
Lendas e Mitos de Paço de Sousa
Da Investigação Etnográfica à Construção do Livro Ilustrado

Relatório de Projeto para Obtenção do grau de Mestre em Desenho e Técnicas de Impressão  
Orientação pelo professor Júlio Dolbeth

Porto 2018



Resumo

 Este projeto tem como finalidade a produção de um álbum ilustrado a partir de 
lendas e mitos da Vila de Paço de Sousa, em Penafiel. O trabalho tem como foco principal 
a criação do livro como artefato, partindo da investigação das histórias recolhidas em tra-
balho de campo até à sua concepção editorial.
  O tema surge não só pela vontade de partilhar parte importante da cultura desta vila, 
mas também pelo interesse particular por esta temática, que me tem acompanhado ao longo 
da vida. Recolher estas histórias e poder partilhá-las a partir do meu ponto de vista, através 
da ilustração é para mim relevante para o para o desenvolvimento das imagens ilustradas. 
Assume também importância no sentido de resgatar do esquecimento parte da identidade 
desta vila, através das suas memorias, lendas e histórias populares.
  Este projeto desenvolve-se em duas etapas essenciais que se subdividem de objec-
tivos secundários. A primeira etapa passa pelo trabalho de campo na recolha das histórias 
e narrativas, seguindo-se da investigação no campo da ilustração, do estado da arte, e do 
seu enquadramento no universo editorial do álbum ilustrado. Esta primeira etapa apoia-se 
em quatro pressupostos: trabalhar as histórias que surgem da tradição oral; estudar o seu 
enquadramento num contexto etnográfico, fazer um levantamento de referências visuais, 
com visitas aos locais descritos nas narrativas; por fim, trabalhar a história da ilustração e 
do álbum ilustrado enquanto objeto editorial.  
A segunda fase, por sua vez, passa pelo trabalho prático, no estúdio, na concepção e desen-
volvimento das ilustrações, na relação entre imagens e texto, na estrutura e paginação e na 
maquetização do livro.

Palavras-chave: 
Investigação Etnográfica, Livro ilustrado; ilustração infantil;  

 Declaro que o presente 
relatório é de minha autoria e não foi 
utilizado previamente noutro curso 
ou unidade curricular, desta ou de 
outra instituição. As referências a 
outros autores (afirmações, ideias, 
pensamentos) respeitam escrupu-
losamente as regras da atribuição e 
encontram-se devidamente indica-
das no texto e nas referências bibli-
ográficas, de acordo com as normas 
de referenciação. Tenho consciência 
de que a prática de plágio e auto-plá-
gio constitui um ilícito académico.

Francisco Fonseca
2018



Abstract 
 
 This project aims to produce a picture book based on legends and myths from the 
small town of Paço de Sousa, in Porto. The main focus of the work is the creation of a book 
as an artfact, starting from the research of the stories collected in field, until its editorial con-
ception.
 The subject arises not only from the will to share an important part of the culture of 
this town, but also for the particular interest in theses stories, which has accompanied me 
throughout life. Collecting these narratives and being able to share them from my point of 
view, through illustration is relevant to the development of the illustrated images, and to re-
cover from the oblivion part of the identity of this village, through its memories, its legends 
and its popular stories.
 This project is developed in two essential stages that are subdivided from secondary 
objectives. 
 The first step involves fieldwork in the collection of stories and narratives follows by 
the study of  the place where they appear and circulate in a way to contextualize them. Re-
cord the testimonials and thirdly visit the places where the narratives occur in order to build 
a visual archive for the subsequent execution of the illustrations was the most important step 
of this first chapter of my project.
 Still on the first stage the work involves research in the field of illustration, the state of 
the art, and its framing in the publishing context of the picture book. We tried to summarize 
its history, to investigate the book as an editorial object.
 The second and final stage involves the practical studio work in the design and devel-
opment of illustrations, in the relation between images and text, in the structure and pagina-
tion, and in the layout of the book.
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Ethnographic Investigation, Illustrated book, illustration for children
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Imagem 1, Esboço da Serra da Boneca Penafiel, 2018 
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1.1-Motivações 

