstâncias que podem prever um ajuste 
criativo pela disponibilidade orçamentária, destacada por Alves, Providência e Mendonça 
durante a entrevista. Quando limitada pelo comprimento de diretrizes  e intenções 
definidas pela editora, por questões orçamentárias ou pela disponibilidade técnica, a 
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 autonomia do designer é mais controlada. Há a constatação da existências de ocasiões 
em que a intervenção é mais visível, onde o design é ativo e explícito, diferentemente 
das propostas invisíveis, caracterizada pela sua neutralidade. 

Embora todos enfatizem o mérito do reconhecimento particular de cada projeto 
com a necessidade do cliente, e a mediação do designer, que segundo André Cruz con-
duz um processo orgânico, algumas visões são pertinentes destacar. No caso Howard 
e Providências, ambos frisam a realização primária entre a imersão da natureza do 
projeto de acordo com o olhar do cliente, para depois propor sua interpolação. Aires e 
Sérgio Alves, do Atelier D’Alves, compartilham da opinião sobre intervenção de “con-
dicionantes”, que no caso específico de Aires,  resulta na definição de um “território”. 
É interessante perceber neste caso, a associação do termo com a ideia da demanda 
sendo uma “superfície” a ser explorada, e a figura do designer como desbravador, 
pesquisador, neste contexto. 

Outro debate se coloca entre os limites da intervenção do designer. Para Alves, 
Modesto e Howard a invisibilidade do design por vezes é requisitada, caracterizan-
do, no caso de Alves, intervir nas capacidades e interação do objeto, para Modesto, 
um encaminhamento menos dissipativo e distintivo das proposta de design, e para 
Howard, uma suspensão da funcionalidade do designer, a medida que ele se torna um 
editor. Em contrapartida, Mendonça argumenta sobre o envolvimento profissional, e a 
“carga afetiva” relevantes para sua imersão no projeto,  demonstrando um contraponto 
entre a importância do intermédio do designer como motivação para a realização. 

 
 

PRODUÇÃO GRÁFICA E O CENÁRIO

DAS NOVAS TECNOLOGIAS
 

Como identificado durante a pesquisa, a produção gráfica é beneficiária da evolução 
dos processos analógicos, para o meio impresso, assim como no meio digital. Confor-
me Eco (1996), a finitude do livro impresso é refutável, e diante deste argumento, o 
produto digital é positivamente influente ao artefato impresso, que consegue fôlego 
a partir de seu caráter material, que encontra  um maior distanciamento da realidade 
hipermidiática.

Todos os entrevistados demonstram uma percepção otimista sobre a uti-
lização tecnológica dos meios de comunicação, especificamente para o livro. Os 
debates despendidos pelo assunto, não são suficientes para  desestabilizar a ordem 
dos impressos, e pelo contrário, segundo o ponto de vista de alguns entrevistados 
como Mendonça, Cruz, Alves, Modesto, eles impulsionam a realidade do impresso. A 
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contemporaneidade parece acirrar o debate apesar dos realizadores demonstrarem 
uma preocupação menos latente. Esta dicotomia na verdade é desnecessária, já que 
a coexistência permite um intercâmbio de especialização. O digital renova, tanto a 
estrutura de leitura, como o surgimento de novos métodos, técnicas e visões, con-
forme Modesto argumenta: “a metodologia do projeto obriga que estejamos atentos 
às novas soluções” (MODESTO, 2021, ANEXOS), e esta atenção também recai no próprio 
emprego dos meios já existentes. Modesto compreende que os avanços tecnológicos 
são capazes de proporcionar um novo olhar para as soluções disponíveis, e que este 
emprego é circunstancial à evolução das técnicas.

Embora a massificação da internet propicie um novo cenário de compreensão 
da comunicação, por exemplo o hipertexto, mencionado por Andrew, o livro ainda 
desempenha seu papel como canal comunicador. Nasce neste contexto um discer-
nimento entre as potencialidades do que é o livro como instrumento de leitura, e o 
desenvolvimento técnico que os avanços tecnológicos possibilitam para sua produção.

A RELAÇÃO DESIGNER E PRODUTOR GRÁFICO

O livro, sendo uma realização concreta de seu realizador, encontra no design, subsídios 
para aplicação adequada da linguagem visual, conforme Tschichold (2007) e  Cardoso 
(2016), e funcional, conforme Löbach (2001). Neste ponto da análise, nota-se a transdis-
ciplinaridade, e o envolvimento das partes na totalidade. Sobre o profissional gráfico, 
especificamente o responsável pela execução do trabalho do produto impresso, é uma 
figura mencionada, mesmo que não explicitamente, em todas as entrevistas. Em todos 
os casos é reconhecida a necessidade do envolvimentos nas etapas de impressão, e a 
valorização do contato próximo dos profissionais das gráficas.

Todos os entrevistados, reconhecem esse aproveitamento benéfico, e não descar-
tam o acompanhamento presencial, exatamente pelo aproveitamento prático que pode 
acarretar ao projeto. Modesto ressalta a importância desta associação, na constatação 
de novas soluções, e o benefício deste tipo de contributo para o projeto. No caso de 
Alves, esse emprego próximo entre o designer e os profissionais, garante também 
um melhor aproveitamento do tempo de execução. Aires por outro lado indica uma 
preocupação com tais especificidades, que são determinantes para o desdobramento 
das etapas posteriores. Ao menos que o designer seja um produtor independente e 
realizador de todas as etapas de produção, e mesmo neste caso podendo contar com 
auxílio reduzido de partes externas, desse conjunto que reúne produtores gráficos, e 
todos os prestadores, tipógrafos, encadernadores e autores, todos são beneficiados.
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OS LIMITES ENTRE FORMA, MATERIALIDADE

E SIGNIFICAÇÃO DO LIVRO 

Por meio das entrevistas e dos similares referenciados, é clarificada a incumbência 
dos designers como intermediários na produção editorial e a valorização do seu papel 
em tornar o objeto livro abrigo de visões, materialidades, conteúdos e propósitos sin-
gulares. Devido a esta esfera subjetiva, aquela entre o próprio julgamento do designer 
e a significação do objeto pelo seu interlocutor, o design constitui um debate eu seu 
âmbito mais natural além do cumprimento estético, mas que também visa outros 
campos de exploração. 

Convém lembrar a opinião de Providência acerca do assunto ao argumentar 
sobre a preocupação do significado quando as propostas do design tomam os rumos 
da tradição das belas artes, caracterizando uma acentuação crítica do objeto, onde o 
design é agregador e transmissor de opinião. Em contraste a este argumento está o 
de Howard, que assume uma postura questionadora sobre a fronteira entre o design 
e sua capacidade crítica no âmbito das propostas não tradicionais, representando um 
posicionamento mais distante em relação a este tipo de linha criativa.

Em um segundo momento, ao retomar a funcionalidade do livro, Providência 
destaca sua utilização como objeto de troca afetiva, uma constatação da capacidade do 
objeto em abrigar significado. A própria ideia de coleção, referenciada na entrevista, 
caracteriza um discernimento entre o objeto e seu valor agregado, que condiciona o 
ato de colecionar. Assim, seja pela apreciação estética, material ou informacional, o 
presente objeto reúne em seu cerne uma capacidade persuasiva, seja por um “pen-
samento gráfico” conforme Cruz relata, ou pelas diferenças  entre o “agudo e grave” 
na dinâmica de leitura do livro segundo Alves.

Reforçando a ideia de Howard, sobre o livro ser um objeto tátil, as componentes 
materiais são  extensões do sentido e da  significação e proporcionam  novas possibili-
dades de leitura para além de sua apresentação física. Aires também compreende que 
o contato com o material, torna o processo tangível e relevante de uma constatação 
prática  da funcionalidade do livro. Alves e Cruz concordam sobre a designação do 
livro como memória a partir da sua constituição material. Para ambos, a contribui-
ção substancial do livro,  representa sua permanência, e importância como objeto de 
consumo, que se baseia não somente na aquisição, mas também em sua representação 
simbólica para quem o adquire.

A aplicação do design especificamente na constituição da capa e do estabeleci-
mento das coleção, conforme as entrevistas, comprovam que os elementos visuais  são 
capazes de transformar o objeto e sua relação com o leitor, ou ainda sua apropriação 
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como objeto. Assim, os esforços do designer, do autor do conteúdo, e de todos os 
participantes, validam uma intenção do fazer, que pode ser baseada, ou não,  nas pre-
tensões de um enobrecimento do material e consequentemente na produção do valor 
agregado, como afirma Aires. É possível tirar partido dessa constatação para reforço e 
manutenção do material impresso, que dá ao  leitor a capacidades de contribuir neste 
processo a partir do seu contato e intervenção como interpretador da informação.

O CONTRIBUTO DO REFERENCIAL 

NA LINGUAGEM VISUAL

A qualidade variável dos regimes de visualidade influenciam a  mudança das tendências 
e novos conceitos apropriados para a constituição estética e visual do produto gráfico. 
Assim, à medida que o livro configura-se a partir destes quesitos, é normal que suas 
características também comportem novas linguagens e padrões. Desse modo, tanto o 
emprego de novas técnicas resultantes da evolução dos meios,  quanto às novas pers-
pectivas do objeto de consumo, tornam o livro um produto incorporado pelos  seus 
objetivos estéticos e utilitários. Retomando o argumento de  Cauduro (2009) sobre 
as mídias atuais  e a constatação de uma realidade não fixada,  que pelo contrário, é 
multava e oscilante, é uma prova concreta e complementar da contemporaneidade 
referida durante a pesquisa. 

Embora as linguagens visuais se estabeleçam a partir de uma temporalidade 
relativizada pelos padrões estéticos, comportamentais, mercadológicos etc., esta busca 
pela assimilação de expoentes na área criativa para o acervo pessoal e profissional, 
é observada em todos os designers, embora comportem diferentes discernimentos. 
No caso de Aires, essa reunião referencial não se estabelece apenas pela aproximação 
entre o nicho criativo, ou pelo corpo de trabalho ou de um indivíduo, mas sim pelas 
diferentes e particulares formas de pensar. O que para Providencia se prova o contrário, 
ao relatar sua própria admiração por um designer, que sob seu julgamento, compreen-
dia formas de pensamentos não representativas de seu ideal pessoal como designer.

Para Mendonça e Cruz, este referencial se concretiza na pluralidade de nichos, e 
no contributo de diferentes frentes para o enriquecimento imediato e futuro. Howard, 
por outro lado, adverte que as tendências estão aglomeradas em um parâmetro cro-
nológico e autorreferencial, o que torna as referências visuais, uma constante que 
gira em torno do momento e dos padrões visuais. Para Modesto e Alves, a relação 
entre referencial e o fazer design, não são necessariamente dependentes, e não des-
cartam a relevância deste tipo de atribuição, e do benefício de estarem em contato 
com outros meios.
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Portanto, é possível compreender que as referências visuais, apesar de acompa-
nharem um fluxo que se altera com o decorrer do tempo, influenciado pelo fenômeno 
da contemporaneidade, contribui no desenvolvimento representativo do designer e 
na constituição de projetos editoriais ímpares.

 
 

O OBJETO GRÁFICO LIVRO
 

O livro, sendo o objeto de estudo prático desta pesquisa, auxiliou na constatação visual 
das abordagens dos designers, que à partida comprovou a  diversificação no meio 
técnico, ao contemplar diferentes olhares segundo um mesmo objeto.  

 Foi assimilado, que a pluralidade do produto gráfico, encontra em cada desig-
ner seu próprio modo de condução, embora todos sejam regidos pelas intenções dos 
clientes, e dos fatores que cercam e definem o livro, sejam eles orçamentários, téc-
nicos ou da gestão e aplicação da produção. Assim, partindo de um mesmo objetivo, 
contemplar o conteúdo atendendo as necessidades inquiridas, tanto na exploração 
disruptiva ou na aplicação tradicional não existe uma completa dissociação, pelo 
contrário, elas coexistem em um ambiente onde as escolhas moldam o projeto e se 
aplicam de acordo com a coerência.

 Para todos os casos analisados, existem diferentes níveis de intervenções do 
designer e da aplicação gráfica. O contraste entre obras como “A Garden at Night” ou 
“Femme en Noir” do Atelier d’aves, ou “Bocage - A Imagem e o Verbo” e o “Livro Moldura” 
para a Câmara do Porto, do Estudio Eduardo Aires, demosntram casos opostos dentro 
de um mesmo centro criativo, com diferentes níveis de expressão, porém adeptos da 
proposta efetiva do objeto. Por fim, o referencial visual das obras recolhidas ressalta 
a relação entre o objeto e sua representação formal como material gráfico, que se 
renova na aplicabilidade das linguagens e na adição das técnicas de produção gráfica, 
constituindo produtos gráficos de diferentes níveis materiais, estéticos e simbólicos.
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AO DECORRER DA PESQUISA, HOUVE O DESEJO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS E INTERVE-

nientes essenciais na constituição do livro e de sua qualificação como objeto gráfico 
e comunicador, o que nos levou ao cumprimento do primeiro objetivo proposto na 
dissertação, de compreender historicamente o livro como suporte que preserva e 
resiste em sua função. A importância desse estudo promoveu uma volta ao tempo 
assimilando a retenção de seu conhecimento e memória, e demonstrando em sua 
morfologia os avanços da humanidade, das técnicas e das capacidades adaptativas do 
objeto perante a inquietude do homem. Foi assimilado que o livro concebido através da 
realização do design, encontra  na materialidade e nas linguagens visuais, formas de 
tangenciar o conteúdo, ao manipular e transcrever. É nesta tradução visual e material 
que o design cria, desenvolve e explora seus limites, despertando a contemplação e 
elevando o potencial do produto gráfico.

Completando o segundo objetivo da dissertação em obter uma exposição do 
desenvolvimento do mercado livreiro em Portugal e a relação entre os processos de 
produção e seus intervenientes, foi realizado um breve panorama mercadológico 
onde pudemos observar que através das influências sociais e culturais da contempo-
raneidade, foram condicionadas relações comerciais que salientam a efemeridade, a 
“maleabilidade” conforme Bauman (1998), e a realização imediatista de uma produção 
moldada  ao indivíduo. Neste meio, há uma valorização do objeto e de sua significação 
material, visual e simbólica que se diferencia em modelos de produção e divulgação, 
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onde na vertente tradicional,  evoca-se um “fazer” baseado na qualificação do objeto 
como produto, aproximando-o de um ideal sugerido pelos editores e de maior abran-
gência em sua exploração comercial, diferente das produções experimentais, onde o 
modelo independente encontra maior liberdade e autonomia por parte dos autores e 
de seus idealizadores, tornando a relação de comercialização e divulgação orgânica. 

Reconhecendo os termos socioculturais e evolutivos em que o livro se insere, 
não poderíamos deixar de ressaltar a relevância de seus realizadores. Analisando 
mais de perto a figura do designer e dos demais intervenientes no empenho em ma-
nipular o produto gráfico, salientou-se a interdisciplinaridade no processo criativo e 
desenvolvimento das obras, fator que favorece a expansão de visões acerca do mesmo 
elemento, e que possibilita o enriquecimento material e apreciativo da obra, mas 
talvez o mais importante, o próprio enriquecimento referencial do produtor. É de 
comum senso que, o designer, ao acumular experiências, torna seu repertório mais 
sólido e presente, e é nesta absorção transversal entre diferentes técnicas e saberes 
que se destaca novamente a capacidade adaptativa do livro e de seus idealizadores 
em tornar tangível o seu propósito.