 Este projeto surge no âmbito do Mestrado de Desenho e Técnicas de Impressão. O 
objetivo é explorar as potencialidades do álbum ilustrado, como forma de arquivar e preser-
var um pouco do património e cultura da minha vila Paço de Sousa.
  A preservação desse património passa pela recolha e representação de mitos e lendas 
que circulam pela vila de boca em boca ao longo dos tempos, no entanto com tendência a 
desaparecer com a modernização e as novas gerações.
 Desde cedo que o interesse pela ilustração e por representar estas histórias existe. A 
adrenalina que tinha quando as ouvia em pequeno sempre me deu uma enorme vontade de 
as passar para o papel. Sempre existiu a necessidade de representar através do desenho algo 
que me marcasse de alguma maneira ou que tivesse algum tipo de impacto, mesmo que mo-
mentâneo, sobre mim. Desde que me lembro que tenho esta vontade que, contudo, se tornou 
mais séria ao longo do meu percurso escolar.
  O meu primeiro ensino focado nas artes, e onde tive pela primeira vez de trabalhar 
com Ilustração enquanto projeto, foi no  10º ano na Escola Secundária de Penafiel. Este tra-
balho passava pela realização de ilustrações para pequenos ditados populares tendo sido o 
primeiro exercício desenvolvido nesta área, e algo que se se veio a tornar muito mais impor-
tante para mim nos anos que se seguiram.
  Foi com a entrada na Faculdade de Belas Artes do Porto que a Ilustração passou para 
primeiro plano, primeiro na licenciatura com o Curso de Artes plásticas e a sua componente 
de projeto bastante livre, onde desenvolvi os primeiros trabalhos completamente focados na 
ilustração de pequenas histórias. Depois no mestrado de Desenho e Técnicas de Impressão 
desenvolvi a aprendizagem de novas ferramentas de trabalho técnicas e materiais.
  No primeiro ano deste Mestrado era já pedido que se começasse o que seria o tra-
balho para ser desenvolvido com mais rigor no segundo ano. Desde o início que sabia que 
queria trabalhar com ilustração, e a minha primeira motivação foi trabalhar a temática das 
lendas e dos mitos da minha terra. Este foi desenvolvido no principio do ano letivo, tendo 
sido deixado para segundo plano, com o passar do tempo, em função de novos focos de tra-
balho, que passavam pela autorrepresntação e a intervenção no espaço publico.   
 O primeiro ano do Mestrado serviu para abrir portas de vários caminhos, formas e 
temas de trabalhos nunca antes explorados. Ajudou também, bastante, no desenvolvimento 
de novas capacidades técnicas e operativas. no desenvolver de novas capacidades técnicas e 
operativas. 
 No segundo ano do Mestrado ano foi pedido que, de forma concreta, trabalhássemos 
um projeto, definindo então um objetivo. O meu foi realizar um livro sobre  lendas da minha 
terra.
  O que me motivou a ir por este caminho foi o facto de me obrigar a focar num só ob-
jetivo trabalhando apenas e para o mesmo projeto, coisa que no primeiro ano não acontecia 
com as constantes variantes e fugas por diferentes caminhos.
  Fazer o livro, não era só positivo pelo lado de me focar num projeto. O facto de tra-
balhar e investigar este assunto, falando com as pessoas da minha vila, visitando os locais 
para fazer pequenos registos e depois trazer ao de cima uma imagem nunca antes apresenta-
da seja de que forma fosse dessas histórias era para mim bastante importante e motivador.
  O álbum ilustrado era sem dúvida o melhor instrumento para preservar estas histórias 
sem identidade. O objetivo era criar um livro que fosse não só do interesse de quem conhece 
as histórias, mas também dar a conhecer a quem nunca as ouviu, sejam crianças ou adultos, 
da minha vila ou de outra qualquer.
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  Apesar de falar especificamente sobre a minha vila, no sentido em que a recolha e os 
passos dados são e foram feitos lá, este livro tem também como finalidade criar algum tipo 
de relação com varias aldeias e vilas de Portugal, pois apesar de ser uma vila perto do Litoral 
e do Porto, muita da cultura que nela se vive, ainda, pode ser facilmente refletida por muitas 
outras vilas e aldeias do interior de Portugal.
 Não tenho dúvida que, também, muitas das histórias que recolhi sejam partilhadas 
por outras vilas.
  Paralelamente com a vontade de construir o livro pretende-se também adquirir mais 
conhecimento investigando a história da ilustração focando-me, sobretudo, na ilustração 
para a infância. Do mesmo modo quer-se perceber todos os componentes relevantes para a 
construção de um livro desta natureza.
  Este tipo de contos força-me também a sair dos meus ícones de conforto trabalhan-
do diferentes objetos na ilustração, para além dos que já fazia corriqueiramente de forma 
automática.
  Por fim é também necessário referir que, para além de aprender a conduzir um pro-
jeto de início ao fim, com este trabalho vejo-me a adquirir competências a nível da investi-
gação, da representação e também criativas, o que é sem dúvida uma mais valia para o meu 
trabalho enquanto ilustrador.

Imagem 2, Antigo Mosteiro de S. Salvador
Disponível em: http://penafielterranossa.blogspot.pt/ acedido em 2 do 2018
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1.2- Apresentação do Projeto

  Este projeto, de componente teórico prática, tem como objetivo a construção de um 
álbum ilustrado. Procura a clarificação de histórias concretas mas carentes de informação, 
tendo também uma forte componente ficcional por parte do ilustrador. 
 Sendo um álbum ilustrado este trabalhará de forma paralela texto e imagens de ma-
neira a contar as diferentes histórias de uma forma fácil e intuitiva para o leitor.
 Serão estudadas as diferentes características que compõem o planeamento e con-
cepção de um álbum ilustrado, partindo do seu formato, à estrutura do miolo, entre todas os 
componentes que constroem um livro. Serão também analisadas características do material, 
desde o tipo de impressão ao tipo de papel. 
 Será estudado um conjunto de temas culturais e etnográficos, com vista a perceber 
melhor o material de estudo, respondendo a questões como: de onde e como vem este tema, 
e porque que se está a perder culturalmente, justificando o motivo pela qual este projeto é ou 
não pertinente. 
 Este trabalho também propõe a construção de um discurso critíco que, através da in-
vestigação, deixará mais clara a aceitação e o interesse pelo livro construído. Saber e perceber 
o que está em alta e contextualizar o livro no que se faz na atualidade é necessário para que 
este seja igualmente bem sucedido num ponto de vista de mercado. 
 Para além de representar as histórias recolhidas, este livro enquadra-se no registo 
de ilustração para a infância e juventude. Este propõe desafios para quem o lê, promovendo 
uma relação de criatividade com o leitor
 O processo de reescrever as histórias em paralelo com a criação das imagens deve 
também ser tido em conta, tanto por parte do ilustrador, pensando na melhor forma de os 
posicionar enquanto um só, neste caso, texto e imagem,imagens. Aqui, quer-se potenciar as 
caraterística as características das histórias, bem como prevendo reações e formas de interp-
retar do leitor, que deve também estar atento ao texto e a imagem enquanto uma construção 
singular. 
 Em suma o projeto tem como objectivo principal a exploração no campo, a inves-
tigação dos mitos, a pesquisa etnográfica e a pertinência do projeto no meio em que ele 
se insere.  Procura também o desenvolvimento pessoal na criação de um trabalho sólido e 
coeso através da criação de um livro para a infância, com características adaptáveis, e com 
a capacidade de se identificar dentro de um contexto contemporâneo. Por fim, tem como 
objetivo o trabalhar sobre um tema de particular interesse pessoal, que servirá também para 
desenvolvimento iconográfico e intelectual do autor.
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1.3- Metodologia 

 O projeto focou-se num primeiro estágio na procura de referências artísticas e vi-
suais, que ajudassem a construir um conhecimento prévio em relação ao tipo de projeto a 
desenvolver.
 Dos tópicos mais importantes a ser trabalhados neste primeiro capítulo do projecto 
salienta-se o da História da Vila de Paço de Sousa a par da sua cultura. Em seguida um estu-
do etnográfico da vila e da população, num convívio no campo com as pessoas, ao mesmo 
tempo que eram recolhidas os diferentes depoimentos através de um registo de áudio, de 
vídeo, fotográfico, e também através do desenho. O último estágio deste capítulo estuda a 
História da ilustração, percebendo a sua evolução ao longo do tempo até chegar à construção 
do álbum ilustrado na contemporaneidade. 
 O segundo capitulo deste projeto passou pelo trabalho no estúdio começando com a 
planificação da parte prática do projeto definindo metas a cumprir. 
 Começou-se por estruturar o livro pensando na sua morfologia, tomando decisões 
em relação à sua forma, tamanho, conteúdo e ilustrações. 
 Nesta fase de trabalho foi preciso decidir aspetos como a técnica utilizada para 
realizar as ilustrações, o tipo de cor, a tipografia aplicada, pensar quantas imagens seriam 
necessárias para representar cada história e em que ordem estas deviam ser guiadas no livro. 
 Num último estágio deste segundo, e último capítulo, foi pensada a montagem do 
livro, tendo em conta as componentes físicas do objeto, desde do tipo de capa e papel à sua  
impressão. 

1.4-Estrutura do relatório
 
 Este relatório está dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo refere-se à inves-
tigação, sendo de cariz mais teórico, e o segundo refere-se à prática, desde a elaboração das 
ilustrações a construção do objeto.
   O primeiro capítulo subdivide-se em quatro tópicos. O primeiro tópico trata a inves-
tigação etnográfica, percebendo o que é e como se faz, dentro desta investigação, como é a 
vila de Paço de Sousa, explorando um pouco mais sobre a sua história, espaço e comunidade.  
O segundo tópico trata a História da Ilustração e do livro infantil, desde os seus primórdios 
até à atualidade.  O terceiro fala de como construir o livro para a infância na atualidade, e 
por fim o quarto, e último tópico desta primeira parte, fala-nos do que é uma ilustração e um 
ilustrador, e as razões pelas quais o classificamos dessa forma, num ponto de vista contem-
porâneo.
   Em relação ao segundo capitulo do presente relatório, este aborda todos os aspetos 
práticos para a construção deste projeto dividindo-se também em cinco etapas.
 Começa pelo trabalho de campo, primeiro na procura de mitos, através de conversas 
com os populares e investigando documentos e livros. A segunda etapa foca-se na procura 
de referências visuais nos locais narrados nas histórias através do recurso à fotografia, vídeo e 
desenho. A terceira etapa, já no estúdio, passa pela seleção das histórias e pela ilustração das 
mesmas. A quarta passa pela reescrita dos mitos, e a quinta e última etapa pela construção 
do livro em si enquanto objeto.
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2- Estudo Etnográfico do Local (Freguesia 
de Paço de Sousa)
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Estudo Etnográfico do Local (Freguesia de 
Paço de Sousa)

2.1-Estudo Etnográfico do Local (Freguesia de Paço de Sou-
sa) Introdução

  
   Sendo o meu trabalho completamente focado num local com um património cul-
tural muito específico, existe a necessidade de perceber o contexto dos materiais recolhidos. 
Um desses contextos é exatamente perceber o que é o património. Para responder a esta 
pergunta faço referência a um texto de José Duarte Centeno Jorge no livro “A Matéria do 
Património”, onde refere que “Se há algo que define o patrimônio enquanto herança cultural 
e que é comum a todas as suas acepções contemporâneas, esse algo é a imaterialidade” e de 
seguida “Mas em que sentido a imaterialidade se revela? Eis a primeira questão a que dever-
emos responder, postas as coisas desta maneira. No sentido do patrimônio se nos apresentar, 
de facto, como um valor da memória que, de algum modo, projeta na contemporaneidade a 
presença daquelas origens que nós, protagonistas da atualidade, constituímos como sendo 
nossas. Ora, essa presença só pode ganhar uma expressão imaterial no presente, já que obvia-
mente ela pertence ao passado. E, nessa medida, deve ser interpretada sobretudo como rep-
resentação desse tempo e daquilo que de significativo nele sucedeu. Por esse motivo, as coisas 
que adquirem esse estatuto - o de patrimônio - ganham, ao mesmo tempo, uma natureza 
inevitavelmente sígnica. E porque? Porque, nesta interpretação, o patrimônio constituir-se-á 
através de significações e os próprios objetos assumem a sua materialidade, exatamente, na 
condição de suportes de algo que lhes foi acrescentado por nós: essa tal dimensão temporal 
que a nossa cultura lhes concede”.1 
 É então seguro dizer que trabalhar lendas, mitos e todo o tipo de histórias que viaja-
ram no tempo de boca em boca até hoje são de facto um ”patrimônio”, patrimônio este que 
vai sendo moldado a vista desse mesmo tempo e do contexto em que é ouvido. Quando o 
material de trabalho são histórias que viajam através da tradição oral é mais difícil precisar 
a origem das mesmas pois é algo que nunca foi material, a não ser que tal como eu, alguém 
tenha decidido em algum tempo materializar alguma dessa informação. Claro que não me 
chega como origem da história, mas talvez seja um “checkpoint” que me possa ajudar a criar 
um melhor “suporte” material para esse patrimônio na atualidade.
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Imagem 3, Vista sobre lugar do Vau, Paço de Sousa
Disponível em: https://www.booking.com acedido em 3 do 4 de 2018

Imagem 4, Antiga Fachada do Mosteiro de S. salvador de Paço de Sousa
Disponível em: https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-porto/c-penafiel/paco-sousa/mo-

steiro acedido em 3 do 4 de 2018
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Estudo Etnográfico do Local (Freguesia de 
Paço de Sousa)

2.2- Como surge as Narrativas? 