No terceiro capítulo, obteve-se uma abertura no espectro do livro impresso e 
de sua caracterização na contemporaneidade, ao realizar-se alguns debates sobre sua 
relação como objeto simbólico, e a construção do seu caráter afetivo e de ressigni-
ficação material. A própria valorização do objeto e seu lugar no imaginário pessoal, 
tornam sua aquisição, utilização e apropriação intensificadas segundo seu dado 
material e simbólico, sendo essa transversalidade entre objeto e indivíduo influentes 
nas modificações culturais e sociais. Pudemos reconhecer um processo de despola-
rização entre o livro impresso e o digital, que nesta circunstância são igualmente 
aptos a exercerem suas funções e serem bem sucedidos em seus respectivos nichos. 
Ainda neste capítulo, constatou-se que parte da virtude do livro impresso e de seu 
valor material ganharam uma nova perspectiva no ponto de vista da renovação das 
linguagens visuais que proporcionaram e ainda proporcionam diferentes modos de 
explorações do artefato impresso e promovem sua manutenção como objeto.

Durante os estudos de caso, um aprofundamento sobre os pontos abordados 
durante a pesquisa ganharam um posicionamento ainda mais próximo de sua reali-
zação prática, ao ser atingido o terceiro e quarto objetivos  da dissertação de reunir 
entrevistas com designer localizados em Porto, contribuindo para uma maior imersão 
no contexto Português e viabilizar uma análise sob a perspectiva do designer. A coope-
ração individual de cada designer para a produção editorial, ressignifica e diversifica 
o livro tornando possível sua construção interdisciplinar. Desse processo, embora 
sejam concretizadas diferentes propostas segundo cada interveniente, é observado 
unanimemente a obtenção de um diagnóstico, uma abordagem e consequentemente 
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a aplicação das técnicas, todos em conformidade com os objetivos do programa e da 
qualificação do produto final. Assim, a realização do designer se estende a aplicação 
de seu ofício à manutenção da gestão, idealização e transformação de uma matéria 
física, capaz de simbolizar e modificar o ser.

O estudo de caso com amostras de designers do Porto foi essencial para suprir 
uma necessidade de compreensão e discussão mais aprofundada sobre o ponto de 
vista dos profissionais e suas contribuições particulares para o design editorial, sem 
deixar de levar em conta a relevância da própria cidade como centro representativo 
do design em Portugal. Através dos livros analisados, e da constatação das soluções 
híbridas entre linguagem gráfica e material, são obtidas composições próprias, origi-
nais, e de discursos visuais inerentes à uma realidade que ao mesmo tempo realiza-se 
experimentalmente e tradicionalmente, através do aproveitamento entre técnica e 
linguagem visual. Particularmente, nesta etapa da pesquisa, poder estar em contato 
com diferentes abordagens e elencar uma série de opiniões, enfatizou-se a apreciação 
tanto pelo design quanto pelo seus realizadores, que mais do que nunca se provam 
em constante  desenvolvimento segundo as narrativas geradas pela materialização 
do objeto gráfico. Atingir este objetivo da pesquisa, cooperou tanto para seu dado 
empírico, como inestimavelmente para a própria aprendizagem da pesquisadora, 
que assim conclui  que o objeto gráfico consolida o designer em forma de expressão 
e integração de conceito e forma.

Em vista dos questionamentos e hipótese que nortearam a pesquisa percebemos 
que o desenvolvimento do livro está intimamente ligado ao processo de desenvolvi-
mento social e cultural, que nesta dinâmica dá à ele a oportunidade de modificar-se 
e se reinventar, seja pelas técnicas, seja pela sua abordagem, ou pela exploração de 
limites estruturais e simbólicos. É nesta condição que reside o otimismo da publicação 
impressa, que capacita o livro como comunicador, e proporciona a diversificação da 
sua produção. 

Com a realização da pesquisa e a síntese dos estudos de caso, o objetivo geral 
da dissertação foi atingido, propondo uma revisão em todos os aspectos propostos, e 
reafirmando a relevância do  livro segundo sua característica gráfica, simbólica e pro-
cessual. Através dos conteúdos assimilados foi possível responder ao questionamento 
central da pesquisa, “Como o design editorial e o livro renovam-se nas circunstâncias 
atuais considerando a caracterização do objeto gráfico e a contribuição do designer?”. 
Foi verificado que a validação do livro e sua pertinência se encontra condicionada 
pelas circunstâncias socioculturais, pela renovação das técnicas e assimilação das 
características estéticas e simbólicas e que por meio do estabelecimento de padrões 
de consumo o livro sinaliza a relevância do designer e seu nomeado impacto na ma-
nipulação do produto visual. Como define Cardoso (2016), o  bom design é a “inventi-
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vidade de linguagem”, assim sendo, o designer vai além da aplicação de parâmetros 
técnicos, ele potencializa o poder persuasivo do produto, e no que este representará 
para quem o adquire. Assim, entre a  valorização do design e o livro, existe o mérito 
do designer em conceber e traduzir.

 A partir desta pesquisa são traçadas linhas de estudos que podem fluir poste-
riormente para novas possibilidades. Em termos práticos, apesar da definição local 
das entrevistas terem se concentrado na cidade do Porto o número de entrevistados 
é reduzido, possibilitando que em pesquisas futuras sejam contemplados mais estú-
dios, designer e coletivos para novas conclusões. Também é sugerida a definição de 
outras localidades para novos desdobramentos, já que, como concluído, os espaços de 
criação e disseminação do design editorial são plurais e adaptativos. Embora a lista 
inicial de designers contactados tenha contemplado designers do gênero feminino e 
masculino, aqueles que aceitaram o convite foram apenas o gênero masculino, sendo 
um  incentivo para futuras pesquisas, incluir outros gêneros, tornando a abordagem 
ainda mais transversal e inclusiva. Outro encaminhamento pode se concentrar na 
exploração do tema para a constatação de padrões visuais a partir dos casos estuda-
dos, possibilitando uma recolha gráfica que amplifique a caracterização processual 
e estética do objeto livro na contemporaneidade, identificando elementos gráficos 
identitários e recorrentes na sua composição dentro do período específico. Futuras 
pesquisas ainda podem focar especificamente na gestão dos designers referidos, di-
recionando o estudo à circunstância profissionais, chegando à conclusões sobre sua 
forma de gerir formalmente um negócio.

Com a presente pesquisa foi possível compreender e formar uma discussão no 
qual o livro,  matéria complexa, de diferentes qualidades, representações e conteú-
dos, é provido de significado e relevância à medida que transborda para as relações 
individuais e coletivas no ambiente social. Analisar parte desta jornada comprova 
sua relevância funcional, e abre oportunidades para a realização do design de forma 
ampla e variada. O livro não é padronizado segundo seus modelos e características 
gráficas, mas se molda segundo atribuições conceituais e comerciais. A contribuição 
da pesquisa também está na percepção do designer como potencializador do objeto, 
interseccionando conteúdo e forma,  livro e indivíduo, e reconhecendo sua autonomia 
como produtor e autor. Para efeitos gerais, o livro contém em sua essência maneiras 
de expressão que compõem, cativam e expõem conteúdos. Ele firma seu legado gráfico 
e  funcional independentemente da sua identidade visual ou física, e por fim exalta o 
papel do designer, que por vezes é mais condutor ou mais passageiro perante a criação, 
porém, é inquestionavelmente navegante em um ambiente de possibilidades, onde o 
livro é local de busca e descoberta.
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ANEXOS

Roteiro de Entrevista 1 para utilização 
no estudo de casos

1) Como funciona o seu processo criativo 
no design de um livro? 

2) No seu processo de trabalho, como se 
dá a relação entre as propostas tradicio-
nais e mais experimentais? Como aborda 
os diferentes contextos?

3) Como a produção gráfica e a diferentes 
formas, soluções e técnicas contribuem 
para os seus projectos?

4) Como trata e privilegia a estética, 
função, legibilidade e uso?

5) Segue sempre a produção e execução 
em todos os passos da produção de 
um livro?

6) Que preocupações e objetivos con-
sidera ao realizar o design e para uma 
colecção de livros? 

7) Quais funções considera mais impor-
tantes no grafismo de uma capa?

8) Como você enxerga a relação do 
mercado impresso, levando em conta 
as novas tecnologias digitais?

9) Quais são as suas referências na 
área do design?
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HOWARD

10 Fev. 2021

Entrevista realizada 
por Vídeoconferência

1.

In your case how does the creative 
process in book design work?

I  think that design, first and foremost, 
it’s an intellectual process. It is about 
organising ideas and that is because you 
can’t create clear and memorable work from 
confused ideas. In every book, I think what 
I begin with is, I try to understand what the 
content is, what sort of content is it? How 
is it divided? How is it separated? What are 
the different sections? What different texts 
does it have? Does it have images? How 
images relate to the text?  

Another thing, is more of an intrusive way, 
I try to imagine what the book will feel like. 
Because books are objects. It’s something 
you hold in your hand so you have a 
relationship with, and it has to do with the 
size, the format, the weight, the sort of paper 
that you use, harder or softer cover. All those 
things make a huge difference, but it’s also 
not just about those things, it’s also about 
“what’s the pace?”. Is it very busy? It’s got a 
lot of things on pages, or is it very quiet? Do 
images interrupt the text? Do images appear 
next to the text? You have sections which are 
images just by themselves. Those things that 
are incidental to the size and the format, and 
has to do with how busy it is, how quickly can 

you go through it? So all those things I try to 
imagine. What this book should feel like, not 
just in terms of its physical characteristics, 
but your interaction with it. What the audience 
interaction is going to be.

2.

In your work process, does work 
the same way in the traditional 
publishing markets and in the more 
experimental proposals? How do 
you approach the different contexts?

I try to approach them all in the same 
way, but I don't always win the battle.
I think that what happens, especially the 
older you get, the more experienced you 
become, you begin to read the client. So I 
have a meeting with the client, I will know 
very quickly what their expectations are, 
what they have in mind. Whether they're 
imagining a very classical book or not. 
So when I'm in meetings, the first job is to 
just let them peak. They have to say what 
they need to say. I will say very little and 
ask a few questions. I will try to read the 
client and their expectations and push 
them as much as I can. In some cases, 
there's a degree of self censorship that 

Fig.301
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goes on. There's a limit to how much I'm 
gonna be able to push these people. So 
I'm not gonna try pushing too much.

When you say experimental, it is a 
strange word to use in design. Because 
I know it's a commonly used word, but 
the thing is, experimental is a word from 
science. An experiment, what it means is, 
you have a proposition and you're going 
to hypothesize and you're going to test it. 
That's what an experiment is. So rather 
than use the word experiment I think 
there's no reason why, as designers, we 
should engage in work which is cryptic. 
This is a puzzle for the audience. Not that 
we should necessarily give people things 
that don't challenge their expectations. 
It's difficult to talk about this in abstract. 
It becomes clearer when you talk about 
concrete cases. And I can give you a 
concrete case of a book I made quite a 
few years from now.

 I’ve made a book for a big construction 
company, and they wanted to do a book 
to celebrate the coming over 75 years 
of the company. So they called me in, I 
sat,  listened to what they wanted and I 
knew straight away what they wanted. A 
“coffee table book”. And they wanted to 
try and give kudos, extra value to their 
book by including the drawings from 
famous architects because some of 
their projects were designed by famous 
architects. I sat, listened and while they 
were describing, I thought, “my God, 
no, this is not what I'm interested in, this 
is not what I want to do”. So I wrote a 
letter, because it is always better when 
you write it, when you read it's easy to 
engage. And I said “listen, you are not an 
architectural firm, you build things”. And 
I went to visit their warehouses to see 
one of the construction sites and I was 
amazed. When you go to one of these 
huge construction sites it is full of huge 
machines and diggers and noise and 
pipes and people doing allsorts of things. 
Some of the machines they use are huge, 
they are massive. And their warehouse 

is full of materials of different rubber 
and plastic and screws. You have to 
open yourself up as a designer, expose 
yourself to all these things. I thought “this 
is what this company is about, they make 
things”. The people they work with, who 
make these things, are their greatest 
value. I said to them, “this is the book you 
need to make, needs to be about what 
you actually do, needs to be primarily 
a photographic book”. And in the end, 
that was exactly what we did. So is that 
process of pushing people.

So you should always challenge the 
content. Look closely at what you are 
given, but also look at what you're not, 
that maybe you should be given. I might 
guess one of the biggest problems with 
the profession of design, is that clients 
call the designer in too late.They made all 
the decisions. And they say “okay, we got 
everything, can you make it look good 
now ? And my responses look like “you 
are calling me in too late”, Because the 
role of the designer is to help organise 
materials.So the the reason sometimes 
something doesn't work It's not a design 
problem, it's an editorial problem. In 
other words, the content itself doesn't 
make sense, or there are bits missing 
from it, and you can't make something 
look pretty, if it doesn't make sense.

3.

How does graphic production and the 
different and new technical solutions 
contribute to your projects?

Well, in terms of new techniques, the 
quality of printing has improved over 
the years. The inks changed, more 
ecological and better quality. The 
printing technology is getting better and 
better. Of course there are now graphics 
that have six colour machines, where 
you can print special things. You can 
change the screen ruling from stochastic 
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ruling. The basis is the same.There's also 
changes in finishing and that’s the big 
thing, how it is bound. You need to be 
aware of, but usually what happens to 
most designers is that the printers will tell 
them about new techniques, and the cost 
of the range of papers that you can get.

4.

How do you treat and privilege 
aesthetic, function, readability, etc.?

As a designer, you have to suspend being 
a designer, and you become an editor 
or a curator, but mostly, you become 
a reader. A friend of mine in the UK, 
Sylvain, has three rules for typography. 
Number one, read the text. Number two, 
read the text. Number three, read the 
text. I approached books not just as a 
designer, but as a reader. I have worked 
with various publishers that produce 
novels, and I do the covers, but the inside 
design is just text. So what we do in the 
studio, we test. We choose a number of 
different typefaces, and each one we 
print. So we choose one typeface. It will 
do various specifications, change the 
margins, the hyphenation. I mean a lot of 
tests. And I will sit down and I will read it, 
look at it. “Does it look good? Is it easy ? 
What's it like to read?”. I always want my 
books to be clear, to be relatively easy 
to read, but that doesn't mean they can't 
have surprises.

5.

Do you always follow production
and execution at all steps in the 
book design?

Yes.Yes.

6.

What concerns and goals do 
you keep in mind when designing 
a book collection?

It depends. What makes something a 
collection? Well, you could say they have 
common features, and automatically 
think that if it's a collection of books, 
they're all going to be the same size. 
Actually, it doesn't have to be. This is 
about pushing frontiers. Again, what 
happens in every part of design is there 
are orthodoxy way of doing things. 
Every now and then I think it's good to 
ask “does it really need to be like this?” 
Maybe it could be different, but you need 
a reason for making those changes. I 
think you start by understanding what 
the tradition and the orthodoxy is. But 
every now and then you question it. In 
the series, yes you would expect certain 
things in common, if it's not format 
then it'll be typeface. But even that 
can change. I think it's an open debate. 
Traditionally, of course, you know what 
the answer is. Same format, same 
typeface, same style cover. So people 
can immediately recognize it as a series, 
but it's just quite nice every now and then 
ask “well, can it still be a series if
I change this and this and this? How can
I find ways of connecting these works?”.

7.

What functions do you consider most 
important in the graphic of a cover?

This depends on what work it is and 
the format. I know there are different 
approaches for different things. There’s 
a literature series we did the cover, for 
Ahab publishers, and the approach I 
wanted to take was not quite tradicional. 
You have two elements on the cover, text 
and image, sometimes it's a photograph, 
but the problem with that is that you just 
stick the text over the top of the image. 
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So what I wanted to do was to find a 
way where the text and the image were 
together. They were one thing. They 
weren't two separate things. We tried to 
integrate most of the text, and it became 
part of the image, as one thing.