  Ao falar com as pessoas, na recolha das lendas, (que foi o primeiro passo a ser toma-
do neste trabalho), apercebi-me que parecia ser tudo contado num contexto muito atual, 
como se muito pouco tivesse mudado. Reparei que existe um espaçamento temporal, mas no 
entanto o contexto era muito atualizado. E porquê? Há necessidade de perceber como é a vila 
de  Paço paço de Sousa, tanto ao nível cultural e social, mas também quanto às características 
do seu espaço.

2.2.1- Paço de Sousa
 
”A vila de Paço de Sousa, fica situada no extenso Vale do Sousa e dista do Porto cerca de 
30 quilómetros, sede do seu distrito. Terra de monumentos e obras importantes de onde 
destacamos o Mosteiro de Paço de Sousa, que lhe serve de Igreja Matriz, onde se encontra 
sepultado Egas Moniz (aio do primeiro Rei de Portugal) e a obra da Casa do Gaiato, fundada 
pelo saudoso Padre Américo. O inédito e o pitoresco estendem-se de um extremo ao outro 
da freguesia, onde a intensidade de costumes e ritos que respiram lendas e mistérios, e ain-
da os medos simples duma população acolhedora, fazem desta terra um conjunto humano 
harmónico e sugestivo.”2 (Autor Desconhecido, 2017)

 Segundo algumas publicações e Livros sobre Portugal, que mencionam Paço de Sou-
sa, esta é descrita como uma freguesia pequena, carregada de costumes onde o que existe 
de relevante para ver é o seu  Mosteiro de S.Salvador de Paço de Sousa.  Todos os pequenos 
trechos que encontrei referem-se apenas ao mosteiro e pouco ou nada falam da vila em si, 
exemplos disso são os livros Livro Guia de Portugal (Entre Douro e Minho-Douro Litoral), 
“Antes de chegar à estação de caminho de ferro, corta-se para Paço de Sousa, com o seu an-
tigo mosteiro beneditino (mon. nac.), found. talvez nos fins do séc X.” ou então o Dicionário 
de História de Portugal Ilustrado onde diz, “Paço de Sousa. O primeiro Mosteiro, da ordem 
beneditina, teria sido construído no final do século X. A sua igreja, da invocação do Salvador 
foi Refeita...” que apenas referem-se a Paço de Sousa falando deste seu monumento.4 Ou seja 
é fácil perceber que o mais importante nesta vila é mesmo o Mosteiro sendo muito compli-
cado encontrar algo que fale na freguesia e não se foque apenas neste monumento específico. 
 Apesar de não falar diretamente na vila, o mosteiro pertence à mesma e carrega em 
si o ambiente e carácter deste lugar, pelas suas características de um Românico rude e rural 
enquadrando-se muito bem no tipo de local que é Paço de Sousa.

2- Fonte-https://www.ine.pt/xportal/ acedido a 10 Outubro de 2017
3-Guia de Portugal-Entre Douro e Minho. Douro Litoral, Raul Proença, Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição, pág. 
521
4-Dicionário de História de Portugal Ilustrado, Joel Serrão, 1975,  pág. 271
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Imagem 5, Claustro Mosteiro de S. salvador de Paço de Sousa
Disponível em: https://passeandopelavida.com acedido em 3 do 4 de 2018

Imagem 6, FAchada atual do Mosteiro de S. salvador de Paço de Sousa
Disponível em: https://passeandopelavida.com acedido em 3 do 4 de 2018
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Estudo Etnográfico do Local (Freguesia de 
Paço de Sousa)

2.3-Como fazer uma pesquisa etnográfica de um Local? 

 Numa entrevista de Sarah Pink5 intitulada, “Filmmaking with visual ethnography - 
an interview with Sarah Pink”,6 salientam-se três importantes aspetos para uma boa pesquisa 
etnográfica, sendo o primeiro aspeto o que me parece mais importante, e que se trata de per-
ceber o meu ponto de vista em relação ao mundo e a maneira como interpreto a informação 
que vou recolhendo. 
 Parece-me bastante importante falar destes diferentes pontos de vista pois eu não 
cresci na época em que as pessoas com que falei cresceram, mas ao mesmo tempo consigo 
perceber a maneira como elas falam e descrevem as coisas, pois para elas não mudou muita 
coisa, são pessoas que vivem da agricultura fundamentalmente, e que também são ainda bas-
tante crentes na igreja e nas práticas religiosas. Essencialmente são pessoas que não saíram a 
vida toda de Paço de Sousa, que não andam um raio maior que 5 quilómetros, pessoas que 
descrevem as suas maiores viagens como uma ida rara ao Porto e que ficam fascinadas ao ver 
o mar por exemplo. Mesmo descrevendo de forma exagerada, não sendo toda a população 
assim, uma grande parte de facto ainda vive desta forma. 
 Este aspeto parece-me bastante importante para perceber como o espaço pode ser 
bastante refletido na forma como as pessoas veem a vida e o passar do tempo, e como dois 
habitantes da mesma terra durante toda a vida, neste caso eu e qualquer uma das pessoas 
com quem falei, podem ter visões do mundo tão contrastantes. 
 Um livro que encontrei também bastante interessante e que salienta esta diferença de 
mentalidades, mas ao mesmo tempo a enriquece chama-se “Capelas e textos Etnográficos de 
Paço de Sousa”. O livro começa com uma frase muito pertinente no início que passo a citar, 
“Foi nosso Intento elaborar um trabalho que ajudasse os mais novos a descobrir as potencial-
idades que existem na nossa terra” 7 (COELHO e MENDES, 1990)