I wrote a book called Gateways about 
cover design, it's a big briefing book, 
with examples of covers from designers 
around the world. The reason it is called 
Gateway is, it’s a gateway into a world. 
When you stand in front of the doorway 
or door or gate or the beginning of 
a pathway, you don't know what lies 
beyond it, all you have is that gateway. 
Gateway gives you an idea, maybe, what 
lies beyond and that’s what book covers 
are. They can't summarise the book, 
I mean it's not possible. They can pull 
you in one direction or another. There's 
no right direction. What is wonderful 
about book covers is that it's a wonderful 
playground for designers. Because 
it is a single flat piece with wonderful 
possibilities for it.

8.

How do you see the relationship 
of the printed publishing market 
considering the new digital 
technologies?

Well, it's interesting. You know you've 
probably heard that for many, many years 
people are saying the book is dead. 
But it's not true. There's plenty more 
than ever before. They are completely 
separate worlds. Not for the readers but 
for designers, absolutely. There's still a 
huge production of printed books and 
I think it will continue. People do read 
online. It's a different world, in a way. 
There are different possibilities about 
it. One of the great advantages of the 
idea of reading online is hypertext. So, 
it's to do with layers of information and 
knowledge you can't have in a book, not 

the same way. The idea of when you get 
hypertext, it's like you can open up in 
lots of different directions and branches 
and come back again, it's like an infinite 
canvas. A physical book is not like that, 
it will have references and you can go 
backwards and forwards, but it's not 
the same. Printed books are still very 
popular, but online, I think this is to do with 
the aesthetic quality of reading online. 
That maybe will change in the future. 

9.

What are your references
in the design field?

In terms of aesthetic, I don't know how 
you begin to debate because I think a 
lot of the time, our notions of aesthetics, 
we say they are personal, but quite often 
they're not quite personal. Design as 
fashions and trends, they move in cycles. 
Years ago, if you listed the range of 
typefaces that people were using, they 
changed a lot. Not just the typography 
or the typefaces, but also the general 
aesthetic of the book. And you can look 
around and you can see books now, they 
all have a very similar feel, because they 
are all from the same school of thought. 
There's been a resurgence of the last few 
years of sans serif  typefaces, grotesque 
typefaces, and also a very particular 
layout. The paragraphs, instead of 
having an indent, the whole paragraph is 
indented. That became a trend. There's 
lots of other little things like that. The 
thing about aesthetics, is that it's not just 
individual, there's a cultural one. It's a 
fashion if you like. Depending on the time 
that you live in, your taste will change just 
like your clothes. People in 2010, they 
rediscovered what they were wearing in 
the 70s, and it comes back again.
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por Vídeoconferência

1.

Como funciona o seu processo 
criativo no design de um livro? 

Um livro não é muito diferente do meu 
processo criativo de uma marca ou de 
outro produto de design. Procuro primeiro 
perceber o que é que me pedem. Qual é o 
objetivo? Em que contexto ele será usado 
e tudo aquilo que se estabelece com 
um certo programa, ainda que sabendo 
que o cliente nem sempre pede o que 
verdadeiramente quer. Por vezes julga 
que quer uma coisa e quer outra. É natural 
que as pessoas tendam a pedir aquilo que 
conhecem, aquilo que se referencia à sua 
própria experiência. É frequente, neste 
processo, nascerem outras soluções, 
outras propostas. Na primeira fase 
tento esclarecer para mim próprio o que 
está em questão, o que me pedem. Os 
modelos de construção do livro podem 
ser os mais diversos. Deverá haver uma 
correlação entre aquilo que se pretende, 
aquilo que é o objetivo com o sistema
que se adota. 

Na segunda fase, aprofundar esse 
conhecimento. Um texto literário, 
implicará compreender esse texto, 
aprofundá-lo. Mas já aconteceu também, 
poder ser eu próprio a escrever o texto. 

Por exemplo, no livro que desenhei 
recentemente para a sociedade de vinhos 
Niepoort, a redação do texto fez parte 
do design enquanto conceção global do 
livro. Os livros típicos das corporações de 
marca são normalmente dominados pela 
fotografia patrimónial da arquitectónico, 
a apresentação da administração (ou dos 
herdeiros). No caso da Niepoort, sob o 
espírito do seu novo sócio majoritário Dirk 
Niepoort, bastante disruptivo e criativo, 
tornou-se imperativo subverter o especto 
da tradição, para inovar e criar novos 
padrões de consumo. Dei-me conta que 
neste universo, na cabeça deste cliente, 
havia heranças com 200 anos de história 
da empresa, mas também outras, mais 
folclóricas, menos claras, mais subjetivas, 
decorrentes dos seus comportamentos 
e discursos que fazem parte do acervo 
cultural da marca. Dessa experiência 
com o cliente surgiu a ideia de fazer uma 
espécie de livro glossário, agrupando um 
conjunto de palavras-chave ordenadas 
alfabeticamente, que remetem para 
pequeninos textos indicativos (e 
explicativos) do universo Niepoort. Julgo 
que conseguimos fazer algo comalgum 
grau de inovação e que respondia a 
necessidade. Tudo isso para dizer que 
cada livro tem a sua história própria 
e distinta.  

Fig.302
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2.

No seu processo de trabalho, como 
se dá a relação entre as propostas 
tradicionais e mais experimentais? 
Como aborda os diferentes 
contextos?

Procuro adequar-me àquilo que são 
as necessidades do meu cliente. 
Durante alguns anos trabalhei com 
uma editora tradicional. Fizemos os 
alguns ensaios mais experimentais, 
enfim, bastante controlados, focados 
na literatura infantojuvenil, e julgo que 
hoje, cada vez mais, nota-se menos essa 
diferença entre um comportamento 
institucionalizado e aquilo que é a 
introdução de novas linguagens ou novas 
propostas. Cada vez mais o mercado 
está mais aberto a novíssimas propostas; 
há uma máquina de consumo que exige 
uma economia ajustada, espoletando 
um estado de desconforto projetual e 
inovação. 
  

3.

Como a produção gráfica e a 
diferentes formas, soluções 
e técnicas contribuem para
os seus projectos?

Os projetos em que tenho colaborado, 
uns produzidos para viverem em 
ambiente digital, outros em ambiente 
analógico, implicando impressão 
em gráficas, frequentemente sob 
um elevado grau de sofisticação, 
implicam uma atitude semelhante. 
Naturalmente que em design somos 
sempre confrontados com a necessária 
conciliação entre os meios técnicos 
disponíveis (nem sempre disponíveis) e 
o orçamento necessário para os adquirir, 
mas sempre sob uma consciência que 
vem do fazer; uma consciência técnica, 
que estará presente praticamente desde 
o início do projeto: com que papel? que 

tipo de modelo? retangular ou quadrado? 
como economizar? com quantas 
páginas? Com que formato de papel? 
reduzimos as páginas para bater certo 
com os cadernos? aumentamos mais um 
caderno? a tradução vai na impressão do 
preto da quadricromia? ou numa quinta 
cor? Enfim, as perguntas relacionadas 
com a produção sucedem-se e variam de 
projeto para projeto. Tudo é ponderado. 
Se alteramos o tipo de papel, os custos 
terão um impacto enorme impacto sobre 
o preço. Tudo isso deve ser pensado 
antecipadamente e é isso que nós 
procuramos fazer. 

4.

Como trata e privilegia a estética, 
função, legibilidade e uso?

O desenho é uma metáfora do design. 
Design é uma palavra que nasce no 
século XVII, com origem na palavra 
latina desígnio. Nos países do sul da 
Europa, como Portugal, Espanha ou 
Itália, a palavra, desenho e desígnio são 
semelhantes, e portanto, digamos que 
neste grupo de países do sul da Europa 
a ideia de design enquanto projeto,  já 
está inscrita em desenho. Mas neste 
desenhar há sempre um autor, que é 
alguém que desenha, há uma intenção 
para fazer esse desenho e há um 
instrumento de representação. Estes 3 
agentes: autor, instrumento e objetivo, 
significam o desenhador (individual ou 
coletivo), a produção do desenho e o 
desejo que o motivou. Também no design 
há um programa, que é a intenção que 
nos leva a desenhar. Há as questões
da técnica, que condicionam como 
desenhar, com que instrumentos 
se poderá fazer isto. Há finalmente 
um autor, um agente que desenha, 
contaminando o resultado com a sua 
própria história. Digamos que o Design 
é qualquer coisa que vive deste triângulo 
limitado entre os vértices da tecnologia, 
do programa e da autoria.
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O autor está sobretudo ocupado com 
as questões do significado. A história 
do design e cultura do design evoluiu 
em várias escolas diferentes, sob 
diferentes propósitos. Podemos dizer 
que, de certo modo, no Brasil o Design 
está muito ligado à engenharia, por 
influência da Escola de Ulm. Mas o 
design não tem que ser assim. Ou seja, 
sob o domínio da engenharia, o Design 
dá muita importância às questões da 
otimização de produção, aos materiais 
e à energia; sob o domínio da economia 
(gestão, sociologia), o Design dá mais 
importância à funcionalidade e ao 
utilizador, ao seu destinatário quer 
considerado como mercado, quer 
como sociedade, hoje muito em voga 
pelo apelo ao design social; sob o 
domínio das artes (e da estética), como 
é ensinado nas escolas de belas artes, 
aparece mais motivado pelas questões 
do significado da forma, convocando 
a dimensão poética da interpretação 
do mundo pelo autor. Esta é a cultura 
do Design a que eu pertenço pela 
formação e pela convicção. Aquele em 
que eu acredito, que é o significado, mas 
também o de uma posição mais crítica, 
concebido a partir da reflexão crítica dos 
seus autores, por reflexão sobre a sua 
existência: é um design autobiográfico. 
E funciona um pouco como a produção 
artística, no sentido, em que a sua 
maior preocupação é responder-se 
sobre o que significa o seu trabalho? 
Que sociedade constroi o desenho dos 
seus projetos? Que finalidade tem a sua 
intenção enquanto projetista? 

O grau de importância que atribuímos a 
cada um dos agentes do design depende 
da escola que adotamos e suas crenças. 
Considero que a forma é o que é 
relevante, porque constitui a metáfora de 
tudo. Ou seja, o design também possui a 
consciência de que pode propor coisas 
como arte, mas não tem uma capacidade 
efetiva de mudar grande coisa. Portanto, 
ele muda na medida em que as pessoas 

aderem; mas os seus objetos podem 
ser críticos, no sentido de provocarem 
no outro, não sei se uma exigência de 
questionamento, mas também um desejo 
ou a abertura ao questionamento.

5.

Segue sempre a produção e 
execução em todos os passos
da produção de um livro?

Sempre desde o início. Hoje em dia, 
estão muito simplificados os processos, 
mas, nos anos 80 eram muito complexos, 
muitas fases e interlocutores. O texto 
era composto num sítio, depois a 
pré-impressão era montada noutro. 
Toda a parte fotográfica, combinação 
do texto com a imagem, era um outro 
negócio, eram outras industrias e depois 
a impressão, era uma outra ação, com 
outros protagonistas e outras empresas.

6.

Que preocupações e objetivos 
considera ao realizar o design 
para uma colecção de livros? 

Hoje está tudo muito facilitado. Julgo 
que é fundamental ter o contato com a 
máquina para se perceber como é que 
se pode produzir e tirar mais partido 
criativo da máquina. Como é que se pode 
explorar melhor as suas capacidades. 
Isso implica estar lá, acompanhar, 
assistir, perceber. Claro que a 
criatividade fica muito condicionada 
quando o preço / hora da máquina é 
elevado. Mas quando eu era estudante, 
havia muitas gráficas com máquinas 
off-set a uma cor, onde podíamos propor 
experiências ao impressor. Uma coleção 
em primeiro lugar deve ser sustentável, 
ela tem que se pagar a si próprio e 
ainda pagar editora, o designer e o 
autor. Portanto, essa é uma condição 
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fundamental da coleção. A não
ser que seja uma coleção financiada 
por terceiros, por exemplo por uma 
fundação. Se o designer tiver a sorte 
de ter como encomenda uma coleção 
financiada pela Fundação Gulbenkian 
sem limite orçamental, é uma coisa; outra 
coisa é fazer uma coleção para uma 
pequena editora que precisa sobreviver 
dos livros que vende. Então as questões 
relacionadas com os custos, com os 
sistemas de produção, parecem-me 
muito relevantes para que se consiga 
atingir o objetivo que é da distribuição 
daquela informação em formato de livro.

Procurava depois perceber aquilo 
que era a unidade da coleção, o seu 
denominador comum, para quem se 
dirigia, que ideias novas ela vem trazer, 
e procurava traduzir esse sentido de 
oportunidade da coleção, naturalmente 
escrutinado pelo próprio editor, e 
traduzi-lo depois, em aspectos gráficos 
que me permitissem por um lado, 
distinguir a colecção das outras, e por 
outro lado, atrair a si o seu destinatário 
enquanto leitor. Isto implica fazer um 
pouco essa reflexão. Essa decisão pode 
demorar 5 minutos ou pode demorar 
uma vida inteira. Há a questão da forma, 
o modo como as coisas são agregadas, 
se tem imagem, ou texto, e como isso 
se relaciona. O modo como tudo está 
articulado, como está construído, a 
forma necessita ter essa capacidade de 
ditar o novo.

7.

Quais funções considera mais 
importantes no grafismo de 
uma capa? 

Depende, mas aquilo que me parece 
importante é a capacidade distintiva 
do objeto. Precisa nesta capacidade 
distintiva, de promover o uso. Ela tem 
que ter uma capacidade de traduzir o 

seu interior, no sentido de honestidade 
pedido a capa. Mas a transmissão do 
seu interior também depende muito 
do modo como ele é interpretado. 
Portanto, há uma espécie de promessa 
feita graficamente. É dessa promessa 
que depende a eficiência comercial do 
produto. Nós não podemos ignorar essa 
promessa. Por outro lado, a promessa 
deve estar sustentada naquilo que 
é a própria obra, senão é um bluff. 
Nós somos muitas vezes chamados 
a produzir esse bluff e a fazer uma 
falsa promessa. É difícil manter um 
processo dialogante, claro que não 
podemos escolher trabalhar só para 
gente honesta. Às vezes calha-nos 
trabalhar com gente desonesta. Se não 
tivermos meios de sobrevivência que nos 
permitam escolher os clientes, enquanto 
não encontrarmos meios necessários 
para podermos escolher eticamente o 
que queremos fazer na vida, se calhar, 
temos que negociar com todos. 

8.

Como você enxerga a relação do 
mercado impresso, levando em
conta as novas tecnologias digitais?

Essa questão prende-se com uma outra 
questão, que é “O que é importante 
num livro?” É o texto. Ele é o aspecto 
aparentemente mais importante. Mas 
depois há outros aspectos que são o 
que contam no ato da compra do livro. 
Ninguém tem tempo para ler o texto 
quando está a escolher um livro na 
livraria. As pessoas se apaixonam pelo 
objeto, pelo formato, molde, a relação 
de escala, o tipo de papel. Por todos 
esses elementos que são constitutivos 
da experiência sensorial e emocional. 
O livro pode ser uma prenda para dar 
a alguém, para marcar uma data. Pode 
ter muitas funções. Se for um livro 
estritamente técnico talvez seja mais 
fácil comprar um PDF na net e lê-lo no 
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computador. Ou seja, o livro, por um lado, 
está ameaçado pelos meios digitais, mas 
por outro lado, não, porque ele continua 
a ter todo o poder de sedução associado 
ao objeto enquanto objeto de troca, 
enquanto suporte de relações.

9.

Quais são as suas referências
na área do design?