 É bastante curioso perceber como as pessoas da terra viam e ainda veem as lides 
agrícolas, e a religião como ex-libris da vila, e como pontos de referência para os mais no-
vos conhecerem. Este Livro no seu Interior contém dentre outros, um texto sobre o rancho, 
um tópico sobre cada capela da vila, como não poderia deixar de ser um capítulo sobre o 
Mosteiro de S. Salvador, textos com canções e tradições das desfolhadas do milho e também 
lendas da terra. 
 Basicamente o que tenho ouvido e o que posso esperar ouvir das pessoas mais velhas 
com quem tenho falado e que sempre viveram em Paço de Sousa vai ser muito semelhante ao 
conteúdo desta publicação. Não apenas por ser uma publicação dessa geração, mas também 
por ser ainda o que essa mesma geração vê em Paço de Sousa como principais pontos de 
referência.

5-Sarah Pink é uma Antropóloga Social nascida em 1966, das suas obras mais famosas salientam-se o Livro Doing visual 
ethnography publicado em 2001, Doing Sensory Ethnography, publicado em 2009 e Situating Everyday Life: Practices and 
Places publicado em 2012.

6- Filmmaking with visual ethnography - an interview with Sarah Pink. Esta entrevista fala de como uma pesquisa et-
nográfica de um espaço pode ser importante para o desenvolvimento de um trabalho videográfico de determinado lo-
cal trabalhando ambos, video e pesquisa como um só, sendo o vídeo parte da pesquisa etnográfica. fonte: https://vimeo.
com/125571530, acedido a 12 do 11 de 2017

7-Capelas e textos Etnográfico de Paço de Sousa, Manuel Ferreira Coelho e Manuel Mendes, Maio,1990. Esta 
publicação serve como catálogo de boas vindas às pessoas que visitam a terra, escrito para mostrar o que há de 
melhor, neste pequeno livro encontramos as principais obras da terra, seguidas das suas mais famosas tradições 
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Imagem 7, Rancho Folclórico de Paço de Sousa
Disponível em: http://amigosarquivopenafiel.blogspot.pt/2017 acedido em 5 do 4 de 2018

Imagem 8, Moinho de Pedra do Moleiro, Paço de Sousa
Disponível em:  http://isauraleao18.blogspot.pt/2011/ acedido em 5 do 4 de 2018
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2.4- Trabalho em Equipa no Auxílio da Pesquisa 
Etnográfica 

 Outro aspeto referido por Sarah Pink é o da interacção, e exactamente para salientar 
essa forma de estudo decidi pedir às pessoas que me contaram os mitos que tomassem o meu 
papel e que desenhassem o que viram ou o que ouviram falar, da forma como imaginavam 
ser para elas a representação dessas histórias. Foi bastante interessante ver a diferença da 
imagem que cria a minha imaginação com a imagem que alegadamente viu o senhor
Agostinho Fonseca. (PINK, 2017)

 O senhor Agostinho conta a Lenda do “Monge do Ribeiro das Tábuas”. Desde pequeno 
que ouvi falar dessa história e basicamente não passa de um monge que aparecia por volta 
da 1 da manhã no Ribeiro das Tábuas, em Paço de Sousa sendo o mais estranho neste conto 
o seu tamanho monstruoso com cerca de 3 a 4 metros de altura. Eu já tinha trabalhado essa 
lenda várias vezes, cheguei até no ensino secundário a fazer uma animação com a mesma e 
tinha por isso já pré-concebido uma imagem de como tudo seria.
  Para além da animação, já ilustrei também essa história construindo através do de-
senho uma imagem física da narrativa (imagem 9). 
 O senhor Agostinho desenhou também o que viu (imagem 10) e é bastante curioso olhar 
para os dois desenhos e no caso do desenho de Senhor Agostinho perceber a pouca definição 
de tudo o que representava.
 Era também curioso registar o processo do desenho, pois a maneira como o senhor 
desenhava e explicava era muito indefinida mas ao mesmo tempo com algumas característi-
cas muito concretas como é o caso da sombra que viu projetada no chão ao chegar ao local 
sem que ainda tivesse visto o tal monge. 
 O interessante neste exercício é perceber como cada um formula a sua própria ima-
gem baseada na sua experiência e como estas imagens aparecem e porque. 
 Uma referência interessante de um trabalho semelhante é a tese “Imagens em Fal-
ta-Desenho, Narrativa Gráfica e o Trabalho da Memória” de Nuno Alexandre Jesus Teixeira 
de Sousa. Falo deste trabalho porque tem algumas características bastante semelhantes na 
procura da imagem física dos acontecimentos. 
 Nesta Investigação o autor tem como objetivo procurar construir a imagem de um 
palacete em Matosinhos onde moravam antigos familiares do mesmo e de onde existem 
muito poucas ou quase nenhumas fotografias e registos. O método para chegar a imagem de 
como seria a construção passa então por processo bastante semelhante ao que desenvolvi, 
recorrendo a conversas com quem lá viveu baseando-se na memória desses testemunhos, 
procurando pequenas fotografias onde o palacete aparece-se, por muito indefinidas que fos-
sem essas imagens, explorando a imagem através de desenhos conjuntos ou feitos pelos teste-
munhos e por fim através da própria conceção do autor de como seria a construção baseada 
na sua imaginação.
(Imagens em Falta-Desenho, Narrativa Gráfica e o Trabalho da Memória, de Nuno Alexandre Jesus Teixeira de

Sousa, 2017) 
 Este processo de procura, de confronto de imagens e de construção parece para mim 
ser o meio ideal para quem procura uma imagem mais aproximada do real possível, não 
simplesmente ao nível físico mas também em relação ao ambiente e aura que essa imagem 
carrega. 
 No meu caso considero importante conceber uma imagem “real” do que aconteceu, 
mas ao mesmo tempo e trabalhando com informação e histórias que nunca passaram da 
imaterialidade de uma narrativa é difícil dizer o que é verdadeiro ou não.  Sendo assim existe 
uma liberdade maior para o ilustrador personalizar um pouco cada desenho sem fugir à 
realidade do espaço onde acontece ou da forma como são contadas as histórias sendo essas 
as únicas realidades materiais existentes, se bem que muitas completamente transformadas 
pelo tempo.
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Imagem 9, História do Monge do Ribeiro das Tábuas, Ilustração de autor
2016

Imagem 10, História do Monge do Ribeiro das Tábuas, Ilustração por 
Agostinho Pereira da Fonseca, 2017
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Ilustração para o Livro Lendas e Mitos de Paço de Sousa, 2018, Francisco 
Fonseca
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3-História da Ilustração
Ilustração Infantil
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Introdução à História da Ilustração
3.1- Introdução à História da Ilustração 

 A ilustração surge na História da Arte referenciada indiretamente. No paleolítico 
aparecem as primeiras representações referentes a quotidianos da vida, representações de 
caçadas eram o mais frequente.
 No antigo Egito foram também representadas e narradas através de manuscritos, pin-
turas e relevos murais dos momentos mais importantes dessa civilização, é de destacar os 
primeiros pergaminhos ilustrados dos quais referencio “O Livro Egípcio dos Mortos“.(Imagem 

11) Este papiro ilustrava a vida depois da morte e a chegada dos mortos ao reino dos deuses.
 Na Arte Clássica, artistas romanos e gregos eram apologistas de uma arte baseada 
numa ilustração técnica e na perspetiva dos elementos sendo contudo apenas no Renasci-
mento que estes tipos de representação voltam a aparecer devido as representações mais 
planas e simples de toda a idade média no tempo do Românico e Gótico.
 No Renascimento renasce então esta herança Clássica, com o uso da perspetiva linear 
por parte de Filippo Brunelleschi (1377-1446)8 e com o reaparecimento do desenho técnico 
por parte de artistas como Leonardo da Vinci (1452-1519)9 que levaram este tipo de desenho 
a um extremo nível de precisão e detalhe.10

 Com o aparecimento do Iluminismo11, a ilustração vai ter um papel fundamental. 
Começa-se a usar a impressão e a multiplicação de ilustrações para iluminarem as popu-
lações analfabetas com as doutrinas e ideais da época, Foram muito comuns o desenvolvi-
mento de enciclopédias, e livros de carácter filosófico neste tempo carregados de ilustrações.
 Sendo um tempo virado para o conhecimento interior do homem e evolução da so-
ciedade a par da quebra dos dogmas religiosos, a igreja tinha ainda assim um papel bastante 
importante, sendo também empregado o uso da ilustração para a partilha das ideias religio-
sas. Um exemplo prático disso são os “Livros de Horas“, este compêndio de orações, 
festividades, lides agrícolas e temáticas religiosas, surge nos finais da idade média, meados do 
século XIII onde as ideias Iluministas começam a aparecer com mais força sendo este livro 
caracterizado por uma conjugação das características iluministas da representação minucio-
sa e coberta de luz das imagens, ao contrário das características obscuras da religião do medo 
que se vivia na idade média, caracterizada pela representação rude dos elementos. Este livro 
era então usado como propaganda das ideias religiosas mostrando um caráter mais sóbrio 
da igreja a par das ideias iluministas da época, chegando à população de uma forma mais 
contextualizada e aceitável. Este livro coberto de ilustrações extremamente decoradas e lumi-
nosas era a única forma de chegar ao público maioritariamente analfabeto com uma imagem 
mais chamativa das suas doutrinas. Um dos mais Famosos Livros de Horas é o “Très Riches 
Heures du Duc de Berry“ (meados 1412 até 1416) (Imagem 13 e 14).  Este livro é extremamente 
decorado sendo que mais ou menos metade do livro é preenchido com ilustrações de página 
completa. Este Livro começou a ser realizado pelos irmãos de Limburg Jean, Duc de Berry, 
no entanto com a morte de Duc de Berry em 1416 o livro foi terminado por Jean Colombe.

8-Filippo Brunelleschi foi um importante artista italiano do Renascimento. Teve principal destaque na segunda fase do 
Renascimento, denominada de Quattrocento (1400 a 1499) ou Alta Renascença.
Sua arte serviu de inspiração para os maiores artistas do Renascimento: Leonardo Da Vinci, Donatello, Michellangelo, 
Sandro Boticceli, Paolo Ucello, dentre outros e das suas obras mais famosas destaco a cúpula da Catedral de Santa Maria del 
Fiore, em Florença, construída em 1434, o Hospital dos Inocentes, e o Palácio Pitti.

9-Leonardo di Ser Piero da Vinci(1452-1519), Nasceu em Itália sendo uma das figuras mais importantes do Alto Renasci-
mento, Destacando-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, 
poeta e músico. Das suas obras salientam se as pinturas (Campo onde mais ficou conhecido até aos dias de hoje) Mona Lisa 
pintada em meados de 1503,  e a Última Ceia (Imagem 12).