Vou ser sincero, não tenho muita 
consciência das minhas referências. 
Tenho uma pessoa relevante na minha 
formação, que era o designer João 
Machado, uma pessoa no meio gráfico, 
importante. Mas nessa época eu tinha 
uma certa admiração, mas havia também 
um certo distanciamento ideológico (ou 
político), não por uma questão política 
partidária, mas porque os seus trabalhos 
eram tão “bonitinhos” que se tornavam  
demagógicos. Portanto, eram demasiado 
atraentes, podiam ser vistos como 
alienantes. Eu procurava um design que 
simultaneamente tivesse capacidade 
de contribuir para a reposição do ser 
humano no homem e, portanto, que 
tivesse a capacidade crítica da distância, 
condição de liberdade. Essa capacidade 
de liberdade passava por uma 
capacidade de consciência e, portanto, 
tudo o que são truques de sedução, 
são contrários a essa ideia. Havia na 
minha juventude uma certa reação, uma 
certa resistência, porque, na verdade, 
aqueles trabalhos de João Machado são 
muito atraentes. Eu fugia um pouco do 
jogo. Reconhecia-lhe naturalmente um 
grande talento, mas perguntava, mas é 
isto que eu devo seguir? Isto é bom? Isto 
aumenta a minha consciência social, 
a minha consciência como indivíduo? 
Mas por outro lado, passados talvez 40 
anos, eu acho que, de qualquer forma, 
ele ganhou essa guerra. Porque há uma 
dimensão da poesia, daquilo que é o 
entendimento da finalidade daqueles 

cartazes, havia uma poesia e essa poesia 
é o que interessa. Essa capacidade de 
reinventar a beleza.

Esse facto é inegável e, portanto, 
independentemente, se fazia mal ou bem, 
não interessa. Aquela poesia ninguém 
lhe rouba. Ele nunca me influenciou 
muito nem pouco, não procurava copiá-
lo. Estava mais interessado, em alguns 
tipógrafos suíços, mais próximos de um 
funcionalismo modernista, mas também 
havia um sentido crítico de descrença 
profunda no funcionalismo. Digamos 
que os meus produtos eram falsamente 
funcionais. 
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ANDRÉ CRUZ
(STUDIO DOBRA)

17 Fev. 2021
Entrevista enviada por email

1.

Como funciona o seu processo 
criativo no design de um livro? 

O processo criativo, independentemente 
de ter como objecto de trabalho um livro 
ou um cartaz, é algo muito partilhado. 
Os caminhos nascem de conversas 
com os clientes. Neste caso, editores, 
escritores, curadores. Um livro, por 
norma, carrega uma ideia. O nosso 
desafio é formalizar essa ideia e para 
isso tem que haver um entendimento 
profundo do que é o texto, o que é a 
mensagem e o que são os objectivos 
do cliente.

2.

No seu processo de trabalho, como 
se dá a relação entre as propostas 
tradicionais e mais experimentais? 
Como aborda os diferentes 
contextos?

O nosso processo de trabalho não dife-
rencia propostas ditas mais “comerciais” 
ou mais experimentais. Naturalmente, se 
houver uma resposta adequada ao conteú-
do vão surgir opções visuais mais identifi-
cadas com um contexto do que com outro 

qualquer. O que sentimos é que temos uma 
abordagem transversal aos projectos e 
a própria definição do projecto é que dá 
indícios das respostas. Aliás, sentimos 
que isso é uma boa definição de design.

3.

Como a produção gráfica e 
a diferentes formas, soluções 
e técnicas contribuem para 
os seus projectos?

A produção tem um impacto tremendo 
na qualidade do nosso trabalho. 
Actualmente há cada vez mais e 
melhores soluções técnicas e gente 
bem preparada. Da mesma forma que 
um arquitecto depende da qualidade 
dos construtores e engenheiros para 
ver as suas obras bem executadas, a 
qualidade de um trabalho de design 
impresso está muito nas mãos de 
quem produz e, naturalmente, do tipo 
de acompanhamento que nós fazemos 
dessa mesma produção.

Fig.303



255

UM ESTUDO DE CASO DE  DESIGNERS DO PORTO

4.

Como trata e privilegia a estética, 
função, legibilidade e uso?

No nosso entendimento, “estética, 
função, legibilidade, uso” são tudo 
componentes do processo de design. 
O design tem vários pressupostos. 
Um deles é a encomenda, ou seja, 
a intenção que permite a existência 
daquele objecto. Nessa medida, essa 
intenção tem que passar de forma clara 
e a estética, a função, a legibilidade são 
tudo ferramentas que potenciam essa 
intenção original. De qualquer modo, 
e sem querer entrar em contradição, 
devemos ter em mente que forma 
também é conteúdo e não caímos 
em fundamentalismos de legibilidade 
ou terrorismo funcional até porque 
pensamos ser de grande importância 
o questionar de conceitos que temos 
como adquiridos.

5.

Segue sempre a produção 
e execução em todos os passos 
da produção de um livro?

Sim. A produção é sempre seguida 
presencialmente. Excepção nos casos 
em que não é possível fazê-lo por 
questões geográficas.

6.

Que preocupações e objetivos 
considera ao realizar o design 
e para uma colecção de livros?

Mais uma vez, a intenção do cliente 
vai ajudar a definir os resultados 
gráficos. Uma colecção pressupõe 
um pensamento gráfico que possa ser 
aplicado a uma série de livros. Esta 

possível coerência visual pode estar 
presente no desenho do objecto e 
também na escolha dos papéis, do tipo 
de impressão, dos tipos de letra, das 
cores, formato, etc.

7.

Quais funções considera mais 
importantes no grafismo de 
uma capa? 

Esta pergunta é interessante porque 
tem várias respostas possíveis. O 
grafismo de uma capa deve ter uma 
correspondência com o conteúdo. 
Historicamente, a evolução das capas 
de livros e introdução de elementos 
gráficos, ilustrativos, fotográficos tem 
motivações exclusivamente comerciais. 
Não é raro termos em casa livros que 
comprámos apenas pelo que consta na 
capa. Desse modo, a principal função da 
capa é a venda do livro mas também (e 
não menos importante) a construção de 
uma memória visual do conteúdo do livro. 
Este último factor tem um papel ainda 
maior depois de lermos o livro.

8.

Como você enxerga a relação do 
mercado impresso, levando em
conta as novas tecnologias digitais?

Achamos saudável, significa que as 
pessoas continuam a interessar-se por 
livros mas têm ritmos e modos de os ler 
mais específicos e tentam adaptar essa 
leitura à vida que levam, seja através
de livros em formatos digitais  
ou audiobooks.
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9.

Quais são as suas referências
na área do design?

As nossas referências vêm de muitos 
lados: cinema, pintura, música, literatura, 
amigos, desporto, natureza, etc. Na 
área do design temos referências 
momentâneas e, no meio de tanta 
diversidade de designers há alguns 
que vão ficando: Experimental Jetset, 
Sebastião Rodrigues, Paul Sahre, Brian 
Roettinger, M/M Paris, Peter Saville,
Saul Bass, Niklaus Troxler.
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ANTÓNIO 
MODESTO 
NUNES

26 de Fevereiro de 2021
Entrevista realizada presencialmente

1.

Como funciona o seu processo 
criativo no design de um livro? 

O processo criativo está sempre 
ligado ao programa do próprio livro, 
ao que a editora me propõe. Por isso, 
no meu caso, o processo criativo no 
design de um livro está sempre ligado 
a uma resposta a um problema. Muito 
raramente tenho tido o processo 
inverso, isto é, da ideia para o livro ser 
minha. Normalmente as ideias são dos 
outros e eu materializo-as enquanto 
tal. Claro que a parte criativa existe, 
há sempre uma resposta a dar para os 
elementos de pendor mais estético, 
simbólico ou técnico. E isso fica à minha 
responsabilidade: escolher um formato, 
tipo de papel, tipos de letra, cores, 
etc., mas também isso é determinado 
pelo programa... Respeito muito os 
programas. 

2.

No seu processo de trabalho, como 
se dá a relação entre as propostas 
tradicionais e mais experimentais? 
Como aborda os diferentes 
contextos?

No meu caso quase sempre estive ligado 
a editoras e a projetos mais comerciais, 
ainda que alguns projetos tivessem um 
pendor mais artístico ou exigissem uma 
contribuição mais pessoal, minha. Não 
tenho feito livros cujo experimentalismo 
se sobreponha. Contudo, não vejo 
muitas diferenças já que as encararia 
com a mesma postura de quem dá 
grande atenção ao programa.  

3.

Como a produção gráfica e
a diferentes formas, soluções 
e técnicas contribuem para
os seus projectos?

A metodologia do projeto obriga-nos 
a que estejamos sempre atentos às 
novas soluções. Nunca fiz nenhum livro 
em tipografia, com tipos de chumbo, 
embora tivesse trabalhado, no início, 
com gráficas onde esse processo de 
composição e impressão ainda estava 
lado a lado com o offset. Cheguei a 
fazer apenas pequenos folhetos e 
cartões, coisas sem grande expressão. 
Trabalhei sim com o processo de 
fotocomposição, que antecedeu o 

Fig.304



258

LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

digital. Os constrangimentos eram 
muitos, naturalmente, mas era o que 
havia e, portanto, adaptava-me. Não 
podia escolher 5 ou 6 tipos de letra 
para um livro, selecionava apenas 2 
tipos, porque sabia as implicações 
que isso acarretava ao processo. 
Hoje, é evidente que esse já não é um 
problema, o catálogo tipográfico é 
imenso. Outras soluções técnicas estão 
a dar os primeiros passos e a serem, ao 
mesmo tempo, aliciantes e limitadas. 
As condições e as possibilidades são 
sempre determinadas pelo espírito 
e condições do seu tempo. No início, 
reagi negativamente aos computadores 
porque via as “aberrações” tipográficas 
que se conseguiam fazer, e por qualquer 
pessoa sem formação, contrárias, 
portanto, ao que era um ensino e um 
conhecimento mais tradicional da 
tipografia e das suas regras. Claro que 
depois não houve como não aderir e 
reconhecer e aproveitar as vantagens 
que trouxe toda a tecnologia digital. 
Quando surgem materiais ou técnicas 
novos — por exemplo, a risografia, 
que permite soluções gráficas mais 
expressivas do ponto de vista da 
impressão, não tanto no rigor e limitada 
em cores —, é evidente que estou 
sempre atento e podem ser integrados 
em qualquer projeto.

4.

Como trata e privilegia a estética, 
função, legibilidade e uso?

Cada item nas doses certas porque, mais 
uma vez, refiro que é o programa que 
determina essa dosagem. Se me pedem 
um livro ilustrado por mim, o pendor da 
minha estética pessoal, contará muito 
mais do que a dos outros. Quando 
projeto um livro de literatura, gosto de 
assumir essa máxima da invisibilidade 
do autor, não quer dizer, contudo, 
que me afaste, enquanto designer, do 

trabalho; pelo contrário, por vezes é 
mais complexo o trabalho de design 
ser invisível do que ser visível. Como 
disse, é tudo doseado pelo programa, 
pelas características da obra e dos seus 
propósitos. Tento privilegiar todos os 
aspetos para cumprir o desígnio que 
Bodoni anunciava: os livros querem-se 
“bons, belos e úteis”. 

5.

Segue sempre a produção e 
execução em todos os passos
da produção de um livro? 

Sim, quase sempre. Há um ou outro caso 
que não, quando o trabalho é produzido 
longe, pode acontecer que esse controle 
não seja tão atento, mas há sempre 
provas… É quase sempre possível o 
acompanhamento técnico da obra, da 
produção. E considero isso importante 
porque há situações que ainda podem 
beneficiar o trabalho. Por exemplo, num 
livro impresso a preto, com fotografias 
ou imagens, acompanhar a impressão 
é importante: se puxa mais ou menos 
a tinta, entope muita informação ou o 
preto fica mais rapado. Há situações em 
que temos a possibilidade de podemos 
definir e de ter ainda alguma influência, 
mesmo no ato da produção. E aprender 
com quem trabalha no ofício e nos ajuda 
a perceber as opções.

6.

Que preocupações e objetivos 
considera ao realizar o design
e para uma colecção de livros? 

A ideia de coleção está muito ligada a 
hábitos ancestrais, de juntar coisas… 
Colecionar é um hábito humano muito 
antigo e é aproveitado hoje pelas 
editoras como estratégia de marketing. 
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No fundo trata-se de criar uma espécie 
de hábito associado a fatores distintos, 
alguns bem positivos, como o hábito 
de ler mais e diferentes autores ou 
desconhecidos: um traz outro e outro. 
Muitas vezes se descobrem autores 
porque estão integrados naquela 
coleção, gosta-se de um exemplar e 
vai-se ver o outro. Também trabalhei 
há alguns em coleções. Desenhei 
colecções de livros para crianças para a 
Porto Editora. Para além dos propósitos 
já referidos também sistematizei dados e 
poupei recursos à editora. É importante 
para as editoras terem processos 
automatizados, saberem que o livro tem 
mais ou menos aquelas páginas (que 
são tantos cadernos); que têm mais 
ou menos aquelas ilustrações; que a 
capa está previamente resolvida, não 
será necessário recorrer ao designer 
para a resolver, apenas o ilustrador 
ou o diretor artístico recomenda a 
ilustração para a capa, mas o layout está 
feito. Claro que há uma padronização 
visual mais sistemática, mas ganha-se 
em otimização de tempo e dinheiro. 
Seguramente para que funcione bem, 
depende muito da qualidade deste 
layout, da sua versatilidade. Podemos 
observar as coleções da Penguim, 
e falo dos livros de bolso, sempre 
foram coleções belíssimas. Apesar de 
terem uma identidade forte de união, 
apresentam uma diversidade muito 
assumida. Foi isso que me preocupou 
na coleção Oficina dos Sonhos que 
criei para a Porto Editora. Pretendi 
que os elementos de união, não se 
sobrepusessem aos de distinção. A 
decisão da ilustração ocupar muito 
espaço na capa, por exemplo, marca 
essa distinção, até do ponto de vista 
cromático. Só depois é que entra a 
tipografia a unir o grafismo e a coleção.

7.

Quais funções considera mais 
importantes no grafismo de
uma capa? 

É uma resposta difícil porque depende 
do que se pretende com ela. Se é uma 
pretensão meramente informativa ou 
objetivamente persuasiva. Por exemplo, 
há livros que vêm ter connosco, outros 
há que somos nós que vamos ter com 
eles. Isso marca logo uma diferença 
substancial. Não são os pais nem 
as crianças que escolhem os livros 
escolares qualquer que seja a capa. 
O livro é adotado pelos professores/
escolas e, praticamente, a obrigação da 
escola é que adotem os livros pelo seu 
conteúdo científico, não pelas capas. Os 
professores quando escolhem os livros 
para as escolas, têm de analisar o seu 
conteúdo e é pelo conteúdo que 
vão aprovar.

Neste caso, a minha preocupação 
foi sempre que a função da capa do 
livro escolar enuncie e anuncie o seu 
conteúdo. Há situações em que os 
elementos escolhidos foram mais 
descritivos outras mais simbólicos, 
apenas serviram de referência ou foram 
mais diretos. Cheguei a executar uma 
capa onde coloquei de forma ilustrada e 
em síntese, todos os capítulos; e outra, 
onde reuni num objeto simbólico aquilo 
que a partida era todo o conteúdo do 
livro. Portanto, tentei pôr na capa esses 
valores todos, como ilustração, aquilo 
que é seu conteúdo real.

Claro que eu sei que existem muitos 
livros em que o marketing se sobrepõe 
ao design gráfico. Que existem “receitas” 
que parece garantirem adesões e vendas 
seguras. Encontramos muito do género 
na chamada literatura de aeroporto. 
Esses livros apresentam quase sempre 
capas sugestivas com fotografias de 
pôr-do-sol, de um casal de mãos dadas. 
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Pretendem persuadir as pessoas com 
aquela sugestão de imagens cliché e 
devem conseguir.

8.

Como você enxerga a relação do 
mercado impresso, levando em conta 
as novas tecnologias digitais?

Continua a ser uma discussão muito 
presente embora já se discuta há muito 
tempo. Não tenho dados estatísticos 
presentes, mas o que posso dizer é 
que o livro não diminuiu, pelo contrário, 
creio mesmo que a produção de livros 
impressos até aumentou. Como tal, 
não estou preocupado porque acho 
que ambas vão conviver, e penso que 
a coexistência é pacífica. Cada um 
desempenha o seu lugar. Contudo, há, 
de facto, situações que se podem analisar 
e que implicam verdadeira mudança. Por 
exemplo, os dicionários e a importância 
deles hoje em papel. Reconhecemos 
essa transição natural, até pela nossa 
experiência pessoal, reconhecemos 
que são já muito pouco utilizados, em 
detrimentos dos dicionários online. 
Podemos aí observar a vantagem 
prática e programática muito evidente, 
e perceber que outras situações 
semelhantes vão ter o seu fim. Enquanto
 a imprensa impressa atravessa uma 
grande crise, a online prolifera. Os 
manuais escolares, a que eu estive 
sempre muito ligado, estou convencido 
que vão também ser substituídos por 
outros materiais ou outras ferramentas 
pedagógicas mais dinâmicas. É um 
processo natural. Outras publicações, 
pelo contrário, não vamos deixar de as 
querer ter, de lhes sentir o cheiro e o 
toque, de as observar enquanto objeto 
estético, contentores bem desenhados, 
para ler na cama, para ler no comboio, etc.  

9.

Quais são as suas referências
na área do design?

Não tenho uma referência muito 
específica, aprecio trabalhos de muita 
gente. E como académico tenho a 
obrigação de estar atento e entender 
essa diversidade. Sou mais classicista, 
se assim se pode dizer, na forma de 
os ver, embora trabalhos como os de 
Irma Boom, ache deveras interessante 
e admiro todo o processo de fazer os 
seus livros, a relação com os clientes 
que lhos encomendam, o permitir chegar 
aqueles resultados… O que eu nunca 
tive! (Muitas vezes se esquece que 
em design, parte do que sai, do que é 
visível, não é apenas o designer quem 
determina, quase sempre isso não é 
bem entendido.) Quem trabalha, por 
exemplo, para uma editora de grande 
escala como a Porto Editora ou a ASA, 
que foi o meu caso, essas editoras têm 
estratégias e formas de gerir o design, e 
a sua componente estética, muito rígida 
e que poucas vezes, ou a muito custo, 
vão abrindo horizontes. Como tal, o que 
é proposto pelo designer, nem sempre 
é o que sai para o público. A relação 
do que fazemos, da nossa prática, com 
as nossas referências, muitas vezes, é 
apenas uma luta para que num projeto se 
venham a conseguir aplicar. 
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EDUARDO
AIRES

7 de Abril de 2021
Entrevista realizada presencialmente

1.

Como funciona o seu processo 
criativo no design de um livro? 

Em termos genéricos, a abordagem 
ao projeto editorial não difere muito 
da metodologia de um projeto de 
design de outra natureza. Há sempre a 
identificação de um território de trabalho 
e a consequente tentativa de focar o 
conceito do projeto. Não conseguimos 
partir para a forma, para a formulação 
de uma resposta, sem percebermos 
claramente quais são os objetivos do 
programa que nos é solicitado. Portanto 
o conceito que envolve o território, 
as ambições, as limitações que o 
próprio projeto encerra são fatores 
condicionantes. 

Difere bastante de outros projetos de 
design pelo facto de decorrer com 
conteúdos fornecidos mais fechados. 
Ou seja, enquanto que em projetos 
de outra natureza, de caráter mais 
exploratório, há mais lugar à procura de 
soluções que dêem forma ao programa 
de encomenda, no projeto editorial 
partimos com os conteúdos definidos, 
o chamado caderno de imagens e o 
caderno de textos.  

São também os projetos de design 
que demoram mais tempo a gerar, de 
ciclo longo. Já fiz projetos para jornais 
que demoraram dois anos a serem 
pensados e acabaram por não ver a 
luz do dia porque o projeto não teve 
enquadramento financeiro. Assim 
como já tivemos livros que demoraram 
dez anos a fazer. São projetos 
tendencialmente mais longos e esse 
tempo distendido acaba por se reflectir 
no processo. 

Mas o projeto editorial em si mesmo é 
para mim a mãe de todos os projetos, é o 
lugar onde se produzem encontros entre 
texto e imagem com maior frequência e 
com maior ritmo. 

2.

No seu processo de trabalho, como 
se dá a relação entre as propostas 
tradicionais e mais experimentais? 
Como aborda os diferentes 
contextos?

Abordo da mesma maneira. Num 
nicho onde tens capacidade de fazer 
publicações autoiniciadas ou ligadas à 

Fig.305
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cultura, há em princípio um espectro de 
intervenção muito mais aberto do que, 
por exemplo, se estiveres a responder 
a um programa de encomenda ligado a 
efemérides, celebração de aniversários 
de empresas ou de individualidades 
prestigiadas, ou livros ou projetos 
editoriais mais ligados ao produto, 
portanto coisas mais contidas. Mas 
quer uma coisa quer outra para mim 
não têm fronteiras. Como exemplo, fiz 
recentemente o livro “Moldura”, que é um 
livro-objecto criado para a Câmara dar a 
personagens institucionais que visitam 
a cidade do Porto. Responde a uma 
necessidade institucional, onde são mais 
comuns projetos tradicionais, mas tem 
uma dimensão experimental.  

3.

Como a produção gráfica e a 
diferentes formas, soluções 
e técnicas contribuem para 
os seus projectos?

Sob o ponto de vista tecnológico nós 
tentamos tirar partido daquilo que são 
os avanços, mas valha a verdade naquilo 
que é analógico as evoluções não têm 
sido muito grandes. A impressão é offset, 
quando muito pode ser a hexacromia, 
podemos também trabalhar com 
impressora offset com “molha a água” 
e não álcool nem solventes. Mas isso 
não interfere diretamente com o design 
em si, interfere sim com as questões 
ligadas à sustentabilidade que o projeto 
implica. O que posso referir é que a 
técnica digital tem cada vez mais quota 
de mercado naquilo que é a resposta à 
impressão de livros. Enquanto que nos 
anos 90 ou 2000 o offset dominava e o 
meio digital era uma coisa perfeitamente 
marginal, hoje já se fazem livros 
integralmente em impressão digital. 
Pequeníssimas tiragens de até 100 
exemplares não justificam o livro para 
offset. Portanto, não há propriamente 

um condicionalismo, não posso dizer 
“offset ou digital”, “não podes imprimir 
assim ou assado”. Verifica-se na verdade 
um aumento do leque de oferta de 
possibilidades. Com o digital consigo 
por exemplo imprimir em branco sobre 
fundo escuro, coisa que no offset já não 
consigo. A tecnologia pode acrescentar 
possibilidades ao leque de oferta sob o 
ponto vista da produção gráfica e dos 
seus materiais, mas não é uma coisa que 
determina. 

4.

Como trata e privilegia a estética, 
função, legibilidade e uso?

Com muito cuidado. São os princípios 
ativos daquilo que é o design. O 
design é a procura da boa forma, a 
“Gestaltung”. Portanto o design é 
verbo e substantivo. A tecnologia que 
referi anteriormente é o conjunto de 
instrumentos que contribuem para 
a conquista da boa forma. Quando 
digo, em tom de brincadeira, “com 
muito cuidado”, é porque todos esses 
princípios estão presentes e ativos. E é 
justamente da boa conjugação desses 
pilares que se obtém resultados mais 
interessantes. Por serem tão simples e 
tão aparentemente acessíveis é que por 
vezes se facilita e deixa passar aquilo 
que é realmente a afinação de tudo: o 
tratamento da tipografia, a sua relação 
com o suporte, o tratamento da imagem, 
a relação da imagem com o texto, a 
composição. Tudo isso, de uma forma 
geral, é por vezes subvalorizado ou 
aligeirado justamente neste pressuposto 
de que nós estamos treinados, que 
sabemos fazer, não precisamos de 
perder esse tempo. Não. Isto requer 
tempo e diria que é diariamente um 
exercício de renascimento constante. 
Portanto, eu sei que devo pedir a 
maquete deste livro, um papel para testar 
a forma, o papel, o peso, a textura.
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Trato com muito cuidado e igual 
privilégio todos estes elementos. E à 
medida que vais acumulando experiência 
e percebendo como é que funcionam 
e se articulam esses elementos, 
chegas mais facilmente às soluções, 
sem hesitar. Mas o questionamento, a 
inquietude, estão sempre presentes. Se 
não for assim estamos atados a produzir 
trabalhos em série. 

5.

Segue sempre a produção e 
execução em todos os passos 
da produção de um livro? 

Todos assistimos. Quando trabalhamos 
em projetos mais complexos às vezes 
temos atribuições de cores específicas, 
ou outras questões particulares, e 
fazemos questão de acompanhar à 
“boca da máquina”. Se entrarmos naquilo 
que é um terreno normal, de impressão 
económica do miolo, pedimos os planos 
ao fim do dia porque é muito melhor 
rever um plano impresso aberto do 
que ver depois o plano com erros no 
livro. Somos muito cuidadosos com 
os protocolos da produção industrial. 
Vemos não só os planos, mas quando 
o livro está pronto colocamos isto 
(mostra um carimbo do estúdio) nas 
páginas e o cliente assina. Quando ele 
assina assume a responsabilidade da 
aprovação. 

6.

Quais funções considera mais 
importantes no grafismo de
uma capa? 

Eu acho que ela tem que ser 
manifestamente objetiva, de clara leitura. 
As possibilidades são muito díspares e  
contraditórias. Ela pode ser literal, pode 

ser poderosa, terá que falar do autor, do 
título. Como pode não ter de falar nada. 
Eu acho que pode ser intrigante. Pode 
ter mistério. Pode suscitar curiosidade. 
Alguma coisa a capa de um livro deve 
suscitar no leitor.  

Já trabalhei em capas de livros jogando 
com alteração de paradigmas. Quando 
eu estudei “Os Maias” de Eça de Queirós, 
era “Os Maias” (indicando o tamanho 
expressivo do título) e Eça de Queirós 
num corpo mais reduzido. Agora já 
se admite o contrário, “Os Maias” em 
tamanho pequeno e o nome do autor em 
grande destaque. Eu próprio reformulei 
algumas capas, várias das Edições ASA, 
e recordo-me de uma em particular para 
o “A insustentável leveza do ser”. Tive 
que trabalhar uma capa nova onde o 
primeiro elemento tipográfico era Milan 
Kundera, onde “inclui” o título do livro 
dentro do nome dele. 

A ausência e o vazio, que acho muito 
interessantes, levam à procura. Essa 
capacidade de apelo ao leitor parece-me 
muito importante. 

7.

Como você enxerga a relação do 
mercado impresso, levando em 
conta as novas tecnologias digitais? 

O digital está a ganhar força em relação 
às técnicas tradicionais. Não vai tardar 
muito até que possamos imprimir os 
livros dentro de portas. Hoje em dia uma 
impressora digital que imprime livros é 
capaz de custar centenas de milhares 
de euros, o que as torna muito mais 
acessíveis ao mercado industrial. Há 20 
anos custavam valores exorbitantes e 
mais difíceis de amortizar. Portanto o 
preço está em decréscimo acentuado 
e acredito que um dia teremos 
impressoras digitais de formatos 
de papel a preços relativamente 
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económicos, comportáveis para um 
atelier. Vamos desenhar, imprimir, aparar, 
alcear e agrafar dentro de portas. 

8.

Quais são as suas referências 
na área do design?

Tenho um enorme respeito por alguém 
que conheci há relativamente pouco 
tempo, um designer venezuelano que se 
chama Álvaro Sotillo, é uma pessoa que 
trabalha com os elementos gráficos na 
sua mínima expressão e com máxima 
otimização. Tem livros  incríveis, alguns 
difíceis de encontrar. E isso gera em mim 
um grande fascínio e admiração. Dou 
conta de que admiro essa complexidade 
que ele consegue com elementos muito 
simples, muito singulares. De resto 
aprecio momentaneamente vários 
projectos, mais do que designers, que 
não sigo. Aprecio mais formas de pensar 
do que propriamente indivíduos. É 
muito difícil, senão impossível, nomear 
referências, porque nesta altura do 
percurso elas estão somadas à nossa 
vida e cultura visual.  
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SÉRGIO ALVES 
(ATELIER 
D'ALVES)

10 de Abril de 2021
Entrevista realizada presencialmente

1.

Como funciona o seu processo 
criativo no design de um livro? 

Depende muito de livro para livro, 
ou seja, desde o início do projeto, 
há algumas condicionantes que 
devemos ter alguma noção. Por um 
lado, condicionantes a nível do que é 
o conteúdo que nós temos do nosso 
lado, e tentar identificar que tipo de 
livro aquele conteúdo pode ser, ou 
seja, quando estamos a falar, por 
exemplo, de um livro mais com base na 
imagem, automaticamente vamos ter 
determinadas condicionantes que nos 
vão definir, por exemplo, um livro maior 
para a imagem ter mais espaço, ou um 
livro mais pequeno, se for só texto. Por 
isso, o conteúdo é sem dúvida, um dos 
pontos chaves para começarmos a 
pensar o que este livro pode ser.
 
O segundo ponto, que às vezes é mais 
claro, outras vezes não é tão claro. Tem 
a ver com questões de orçamento, ou 
seja, se o cliente sabe que à partida 
tem, vamos imaginar “3000 EUR” para 
imprimir um livro, nós vamos ter que ter 
isso em conta desde o início do projeto. 
Isso vai condicionar coisas, tal qual 
como os conteúdos, vai condicionar, 

por exemplo, a dimensão do livro maior, 
que obviamente custa mais, e estou 
a falar da dimensão da página e não 
necessariamente do número de páginas. 
Nós temos que fazer uma gestão, se 
temos esse valor, então vamos pensar 
um formato de livro que vá fazer um 
melhor aproveitamento do plano para 
conseguirmos bater nesse valor com o 
que o cliente está à espera de gastar. Por 
isso, em uma fase inicial, normalmente 
são essas 2 coisas, analisar o conteúdo 
para percebermos mais ou menos que 
tipo de livro estamos a falar. A segunda 
parte tem a ver com tentar perceber qual 
é a expectativa do cliente relativamente 
ao produto que quer e o orçamento que 
tem disponível, para perceber realmente 
até onde é que nós podemos ir a nível da 
conceptualização do livro.

2.

No seu processo de trabalho, como 
se dá a relação entre as propostas 
tradicionais e mais experimentais? 
Como aborda os diferentes 
contextos?

Fig.306
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A nível de editorial, sim, há claramente 
projetos que são mais fora da caixa, que 
nos obrigam muitas vezes a um exercício 
e a pensar de uma forma um pouco 
diferente. Porque quando o cliente 
muitas vezes chega à nossa beira, já se 
sabe mais ou menos qual é a expectativa 
dele. Portanto, então, a partir de nós, 
ambas as partes já estamos com um 
mesmo nível de expectativa. É muito 
raro aquelas situações em que o cliente 
vem aqui com conteúdo muito comercial 
e está à espera que nós façamos uma 
coisa completamente diferente, que 
nada tem a ver com uma estrutura mais 
clássica, por exemplo. Isso é mesmo 
muito difícil de acontecer e, por isso, 
os clientes, na maior parte dos casos, 
principalmente a nível editorial, têm 
muita consciência do conteúdo que têm 
e já conseguem projectar a tipologia 
de livro que estão à procura. E por isso 
nós, na verdade somos um bocadinho 
mediadores, há sempre alguma margem 
de manobra, obviamente para discussão, 
mas a diferença depois a nível do 
processo de trabalho vem daí, dessa 
expectativa desde o início, tem a ver 
com o conteúdo.
 