10-Pedro Shalders Porto, Do Imaginário ao Real:  A criação e a produção  do livro infantil na visão do ilustrador, 2012, pág 
13.
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Imagem 11, Secção do Livro dos Mortos no Papiro de Nani, 1040 a.C.–
945 a.C 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_dos_Mortos acedido 
a 12 do 4 de 2018

Imagem 13, Representação do Mês de Outubro, iluminura de uma pá-
gina do livro de horas Les Très Riches Heures de Duc de Berry. (meados 

1412 até 1416).
Disponível em:  https:// https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_horas

acedido a 12 do 4 de 2018

Imagem 14, Representação do Mês de Abril, iluminura de uma página 
do livro de horas Les Très Riches Heures de Duc de Berry. (meados 1412 

até 1416).
Disponível em:  https:// https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_horas 

acedido a 12 do 4 de 2018

Imagem 12, Ultima Ceia, Leonardo da Vinci, 1495 a 1498
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Última_Ceia acedido a 

12 do 4 de 2018

11- O iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que marcou o mundo das ideias durante o século XVIII.
Centrava as suas ideias na razão defendendo o pensamento como a principal forma de autoridade e legitimidade. Defendia ideais como a liberdade, o 
progresso, a tolerância, a fraternidade, uma separação entre o governo estado e a igreja. e era promotor de uma fé racional questionando os Dogmas da 
Igreja católica bem como de uma monarquia absoluta.
Fonte: https://historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/a-importancia-do-iluminismo-frances ecedido em  12-4-2018.
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Introdução à História da Ilustração
3.2- O livro de Ilustração Infantil, História

  O típico livro de ilustração vocacionado para o público infantil surgiu apenas há 
pouco mais de dois séculos, no entanto publicações ilustradas, e de cariz pedagógico e mais 
direcionado para as crianças já se começam a fazer sentir desde meados do séc. XIII.
      O aparecimento das primeiras publicações direcionadas ao público infantil tem a sua 
história relacionada diretamente com a evolução das diferentes técnicas de impressão, como 
por exemplo com a invenção dos tipos móveis por parte de Gutenberg.11 (Imagem 15) 

      No início esses livros tinham como objetivo incentivar e ajudar as crianças na sua 
aprendizagem tornando-a mais interessante e apelativa.
      Era fácil perceber o interesse das crianças por imagens por exemplo com os Chap-
books que surgiram em meados do século XVII (Imagem 16). Este pequeno desdobrável aparece 
como um tipo de publicação, que agrada o público mais jovem pelas suas imagens. Apesar de 
não ser destinada ao público infantil diretamente os Chapbooks, que eram distribuídos pelos 
vendedores ambulantes, foram uma atração não só pelas suas ilustrações mas também pela 
sua montagem intuitiva e inovadora, tratando-se apenas de um papel dobrado que criava um 
mini livro de 12 ou 16 páginas.12 13 14

      Um exemplo de um dos primeiros livros direcionados para o público infantil é a 
enciclopédia Orbis Pictus (Imagem 17 e 18), escrito por John Amos Comenius (1592-1670), esta 
enciclopédia é feita em xilogravura, técnica de impressão de referência desta época, e é com-
posta de imagem que ajudam a aprendizagem do latim a ser menos monótona e aborrecida 
para as crianças, essa enciclopédia foi realizada em 1658.

11- Johannes Gutenberg (1396-1468) foi um inventor alemão, o primeiro a usar a prensa e os tipos móveis de metal, in-
venções que revolucionaram as técnicas de impressão. 
12-Pedro Shalders Porto, Do Imaginário ao Real:  A criação e a produção do livro infantil na visão do ilustrador,  2012 ,
pág 25 e 26.
13-Fonte: http://www.vam.ac.uk/content/articles/n/national-art-library-chapbooks-collection/ acedido em 12 de Março de 
2018
14-A fada Oriana de Sophia de Mello Breyner Andresen: Ilustrações a partir de uma obra de ficção
Diana Patrícia Pinto da Costa, 2017, pág 26
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Imagem 15 Prensa de tipos móveis de 1811, em exposição em Munique, 
Disponível em:  https:// https://pt.wikipedia.org/wiki/Prensa_móvel ace-

dido a 14 do 4 de 2018

Imagem 17, Orbis Sensualium Pictus, 1659 , Londres, Johann Amos 
Comenius

Disponível em:  https://www.bl.uk/collection-items/orbis-sensuali-
um-pictus-animal-tales-space  acedido a 14 do 4 de 2018

Imagem 18,  Orbis Sensualium Pictus, 1659 , Londres, Johann Amos 
Comenius

Disponível em: http://www.abc-web.be/abc-collectie/orbis-pic-
tus/?lang=en acedido a 14 do 4 de 2018

Imagem 16 Exemplo de um Chapbook chamado The Children in the 
Wood, Impresso e vendido em meados de 1820 por R.Burdekiu 

Disponível em: http://www.vam.ac.uk/content/articles/n/national-art-li-
brary-chapbooks-collection/ acedido a 14 do 4 de 2018
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 Em meados do séc. XIX, começam a surgir novos livros direcionados para o público 
mais jovem, Antes deste tempo os jovens eram vistos como adultos sendo que a forma de os 
educar não era muito diferente da forma como os adultos se tratavam entre si. Ao se aper-
ceberem que a criança tem facilidade em identificar-se com imagens, e a sua aprendizagem 
e inteligência conseguem ir mais além a partir da relação com histórias e com este tipo de 
educação visual, começam-se a fazer cada vez mais histórias e fábulas direcionadas para este 
público, para além dos livros estritamente direcionados ao ensino de uma temática concreta 
como o Orbis Pictus que referi um pouco acima.
      Fazer a criança imaginar e dar asas a sua criatividade era uma prioridade, eram 
tempos de ainda pouco rigor e conhecimento científico, onde esse buraco negro da ciência 
dava lugar a invenção da fantasia e do paranormal sendo as fábulas e os contos tradicionais 
os tópicos de referência para a criação de objetos literários.
      O livro infantil enquanto objeto pedagógico e educativo aparece como uma das prin-
cipais motivações na criação de uma publicação direcionada para as crianças e é através des-
sa faceta educativa que a partir destes novos contos fantásticos, para além de conhecimento, 
se tenta ensinar características da sociedade e formação cívica aparecendo metaforicamente 
camufladas nas fábulas e sendo apreendidas pelos pequenos leitores como exemplo a seguir.
 “A intenção moralizante vai manifestar-se pelo uso de fábulas e de contos morais e 
filosóficos; a tarefa urgente de apetrechar a criança com normas para a vida adulta recruta 
para o seu serviço poemas e contos promotores de atitudes conformes a moral vigente.” 15 