Depois, no fundo, a nível de trabalho, as 
coisas são, não me diria muito diferentes, 
mas sim, claro, há pontos diferentes que 
tem a ver, por exemplo, com uma questão 
de nível dos primeiros passos. Voltando 
atrás sobre os primeiros passos para se 
fazer um livro, tem a ver com a estrutura 
e percebermos como é que o livro vai 
ser construído. Que seções tem, de que 
forma elas se relacionam. Se tem uma 
introdução, tem uma secção grande com 
imagem, depois tem umas biografias, 
depois tem um índice remissivo e depois 
termina livro. Esta identificação da 
estrutura do livro é igual para ambos. 
Claro que depois, no livro experimental, 
vai nos pedir determinados processos 
que outro livro não terá. Enquanto 
no livro comercial, muitas vezes 
identificando a estrutura, depois se 
passa logo para uma fase de pré-

paginação, percebemos como as coisas 
funcionam, percebemos as manchas de 
textos, os capítulos são grandes, são 
pequenos, os títulos são extensos. Há 
uma parte da análise do conteúdo, mas 
que em um livro experimental é mais 
ambíguo, não é? Ou seja, nós já não 
estamos tanto à procura de uma fórmula 
que resulte ao longo de 300 páginas. Se 
calhar, estamos à procura de pequenas 
formas que resultem em determinadas 
zonas do livro, que tem a ver com a 
estrutura do livro.
 
Agora o livro que seja mais experimental, 
muitas vezes pode exigir, ou pode pedir, 
mais trabalho de pré maquetização, ou 
seja, nós normalmente no início dos 
livros, quando estamos numa conversa 
entre alguns clientes fazemos um mono 
do livro, que é um livro em branco, e 
estamos a pensar no papel, estamos 
a pensar no número de páginas no 
volume do livro e por aí fora. Em ambas 
as situações nós costumamos fazer 
isso. Claro, que muitas vezes o livro que 
é dito mais experimental pode requerer 
mais versões disso até conseguirmos 
chegar a um consenso de que o livro 
vai funcionar assim. Enquanto o outro 
é quase “gosto do papel, gosto do 
papel da capa, gosto de papel do miolo, 
gosto do formato”, muitas vezes não 
há muito mais a discutir. A partir daí, as 
coisas normalmente são paginadas, 
mais ou menos da mesma forma, claro 
que um livro comercial às vezes é 
mais duro no sentido em que há mais 
informação, mais conteúdo, calhar mais 
monótono também porque existe ali 
uma mecânica que depois é repetida 
ao longo das páginas todas. Um livro 
mais experimental às vezes até pode ter 
muito menos conteúdo, mas porque o 
conteúdo é tão diverso pode pedir que 
sejam feitos processos um bocadinho 
mais dinâmico a nível de construção do 
livro. Depende de caso para acaso.
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3.

Como a produção gráfica e a 
diferentes formas, soluções 
e técnicas contribuem para 
os seus projectos?

Ao contrário de muitas áreas do design, 
como cartazes, até me arrisco a dizer 
logotipos, identidades e por aí fora, ao 
contrário dessas áreas, pelo menos 
daquilo que é a minha forma de trabalhar, 
essa parte gráfica tem que começar 
logo desde o início, ou seja, não vale 
a pena estarmos a pensar que tipo de 
letra o livro vai ter, que tipo de design, 
sem conseguir imaginar que tipo de 
objeto é que eu vou ter nas minhas mãos 
mais tarde. E por isso essa questão da 
produção gráfica começa logo mesmo 
no início do projeto, que em uma primeira 
fase começo sempre por olhar para 
papéis, possibilidades a nível de capa 
dura, capa mole, ou tentar ter uma 
baliza mais ou menos para o livro. E 
depois tenho a ver com uma conversa 
direta com a gráfica para perceber “isto 
funciona? Faz sentido? Vai encarecer? 
Vai ficar mais barato? É possível utilizar 
este tipo de material?”. Enfim, uma série 
de possibilidades.

Por isso eu sinto que ao fazer um livro, 
é fundamental a tua conexão com a 
gráfica, porque percebo papéis, conheço 
o que há, mas obviamente, as gráficas 
têm um conhecimento muito superior 
ao meu. São elas que estão no mercado, 
eles é que fazem livros todos os dias, e 
por isso é mesmo fundamental, em todo 
o processo do livro, desde o início, quase 
a partir do momento que nós recebemos 
a encomenda para fazer o design, até o 
livro estar pronto, é quase fundamental ir 
lado a lado com a gráfica. Eu não consigo 
pensar em um livro e desenhar um livro, 
aqui dentro, entre 4 paredes e depois no 
fim é que vou saber quanto é que custa 
fazer. Não quero dizer que seja possível 
ter sempre um acompanhamento a nível 

de processo, depende de muitas gráficas 
também. Mas do meu lado eu tento 
sempre, por exemplo, conduzir essa 
parte e ter sempre uma palavra a dizer 
acerca da escolha da gráfica, porque já 
sei que determinada gráfica vai me fazer 
um acompanhamento muito maior e que 
isso vai ser fundamental, obviamente 
depois para a materialização do livro.

4.

Como trata e privilegia a estética, 
função, legibilidade e uso?

Enquanto no cartaz não me preocupa 
tanto, claro que há preocupações, 
principalmente de leitura, que por 
outro lado o cliente está a pagar por 
aquilo. Se entregamos uma coisa que 
nem sequer se consegue ler a data ou 
o título é um problema. Enquanto na 
parte de cartazes, por exemplo, temos 
uma atitude um pouco mais livre e por 
isso, acho que no livro isso é um pouco 
diferente. O livro tem esse caráter de 
tempo. Abres a primeira página e até 
chegares à última, há uma timeline, 
um ritmo. E isso obviamente obriga 
a ter noção como é que vais contar 
essa história. Independentemente 
do que livro seja, é um bocado um 
paralelismo com um filme, com uma 
música, nós começamos sempre por 
algo mais genérico, a capa, e a partir 
daí temos que ir sabendo contar a 
história até chegarmos ao fim e ver 
uma compreensão global daquilo que 
foi todo o livro. O que nos obriga a 
ter essas grandes preocupações a 
nível obviamente estético, porque o 
livro tem que ter agudos e graves, ou 
seja, não pode ser monótono e por 
isso temos que encontrar ali um ritmo 
que vá fazer com que o leitor sinta 
preso ao livro e que seja impelido no 
fundo a virar mais uma vez a página e 
a descobrir uma coisa diferente que 
ainda não tinha visto antes, ao mesmo 
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tempo, obrigando a ter regras. Por isso 
temos que ter algum cuidado também 
a nível de organização de conteúdo e 
obviamente essa questão toda culmina 
um bocado nessa ideia de da leitura, 
não é? Ou seja, o quão fácil, não é ler 
aquele livro não quer dizer que os livros 
têm que ser todos muito fáceis de ler 
no sentido em que não exigem nada a 
pessoa. Eu acho que o próprio leitor 
também tem que sentir que dá alguma 
coisa ao livro, que se está a esforçar e 
que está a dedicar-se, por assim dizer a 
leitura, mas claramente o livro tem que 
ajudar a que a pessoa consiga página 
após página de perceber qual é que é 
a lógica e a métrica de todo o design e 
obviamente do conteúdo. Porque lá está, 
enquanto nós Designers, obviamente 
estamos bastante preocupados com a 
parte do design, mas ao mesmo tempo, 
também temos que ter noção que somos 
invisíveis, às vezes. Mas ao mesmo 
tempo temos que ter consciência que, se 
calhar se não fizéssemos aquilo, o leitor 
ia ter mais dificuldades em compreender 
determinadas coisas. Não é por isso 
que temos que aceitar um bocado essas 
situações em que, no fim, sim, claramente, 
quem está a pegar num livro tem que 
conseguir ler de uma forma clara. 

 

5.

Segue sempre a produção e 
execução em todos os passos da 
produção de um livro? 

Sim, há momentos que não dá por uma 
razão, mas assim é mesmo muito raro. 
Eu faço mesmo questão de tentar estar 
sempre presente, o que também, às 
vezes, tem haver um com aquela questão 
da confiança com a relação que temos 
com as gráficas. Se estás habituado a 
trabalhar com uma gráfica, que essa 
gráfica também vai conhecendo a ti 
enquanto designer, muito diferente 
de uma gráfica com quem nunca 

trabalhaste. Há trabalhos que a pessoa 
não precisa dizer nada porque ela já 
sabe que eu tenho a preocupação. não 
e pronto. E acho que isso é uma relação 
que se vai construindo, que depois 
valoriza imenso o produto final.
É, isso também tem a ver exatamente 
com esse acompanhamento, 
obviamente, se for a primeira vez que 
eu vou fazer um acompanhamento 
com a gráfica, é impensável não fazer 
um acompanhamento de livro, uma 
gráfica que já trabalhamos, já sinto mais 
confiança que se caso não consiga ir 
acompanhar já sei que a gráfica me 
conhece bem o suficiente, porque se 
acontecer alguma coisa sabemos como 
é que havemos de proceder. Depois, 
outra situação é um bocado também essa 
gestão de tempo, e então a gráfica tenta 
dentro do possível, planear a impressão 
para bater certo no meu horário.

6.

Que preocupações e objetivos 
considera ao realizar o design e
para uma colecção de livros? 

Eu acho que a dificuldade das coleções 
é: uma coisa é nós recebermos 10 livros 
e disserem, “façam disto uma coleção”, 
e nós temos o conteúdo todo, por isso 
conseguimos analisar e conseguimos 
perceber e ter alguma segurança 
quando temos a coleção inteira. Outra 
coisa é quando dizem “isso vai ser uma 
coleção de 20, mas estão aqui 2”. Há 
muitas interrogações, porque fazer uma 
coleção inteira só graficamente, tem a 
ver com uma coerência a nível do seu 
próprio conteúdo, mas depois há coisas 
muito básicas.  Pequenas coisas a nível 
de coerência com o facto de todos os 
livros ter ou não ter, são relevantes. É 
muito chato quando não temos tudo, 
porque depois já sabemos que é muito 
difícil garantir que vai sempre funcionar, 
porque nós não temos na mão
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o conteúdo todo. Em design não há 
dúvida que o conteúdo é que tem que 
ditar a forma. Por isso, não tendo todo o 
conteúdo, pode ser um problema e por 
isso, o design aí pode ficar coxo, porque 
exatamente não nos falta essa parte. 

7.

Quais funções considera mais 
importantes no grafismo de 
uma capa? 

Fazer uma capa é mesmo sensível por 
várias razões, mas talvez a principal que 
é: as pessoas normalmente têm sempre 
aquela tendência de achar que a capa 
tem que resumir o conteúdo. O que eu 
não acredito muito nisso. Acho que a 
capa não precisa ser explícita. Ela tem 
que obviamente relacionar-se com livro, 
tem obviamente que beber um pouco e 
refletir aquilo que o livro é, mas não tem 
que ser um resumo de tudo que eu vou 
ver lá dentro. Eu acredito um pouco no 
contrário, que é, eu acho que a capa, na 
verdade, deve ser um elemento que seja 
um pouco intrigante, que não conte tudo 
e deixe algumas dúvidas sobre aquilo 
que é, mas que na verdade isso obriga as 
pessoas a abrirem o livro para descobrir 
efetivamente o que é aquilo. Se Eu fizer 
uma capa tão explícita que as pessoas 
nem precisam de abrir o livro e não 
sintam curiosidade em abrir o livro, então 
isso para mim é uma má capa, se for tão 
explícito que faça com que a pessoa 
tire o livro, olhe para a capa, e não tenha 
vontade de saber o que é, acho que isso 
aí na verdade é uma má capa. Claro, há 
projetos e projetos.

 Enquanto no processo de fazer o miolo 
do design, obviamente o cliente tem 
que dar o seu “imput” e há sempre um 
diálogo, de tentar corresponder ao o que 
o cliente está à espera, na capa muito 
mais. Ou seja, o cliente tem sempre 
uma opinião sobre a capa. É daquelas 

coisas que são inevitáveis. É normal isso 
acontecer, eu não crucifico as pessoas 
por causa disso. Eu percebo as pessoas, 
o livro pode ser até o livro da vida delas, 
eu obviamente vou ter sempre uma 
opinião, vão querer sempre fazer um 
bocadinho mais assim, um bocadinho 
mais assado. Acho que para nós isso 
é muitas vezes uma das principais 
dificuldades. Tentar mediar um pouco as 
coisas e tentar percorrer esse caminho 
sem retirar o cliente da equação, porque 
acho que aí nunca iria funcionar. Mas 
tentar mediar um bocadinho acordo já 
no cliente, conseguir transmitir coisas e 
nós conseguirmos absorver. Por isso há 
sempre um processo de diálogo e tentar 
chegar a um consenso em que ambas as 
partes estejam satisfeitas. 

8.

Como você enxerga a relação do 
mercado impresso, levando em 
conta as novas tecnologias digitais?

Nunca fiz um livro digital. Claro que faço 
PDFs. Essa vertente do PDF vai sempre 
acompanhando, mas não machuca 
a parte impressa. Aqueles livros de 
fato digitais que eu acho realmente 
um mundo completamente diferente, 
porque permite muitas coisas que o livro 
impresso não permite, em questão de 
inserção de vídeo, inserção de links da 
animação e interação. Mas de uma forma 
geral, acho que na área dos livros que 
nós, principalmente desenvolvemos, seja 
na parte de arte, ilustração, catálogos, 
por aí fora, acho que nunca irá haver 
essa substituição. As pessoas sentem 
que independentemente do mercado 
do livro, um pouco abanado por essa 
questão digital, o tipo de clientes e o 
tipo de projectos que nós temos a nível 
editorial, as pessoas exigem quase 
sempre esta questão da materialidade, 
é quase uma recordação. Recordação 
estou a dizer não no sentido de, vais de 



270

LIVRO: ENTRE O PROCESSO E O PRODUTO GRÁFICO

férias e trazes um sabonete do hotel, 
não é isso, mas é o objeto enquanto 
objeto de memória. Porque, enquanto 
um PDF você lê no computador e fica 
no meio de tantas outros PDFs e tralhas 
digitai, que tu só vais voltar a encontrá-
lo se quiseres encontrar mesmo, o livro 
ainda tem aquela capacidade difícil 
de se perder um livro, a não ser que tu 
emprestes, e vai tendo sempre aquela 
capacidade de volta e meia tu passas 
pelo livro e decide e olhar abrir este 
livro. Por isso, acho que neste momento 
o mercado do livro “print” acho que até 
só valorizou por causa da inversão do 
digital. “Quero ter este livro impresso 
porque eu quero ter isso na minha 
prateleira, em minha casa, quero poder 
emprestar isto a alguém”. Eu continuo a 
comprar imensos livros, acredito que só 
valorizou. Pelo menos com as pessoas 
com quem convivo, continuam a comprar 
livros e se calhar até compram mais 
livros do que compravam antes de haver 
possibilidades de ter livros digitais.

9.

Quais são as suas referências 
na área do design?

Acho que nós obviamente consumimos 
design diariamente e estamos sempre 
muito atentos àquilo que está à nossa 
volta, seja no dia a dia, cá fora, seja nas 
redes sociais, seja no Instagram, mas 
sempre tentei evitar desde cedo, claro, 
na fase académica e na fase de estudo 
nós temos sempre que conhecer um 
pouco os tubarões, a história do design, 
quem é que foi importante, quais foram 
os momentos altos, e porque foram 
momentos altos. Nessa altura, é muito 
normal haver essas referências, e eu 
estou a dizer isso porque eu lembro-me 
que quando era estudante, sabia de cor 
todos os nomes dos designers e sabia de 
cor todos os nomes das fontes e a partir 
de um certo momento tentei me desligar 

um pouco disso e confesso que agora 
não te consigo debitar, se calhar, metade 
daquilo que sabia há 10 anos atrás, há 
5 anos atrás. Porque cada vez mais 
eu sinto que obviamente eu consumo 
design, estou envolvido em design, é 
inevitável, mas não consigo estar fixo à 
uma referência.
 
Tento me desligar um pouco disso. 
Consumo muito mais o que é o conteúdo,  
dando muito mais valor ao cinema, artes 
plásticas, arquitetura e por aí fora do que 
necessariamente a design. Não estou 
a dizer que seja mal, há quem goste e 
conheça tudo e mais alguma coisa. E eu 
conheço muita gente que basta abrir a 
boca que eles conseguem debitar logo 
quantas pessoas e situações e coisas. 
Eu nunca fui assim e acho que faço um 
bocadinho de propósito para não ser. 
Tento me desviar um bocado e não ser 
demasiado consumido pelo design, por 
isso não tenho nenhuma referência. 
Claro que eu conheço, sei quem são 
e gosto de uma série de designers 
portugueses e estrangeiros e dou-lhes 
valor. Agora, usá-los como referência é 
um pouco diferente, não precisa ser uma 
referência direta para o trabalho.
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LUÍS 
MENDONÇA

10 de Abril de 2021
Entrevista enviada por email

1.

Como funciona o seu processo 
criativo no design de um livro? 

Um pouco como em todos os 
trabalhos, aprecio projetos com 
muitos constrangimentos. Trabalhos 
que se relacionem com problemas 
concretos ou com situações onde as 
necessidades são criadas a partir de 
estímulos económicos, estéticos ou 
outros. Desafios que envolvam outros 
profissionais. Com profissionais ligados 
a outras áreas como a museologia ou as 
ciências naturais, a literatura, as artes 
plásticas ou a arquitetura. 

Não me agrada a segurança como 
garantia de partida. A segurança é uma 
conquista. A experiência – não como 
rotina, recalcamento ou repetição, 
mas justamente como multiplicação e 
soma de experiências – vai construindo 
as certezas que permitem improvisar, 
testar. Colecionar um grande número de 
dados e capitalizar experiência. 

Habituei-me a trabalhar a curto 
prazo. Gosto de sentir a adrenalina 
como combustível do trabalho. 
Este combustível tem um preço, 
mas é estimulante somar aos 

constrangimentos da encomenda – 
quando ela não o contempla de forma 
acentuada – o constrangimento do 
tempo. Falo destes aspetos porque, 
estando eles presentes em todos os 
trabalhos que faço, me dão a sensação 
de que, mais do que preferir um 
determinado tipo de trabalho, me sinto 
confortável com o contraste entre 
eles, com as exigências específicas 
de cada um deles. Em concreto e 
entre os trabalhos que produzo com 
mais frequência, tanto me realizo na 
elaboração de um livro mais pessoal, 
onde posso abrir o leque de opções 
concetuais e materiais, como me 
satisfaço com a contenção do projeto 
de um livro mais técnico. Tanto sinto 
necessidade de trabalhar com ruído 
e interferência, como sozinho 
e em silêncio. 

2.

No seu processo de trabalho, como 
se dá a relação entre as propostas 
tradicionais e mais experimentais? 
Como aborda os diferentes 
contextos?
Para mim é importante o envolvimento. 

Fig.307
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O meu e o dos outros, desde o cliente 
ao técnico ou ao utilizador. Porque o 
livro, como qualquer objecto, resulta 
de decisões que devem ser tomadas 
pela entrega de todos. Nem consigo 
conceber outra forma de fazer as coisas. 
Por isso, todos os trabalhos em que me 
envolvo, sejam de minha iniciativa ou por 
encomenda de alguém, têm em comum 
uma carga afetiva que deposito neles. 
Quero dizer: nas pessoas, nas situações, 
nos objetivos e nos objetos. O programa 
é muito importante, tal como é importante 
não me limitar a cumpri-lo de forma 
pacífica, quer dizer, sem trazer algo que 
possa ultrapassar as minhas expetativa: 
entre o ponto de partida e o de chegada 
muito deverá acontecer. E o resultado 
deverá conter algo que melhora a nossa 
vida seja em termos éticos, estéticos
ou utilitários.

Se se trata de um livro técnico ou de um 
livro de autor, tenho que me identificar com 
ele. Não abdico desta relação. Nem vejo 
que se possa fazer design sem ela. Neste 
contexto, também a relação com o(s) 
autor(es) é importante. O que quero dizer 
é que, ao valorizar esta relação, algo de 
enriquecedor acontece, na 
minha perspetiva. 

Fazer o design do livro não pode ser um 
ato isolado de todo o processo que resulta 
no objeto final, o livro. A consciência 
dos aspetos concetuais e dos aspetos 
materiais (não apenas os da imagem ou 
do texto mas também os do livro) são 
para mim importantes. E não consigo 
desenhar uma forma que seja, sem refletir 
sobre isso. Ao desenhar penso no livro: 
no tamanho, no formato, na composição, 
nas características do suporte, etc. Estar 
por dentro dos processos de produção 
permite-me experimentar, testar, optar. 
Sinto uma grande vigilância do designer 
sobre o livro. E também o contrário, uma 
grande influência (ou até assédio!) do 
tema sobre o designer. 

3.

Como a produção gráfica e a 
diferentes formas, soluções 
e técnicas contribuem para 
os seus projectos?

Relativamente às soluções técnicas 
que vão aparecendo ou que se vão 
renovando, sou curioso, gosto de me 
manter atualizado, de experimentar, de 
conhecer. Ao nível da impressão, dos 
papéis, dos acabamentos interessa-me 
o que já foi testado e o que ainda não 
experimentei, cruzando alternativas em 
projetos distintos. Uma nova tecnologia, 
um novo acabamento, acabam por 
contribuir sempre para novas soluções. 
No estúdio recorremos a muitas soluções 
técnicas distintas. Nos trabalhos do 
estúdio recorremos, com maior ou 
menor frequência, ao offset, à serigrafia, 
à impressão digital, à tampogravura, 
à flexogravura, à termo-estampagem, 
a vernizes diversos, como o verniz 
reservado, verniz braille, aos relevos, 
cortantes, etc. Recorremos a papéis de 
gramagens e texturas diferentes, tintas 
mais ou menos opacas, enfim, vamos 
experimentando, sempre que achamos 
oportuno e adequado aos objetivos - e 
isto é naturalmente muito importante, 
pois não se trata de experimentar por 
experimentar - soluções diferentes para 
este ou aquele problema concreto. Temos 
produzido muito tipo de objetos, desde 
livros com argolas, livros-caixa com folhas 
soltas, capas com cartões, plásticos, 
madeiras, revestidos a pano, cabedal, etc. 
Para além dos livros mas beneficiando os 
livros também com estas experiências, 
também as embalagens têm sido uma boa 
oportunidade para aproveitar processos 
que podem ir dos mais antigos e menos 
usados aos mais atuais. Tenho feito 
igualmente projetos e objetos a pedido de 
gráficas que têm como primeiro objetivo 
a divulgação e promoção dessas mesmas 
capacidades e possibilidades técnicas, 
objetos que conjugam várias valências, 
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como calendários, por exemplo, onde 
reúno ilustradores e ilustrações para 
ensaiar e mostrar as potencialidades das 
técnicas e suportes de impressão. Quanto 
mais soluções temos mais alternativas 
temos ao desenvolver projetos, mais 
e melhores qualidades obtemos nos 
resultados. 

4.

Como trata e privilegia a estética, 
função, legibilidade e uso?

Encaro o meu papel como o de 
um maestro, gerindo, planeando, 
preparando, antecipando, reunindo. 
E dando importância a todos os aspetos 
envolvidos. Nenhum deles deve andar 
isolado ou sozinho. Mas há nuances 
que dependem do projeto. Há projetos 
em que um ou outro destes conceitos 
pode ser preponderante. Por vezes 
é mais a função, por vezes é mais a 
sedução. Inclusive, dentro de um mesmo 
projeto há partes em que a sedução, por 
exemplo, se sobrepõe aos restantes 
E sedução não significa procurar efeitos 
gratuitos ou imediatos. Tenho livros 
onde não coloquei qualquer texto na 
capa, deixando a imagem colocar o 
desafio, oferecer o mistério. Noutros 
livros, noutras capas, não há imagem, há 
apenas uma palavra. O uso, a perceção, 
a compreensão por parte de quem 
recebe é fundamental nestes 
exercícios. O público a quem se 
destina determinado livro pode motivar 
inúmeras decisões que vão do tamanho 
da tipografia à cor ou da dimensão 
e formato do objeto às técnicas de 
impressão. Também depende do 
texto. Textos diferentes motivam 
distintas abordagens e soluções no 
livro. Paginar um texto poético, um 
conto, um texto experimental ou um 
texto documental pode ser, é muito 
diferente. Temos produzido no estúdio 
livros diversificados para públicos e 

contextos distintos, para faixas etárias 
diversas, para um leque alargado de 
funções. Quando tenho entre mãos um 
livro sobre vinhos para o Instituto dos 
Vinhos do Porto, por exemplo, sobre 
colheitas, geografias, tenho em conta 
fatores específicos da relação cultural 
entre leitores e o vinho, a história, a 
promoção, o convite. Quando se trata 
de um manual de recuperações sobre 
património arquitetónico que vai ser 
usado em muitos momentos em gabinete 
de arquitetura ou de engenharia para 
consulta, interessa que ele seja claro 
e eficaz, não fazendo aqui sentido o nem 
o experimentalismo nem o arrojo que 
criaria distúrbios gratuitos ao leitor. Por 
outro lado, quando tratamos de outros 
universos como o da moda, por exemplo, 
já me parece fazer sentido e ser útil 
algum arrojo visual nas tipografias, nas 
composições, nas cores, nas técnicas 
de impressão, etc.

5.

Segue sempre a produção e 
execução em todos os passos da 
produção de um livro? 

Sim, embora com necessidades 
diferentes, consoante o caso. 
Quando se trata de um projeto com 
caraterísticas já experimentadas e que 
apresenta denominadores comuns 
já dominados (por mim, pela gráfica), 
o acompanhamento, nunca sendo 
dispensável, é menos preocupante, 
na medida em que já estão garantidos, 
à partida, certos resultados. Neste 
contexto, vou, por exemplo, recebendo 
no atelier as provas que me trazem para 
aprovar ou para fazer alguma alteração 
que entenda necessária. Quando se 
trata de um projeto novo, justifica-se um 
controle e vigilância mais apertados no 
local. A exigência é sempre a mesma, os 
passos dados e os passos a dar é que 
podem variar nesse acompanhamento. 
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Vejamos: embora em todos os projetos 
realizados, sempre que o processo 
começou, estavam previstas e planeadas 
todas as suas fases, em alguns deles foi 
particularmente útil a minha presença 
na gráfica, a verificação mais apertada, 
para analisar resultados intermédios, 
para ponderar sobre a necessidade 
de recorrer a outros procedimentos 
ou soluções técnicas. Visto de forma 
menos avisada, o processo de produção 
gráfica pode parecer mais linear do 
que na verdade é. As circunstâncias, 
as condições particulares de um 
determinado momento, a sensibilidade 
dos papéis à humidade, por exemplo, 
acarretam por vezes situações 
inesperadas. Por isso, gosto sempre 
de ouvir quem está a operar com as 
máquinas, a manusear os materiais, a 
afinar os processos em toda e qualquer 
fase da produção, pois trata-se de 
pessoas cuja experiência adquirida lhes 
permite não só ajudar a evitar problemas 
como sugerir soluções potenciais. 
As sugestões e os alertas de todos 
envolvidos são sempre oportunas e 
desafiadoras para melhorar o projeto. 
Cada projeto beneficia sempre de 
tudo o que ocorreu nos anteriores, em 
questões de acompanhamento. Mas 
este acompanhamento nunca é coisa 
dispensável. 

6.

Que preocupações e objetivos 
considera ao realizar o design
e para uma colecção de livros?

Os objetivos podem envolver diversos 
aspetos gerais e especificidades. Estão 
dependentes da editora mas também 
de outros intervenientes nos livros 
e ainda aqueles a quem os livros se 
destinam. O design resolve problemas, 
os problemas são das pessoas. 
Para resolver problemas temos que 
conhecer o cliente, os interlocutores, os 

autores, os destinatários, os objetivos, 
os contextos, as circunstâncias, as 
condições, as condicionantes. Se 
não nos habituarmos a conhecer os 
problemas, a compreender, valorizar e 
viver os problemas das pessoas, muito 
simplesmente não podemos fazer 
design. O último destinatário de um livro 
é importante mas o editor ou o autor 
não são menos importantes. E será pela 
solução encontrada pelo designer que 
se pode estabelecer a relação entre 
todos. Como designers, temos essa 
responsabilidade. No design, o programa 
é muito relevante, tal como é relevante 
não nos limitarmos a cumpri-lo de forma 
pacífica, quer dizer, sem trazer algo que 
possa ultrapassar as expetativas, as 
nossas e as dos outros: entre o ponto 
de partida e o de chegada dos trabalhos 
que temos realizado no estúdio, muita 
coisa acontece. Procuramos que o 
resultado passe por algo que melhora 
a nossa vida seja em termos éticos, 
estéticos ou utilitários. Uma coleção 
de livros assume assim um caráter 
particular, dotada de traços distintivos
e únicos. 

7.

Quais funções considera mais 
importantes no grafismo de 
uma capa? 

Uma boa capa? Atraente mas não 
embelezada pela cosmética. Atrevida 
mas sem recurso fácil à popularidade. 
Que seja agradável, mas que não 
procure agradar evitando a opinião ou 
assegurando o “politicamente correto”. 
Que seja segura e mordaz. E que não se 
ofereça “concluída” ou de fácil digestão. 
Pelo contrário, que solicite o observador, 
percetiva e intelectualmente, e que 
assim possa alimentar o dinamismo 
da observação e da interpretação, em 
vez de ser conivente com a preguiça. 
Que seja criativa, evitando recalcar 
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os padrões estabelecidos coletiva ou 
individualmente. Agrada-me, seja como 
consumidor seja como autor, pressentir ou 
arquitetar “ratoeiras” ao observador/leitor.

Interessa-me verificar o poder de síntese 
por detrás da imagens mas também me 
seduz a complexidade. A complexidade 
estimula o observador. Também o 
humor e a ironia são caraterísticas que 
aprecio numa ilustração. Não penso 
no humor habitualmente associado ao 
cartoon mas noutros aspetos. Aspetos 
que podem trazer o inesperado, que 
podem acrescentar mais sentidos 
para além daqueles que se relacionam 
com a função imediata da ilustração. 
Determinado material ou uma citação 
trazem para cena referências capazes 
de aumentar o horizonte cultural do 
leitor ou observador. Como imagem 
com determinadas funções, a capa deve 
ampliar os horizontes culturais, trazendo 
algo para além do que é suposto 
nos seus encargos imediatos. Não 
podemos esquecer que uma capa é um 
produto abrangente, versátil, onde, por 
exemplo, se podem colocar em convívio 
referências populares e referências 
eruditas. Onde se podem articular 
memórias coletivas de forma acessível 
com referências particulares das mais 
complexas ou até inexplicáveis. Ambas 
as possibilidades trazem vantagens à 
experiência percetiva e intelectual.

8.

Como você enxerga a relação do 
mercado impresso, levando em conta 
as novas tecnologias digitais?

Vejo esta questão com tranquilidade. 
Otimismo, até. Creio mesmo que, quanto 
mais a tecnologia digital progredir, mais 
estímulo os designers de livros em papel 
terão para aprimorar e valorizar aqueles 
aspetos que fazem do livro aquilo que ele 
é, o toque, o cheiro, o corpo, a textura, 

a sequência, o manuseamento, etc. 
Espero que os livros não tenham que 
viver em função do IPAD nem que este 
se amesquinhe a tentar imitar os livros 
ou a tirar-lhes a importância que, de 
facto, têm. É claro que isto não depende 
apenas dos designers. Não será difícil 
mostrar que uma criança dispensa os 
livros, se não lhe proporcionarmos o 
convívio com eles. Por outro lado, é muito 
fácil mostrar o sucesso dos «tablets» 
se inundamos desses aparelhos o 
quotidiano da criança. Pergunto-me: 
se fizéssemos o mesmo com os livros, 
não obteríamos igual sucesso? Não é 
exatamente  isso que proponho, nem 
me interessa este braço de ferro. Não 
me parece boa ideia gastar energia a 
alimentar este conflito entre o IPAD ou 
LIVRO. Estou seguro de que eles não 
podem representar-se um ao outro e 
muito menos substituir-se. Comecei a 
ler no jornal. As minhas filhas hoje leem 
mais no telemóvel, no computador ou 
no IPAD. A verdade é que sinto que leem 
mais do que nós líamos, na idade delas.A 
crescente importância do álbum parece-
me ser um bom sinal da saúde dos livros. 
Tantas formas de evoluir estão em aberto! 

Não querendo fazer «futurologia», 
acredito nos fortes sinais desta 
possibilidade: na produção, a exigência 
tem por onde ser cada vez maior, 
a diversidade de meios, critérios e 
materiais não pára de crescer; na 
receção, a qualidade dos momentos, 
em família, na escola, na biblioteca, tem 
tanto por onde prosseguir na valorização 
do contacto físico com o livro. Estas 
considerações têm naturalmente a ver 
com opções, também elas pessoais.
No estúdio, temos experimentado muitas 
soluções gráficas com adrenalina. 
Sinto que ainda temos muito para dar 
e receber nos meios impressos. E, 
mais do que não sentir aptidão para 
lidar com o IPAD, falta-me vontade. 
Não me refiro a uma falta de vontade 
calculada ou resistente. É uma exclusão 
de partes: apenas ando cada vez mais 
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entusiasmado e ocupado com o que 
posso fazer, fazendo livros impressos.

9.

Quais são as suas referências
na área do design?

Imensas, aquelas que fizeram parte do 
começo, aquelas que foram ganhando 
sentido durante todos estes anos, 
aquelas que projeto para a frente. 
Vivo rodeado de referências, as que 
me chegam mas, fundamentalmente, 
as que me chegam pela procura. 
Não desperdiço uma oportunidade 
de consultar, de envolver pessoas e 
assuntos nas mais diversas linguagens, 
nos diversos campos do design, gráfico, 
produto, moda, interiores, interfaces, 
sistemas, etc. Seja na lustração, no 
cartaz, na embalagem, na publicidade... 
interessa-me o que se vai fazendo, tenho 
curiosidade e interesse nos problemas 
trabalhados pelos outros, nas soluções 
dadas pelos outros. Presto atenção ao 
que se faz mas, fundamentalmente, a 
quem o faz e porquê, como e em que 
circunstâncias. Tanto acompanho o 
trabalho de pessoas mais idóneas e 
experientes como aprecio o trabalho 
dos mais jovens. E encontro uma outra 
questão nisto das referências. É que 
o design, como atividade ampla e 
multidisciplinar, toca uma imensidão 
de outras coisas. E nestas encontro, 
com grande entusiasmo, pessoas, 
artefactos, meios e condições de 
produção que tenho vindo a considerar 
no meu trabalho diário como verdadeiras 
referências. Por exemplo, o domínio dos 
processos industriais contemporâneos 
mas também os artesanais envolve, 
e muitas vezes esconde, pessoas 
que são fundamentais, detentoras 
de conhecimento e de experiência 
admiráveis, pertinentes, úteis, 
merecedoras de atenção pela 
exigência com que fazem aquilo que 

fazem. Por isso esta questão das 
referências facilmente extravasa, 
nos meus interesses e entusiasmos, 
os limites daquilo que no imediato 
vemos como design, estendendo-se 
às áreas de conhecimento científico, 
às ciências, à biologia, à engenharia, 
etc, etc. Tenho colaborado em projetos 
multidisciplinares que me solicitam, mas 
também oferecem, referências que se 
vão tornando imprescindíveis, a curto
e a longo prazo.  
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Roteiro de Entrevista 2 para utilização 
na fundamentação teórica

1) O que considera primordial no pro-
cesso de elaboração e constituição do 
livro?

2) Como você lida com as diferenças 
criativas entre o a produção e o mer-
cado editorial tradicional e o experi-
mental?

3) Como designer e compreendendo 
as necessidade e as intervenções do 
cliente, como você controla e lida com 
o projeto e as etapas criativas?

4)Na sua perceção, como a exploração 
física e conceitual do livro interferem 
no significado simbólico do livro?

ANEXOS
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ANTERO
FERREIRA

06 de Maio de 2021

Entrevista realizada por
Vídeoconferência para 
uso na fundamentação teórica

1.

O que considera primordial 
no processo de elaboração e 
constituição do livro?

O livro é um dos projetos mais 
importantes dentro do design de 
comunicação. É um dos objetos com 
maior valor. Basta pensar nas bibliotecas 
que têm milhões de livros. O que tem 
acontecido é que tem se tornando um 
objeto cada vez mais caro. A principal 
matéria é o papel, e não irá ficar mais 
barato. Também estamos a falar de 
um objeto que tem pelo menos mais 
de 500 anos. Claro os primeiros livros 
eram manuscritos e eram fólios, hoje, o 
livro atual, em termos gerais, nada tem 
a ver com estes primórdios. Portanto 
pode implicar na maior parte das vezes 
em alguma produção industrial, mas 
pode ser produzido quase inteiramente 
artesanalmente, o que é mais difícil pelo 
menos na questão do fabrico do papel. 
Pouca gente consegue fabricar o papel 
adequado para impressão, portanto tem 
sempre que recorre à um papel industrial 
na melhor das hipóteses.

Mas em um projeto de um livro, há 
uma série de questões que são 
importantes nós termos presentes 
no início, nomeadamente que tipo 

de livro que estamos a falar, então 
aí a minha sugestão é consultar a 
Classificação Decimal Universal que faz 
a classificação por áreas e foi adotada 
pelas bibliotecas, porque senão não 
conseguiam categorizar os diferentes 
gêneros e as diferentes publicações. 
Depois há questões associadas ao 
tema, autoria e o público-alvo. Nós 
começamos a perceber como é que 
vamos organizar projetar ou construir. 
Imagina que um autor que diz assim 
“eu quero um livro de artista”, ou então 
uma edição de um livro comercial. Nós 
precisamos saber qual é o tema, se já 
está escrito. Podemos também fazer só 
uma parte do trabalho, e entregamos 
toda essa parte por concessão e depois 
a produção podemos acompanha-la 
ou não, fica a cargo da editora, ou não. 
Portanto pode ser um trabalho mais 
simples ou bastante complicado. Não há 
uma regra para agirmos com isso e em 
muitas situações em outras áreas outros 
objetos gráficos ou livro. Mas digamos 
que o processo muitas vezes é igual ao 
design de outros projetos gráficos. No 
caso do livro temos partes distintas. 
Pode ter texto e imagens, ou apenas 
textos. Temos os conteúdos do exterior, 
como capa e sinopse, e temos o interior, 
onde podemos ter texto, imagens, 

Fig.308



279

UM ESTUDO DE CASO DE  DESIGNERS DO PORTO

gráficos. Muitos autores já enviam 
conteúdos em programas arrematados 
em programas como Adobe. E designers 
são responsáveis pela composição, 
pelas escolhas tipográficas de forma que 
a edição tenha coerência gráfica à nível 
de gráfica. Mas é um tema complexo. 
Editar livros não é das coisas mais 
simples e pode se tornar um pesadelo.

2.

Como você lida com as diferenças 
criativas entre o a produção e o 
mercado editorial tradicional e o 
experimental?

Me dou bem com tudo. Uma coisa é 
aquilo que faço para proveito próprio, 
experiências que faço para tirar dúvidas. 
Mas estamos a falar de uma situação 
de trabalho, uma relação entre designer 
e cliente, em que eu busco entender 
posição do cliente e do público, do 
consumidor. Mas há limites. Portanto 
se tem uma questão que tem a ver 
com a nossa área de especialização 
a discussão se volta a se “fazemos 
contrariado ou não”, “devemos assinar 
ou não”. O que discuto com o cliente 
é se ele quer um livro para um público 
infantil, eu não vou transforma-lo como 
se fosse para mim, um adulto. Portanto 
essa é uma das coisas que mais gosto 
na área do design, é precisamente ter a 
possibilidade de cada cliente poder ser 
um ponto de partida novo. Sinto que os 
nossos processos e nossas experiências 
já não mudam tanto. Ou seja, se eu 
tive uma experiência, e aprendi com 
essa experiência -coisas positivas e 
negativos-, vou tentar repeti-las.

Portanto se está a me perguntar sobre 
esse lado experimental eu me encaixo 
aqui. Não é propriamente chegar ali 
e escolher um tipo de papel e dizer 
“pronto, vai esse, este é engraçado”. 
Não é assim, mas também há esse lado 

do experimental de utilizar materiais 
diferentes, novos, fazer experiências, 
porque muitas vezes há até uma 
razão que justifica isso, porque pode 
ser por questões de disponibilidade, 
questões de preço, mas também por 
questões ecológicas, por exemplo. 
Ao utilizar um material que acabou de 
chegar ao mercado. Depois em termos 
de fotografia de ilustração podemos 
também colocar a mesma coisa, pode se 
arriscar, pode se experimentar técnicas 
diferentes. Portanto não há aqui uma 
espécie de receita e “faço tudo igual”. 
Para fazer uma mudança para fazer uma 
escolha as coisas precisam ser bem 
pensadas. E não podemos esquecer 
de uma coisa que são as condições 
em que estamos a trabalhar, porque eu 
posso ter uma ideia muito interessante, 
mas não exequível. Portanto essa 
questão de um trabalho mais invisível 
mais sério, e um trabalho mais caótico, 
ou experimental, mas muitas vezes 
essas coisas até se sobrepõem. O que 
vai determinar sempre é o cliente, o 
público, consumidor, etc. Um designer 
não se pode sobrepor a isso. Não pode 
estar a fazer um projeto a olhar para o 
umbigo ou para um prêmio, tem que por 
outros valores acima disso. Precisar 
ter a liberdade e as suas assinaturas, 
digamos, é um equilíbrio que se tem 
que atingir. As tensões também são 
importantes para poder se avançar mais. 
Há pessoas que acabam por desistir de 
continuar a defender suas ideias.

3.

Como designer e compreendendo 
as necessidade e as intervenções 
do cliente, como você controla e lida 
com o projeto e as etapas criativas?

Cada designer tem uma forma de atuar 
diferente. Eu sempre gostei mais de 
trabalhar com quem me procurava. É 
aquilo que toda a gente deseja, por 
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exemplo alguém dizer “eu vi o teu 
trabalho, gostei muito, e gostava muito 
de trabalhar. Pronto, isto é uma coisa, 
daqui até começar a trabalhar a outra, e 
trabalhar e depois manter uma relação 
e outra, como tudo na vida. Ou seja, a 
relação pode demorar, um projeto como 
pode durar uma vida. Porque eu penso 
assim, se eu gosto de alguma coisa, não 
desisto até conseguir. Portanto penso 
que para mim é a mesma coisa. Gosto 
ou não gosto, se gosta é ótimo. Para 
mim, essa relação mais emocional e 
mais pessoal é mais importante. Como 
pessoa ou como profissional, sou a 
mesma pessoa, ou seja, não posso 
ter duas caras. O perigoso para mim 
é quando as coisas se misturam de tal 
maneira que depois se perde a seriedade 
e profissionalismo começa se a facilitar. 
As vezes a palavra para mim é contrato. 
Agora, há determinados riscos que não 
se podem aceitar. 

Talvez o melhor exemplo que existe são 
as gráficas é o fim de linha no design e 
na produção gráfica. Portanto qualquer 
objeto gráfico termina na gráfica, quando 
se tratando de objetos impressos. Se for 
para a web e tem erro, em 2 minutos, está 
sempre tudo impecável. Na impressão 
não. Livros depois de impressos, acabou. 
Ou repete ou imprime por cima, ou corta, 
recicla e volta a imprimir. Portanto, o 
que as gráficas têm? Não imprimem 
se não estiver assinado. E o que 
aconteceu, com as novas tecnologias 
que começaram a deixar de ter a tal 
prova analógica, com o carimbo que a 
pessoa ou o designer tinha que rubricar, 
e sem isso a pessoa não imprimia, ou 
caiam em cima do chefe de produção, 
em última instância o designer que 
pagava. A maior parte das pessoas 
sobretudo em Portugal, estamos 
incluídos, temos um problema, má 
gestão e má planificação em quase tudo, 
e muitas coisas melhoraram, e claro, as 
novas tecnologias nos ajudam a resolver 
grande parte, mas planificamos fora 
de tempo, ultrapassamos orçamentos. 

O que é que acontece, se estamos a 
fazer um projeto de design, nós vamos 
apanhar com estes atrasos todos, e 
estamos, juntamente com a gráfica no 
fim da linha, e depois a correria é inimiga 
da perfeição.

Se as pessoas quiserem falar sobre 
o tema, primeiro tem que ter passado 
por esta experiência, porque isto é uma 
experiência que só se tem ao longo de 
muitos anos e produzindo trabalhos, 
falando com vários clientes. O que tento 
fazer, junto dos alunos é ir alertando 
sobretudo as questões das tais linhas 
vermelhas, que não podem fazer, não 
fazer um trabalho sem orçamentar, não 
mandar imprimir sem estar assinado e 
aprovado. São partes que dão menos 
prazer, mas para mim dão prazer, porque 
gosto de estar no processo do princípio 
ao fim. Desde a primeira reunião até 
entregar. Adoro assistir as impressões 
ou os acabamentos, falar cm os 
impressores. Outra questão é que toda 
a parte de preparação orçamentação 
acompanhamento é a grande 
porcentagem de tempo em relação ao 
projeto de design. Depois é preciso uma 
série de ferramentas e metodologias 
para poder fazer o acompanhamento 
remotamente, monitorizar, metodologias 
como aquele que tem várias etapas e 
enquanto não terminar essa etapa não 
pode passar para a etapa seguinte.  Este 
acompanhamento é uma parte muito 
importante. Só faz sentido um projeto, 
para mim, estar bem feito desde a 
criação, conceito briefing, até a entrega, 
e chegar ao mercado.

4.

Na sua perceção, como a exploração 
física e conceitual do livro interferem 
no significado simbólico do livro?

Há livros que o designer é completa-
mente invisível. Há livros que a inter-
venção do designer tem que ser o 
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mais neutro e invisível possível. Não 
deve interferir, não deve distrair, não 
deve envolver-se em nada, apenas ser 
eficaz, eficiente, funcional. Mas temos 
um outro exemplo de livro, de poesia ou 
literatura infantil, e damos um salto muito 
grande. Então todas as escolhas vão ser 
importantes. Normalmente, pensando 
agora nos 5 sentidos, nós deixamos 
muita coisa de fora. O papel pode nos 
dar essa sensação, pode nos levar a um 
bom envolvimento e uma imersão mais 
acelerada dentro do tema.  Esse tipo de 
projeto permite colocarmos mais técni-
cas também, por exemplo, cortes, até 
as próprias cores, tipos de tintas para 
artistas designers que autorizam muitas 
publicações com cortes e pop-ups para 
livros infantis, porque ele vai ganhar um 
alimento mais antigo. São capazes quase 
de brincar com o livro. O que estamos 
aqui a pensar pode levar-nos a tocarmos 
no sentido, que podem existir em uma 
publicação. Mas que muitas vezes são 
ignorados ou esquecidos.