(ROCHA. 1992)

 “Essas obras destinam-se às crianças das camadas sociais dominantes, mas os en-
sinamentos morais também atingem as crianças do povo através dos contos populares e das 
fábulas, alguns exemplos famosos são os contos de Esopo 16 ou de La fontaine 17, que vão 
constituir material para as primeiras leituras numa escolarização em vias de alargamento. 
 As fábulas vindas da antiguidade para porem na boca dos animais aquilo que os 
homens não gostam de ouvir foram durante muito tempo consideradas leitura imprescindível 
das crianças.
  Às Fábulas ligam-se as historias de animais que com elas partilham um aspeto co-
mum: apresentação de uma alegoria moral de forma muito elementar, tendo por base a 
atribuição, aos animais, de motivos e reações próprias do ser humano. Pondo os animais ao 
serviço dos problemas dos seres humanos, as fábulas introduzem os conceitos de bem e de 
mal num meio onde eles não podem ter lugar sob pena da formação de uma noção errada da 
natureza”15 (ROCHA. 1992)

 A criança vive num imaginário imenso de possibilidades sendo que a capacidade de 
se identificarem e projetarem nas personagens dos livros que estão a ler uma dessas  facetas. 
É sabendo dessas características das crianças que livros como As Fábulas de la Fontaine, de 
Jean de lá Fontaine (1621-1695) (Imagem 19 e 20)  são ainda referências por espelharem em ani-
mais características humanas.18
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15-Natércia Rocha, Breve História da literatura para Crianças ,1992, pág 22.
16-Esopo foi um famoso escritor de fábulas da antiga Grécia, terá nascido provavelmente nascido em Ammonious, na 
Frígia, e terá vivido entre o século VII e o VI a.C. As únicas informações sobre a sua vida, passíveis de credibilidade, que 
chegaram até aos dias de hoje são transmitidas por Heródoto, Plutarco e Heracles Pôntico, mas são tão escassas e até, por 
vezes, contraditórias que se chega a duvidar da existência de tal personagem.
17-Jean de La Fontaine (1621-1695) foi poeta e fabulista francês. Autor de famosas fábulas, destacando-se dentro delas, “A 
Lebre e a Tartaruga”,  e o “Lobo e o Cordeiro”,.
18- A fada Oriana de Sophia de Mello Breyner Andresen: Ilustrações a partir de uma obra de ficção
Diana Patrícia Pinto da Costa, 2017, pág 26

Imagem 20,  Jean de la Fontaine (Autor) Philippe Salembier (Ilustração) 
Lançado em setembro de 2008

Disponível em :https://www.fnac.pt/Fabulas-Jean-de-la-Fontaine/ acedi-
do a 15 do 4 de 2018

Imagem 19, As Fábulas de La Fountaine , segunda edição, 1692
Disponível em: https://www.fnac.pt/Fabulas-Jean-de-la-Fontaine/ acedi-

do em 15 do 4 de 2018
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 Os contos que surgem da tradição oral, de caráter simples, são uma preferência para 
o mundo literário infantil por se tratarem de temas fáceis de perceber, e curtas histórias onde 
o bem e o mal é facilmente reconhecível e implícito. 
 Trabalhar um livro sobre lendas e mitos da minha terra não é nada mais nada menos 
que recolher também esta cultura oral, e trabalhá-la num compêndio de histórias onde o 
bem e o mal é também evidente mas ao mesmo tempo mostrando um pouco mais do que é a 
cultura e as vivências de uma vila como a de Paço de Sousa, tendo de certa forma um caráter 
educativo ao nível cultural.
 Esta compilação de lendas e posterior registo literário era uma temática recorrente na 
criação de livros infantis. Em Portugal um dos pioneiros nesta tarefa foi Alexandre Hercula-
no  (1810 - 1877) com o livro Lendas e Narrativas publicado em 1851. (Imagem 21)

 Lendas e Narrativas são um conjunto de  histórias compiladas entre os anos 1839 e 
1844 na revista O panorama e a Ilustração. Estas Histórias relatam sobretudo acontecimen-
tos da idade média, tempo que, segundo Alexandre Herculano19, melhor reflete a essência de 
Portugal. Lendas como A Dama Pé de Cabra, do Século XI que relata a história de um nobre 
que encontra, durante uma das suas caçadas, uma mulher-demónio na floresta, pela qual se 
apaixona ou O Mestre Assassinado, crónica sobre o fim da ordem dos templário no ano de 
1320, são algumas das lendas e histórias possíveis de encontrar nesta compilação.20

 Começam a aparecer também diferentes temáticas como os primeiros romances de 
cavalaria direcionados para o público mais jovem ou as primeiras aventuras inspiradoras, 
como por exemplo a de Lazarillho de Tormes,  (Imagem 22)  história que remonta de 1554 e que 
conta de forma autobiográfica a miserável vida de Lázaro de Tormes desde a sua infância até 
ao seu casamento. Esta história é facilmente vista pelas crianças como uma referência heróica 
tal como as histórias de vidas em ilhas remotas ou espaços com escassez de recursos. Estes 
temas eram também uma temática bastante apetecível para as crianças e com as quais estas 
se identificavam facilmente. 21 e 22

 Todas estas temáticas literárias de forte interesse para as crianças, que eram também 
fortes ferramentas para o seu desenvolvimento intelectual e cívico, começaram a ser adapta-
das a livros de carácter cada vez mais jovem com o uso de imagem. Como já referi as Fábulas 
de lá Fontaine é um desses exemplos que dura até aos dias de hoje, mas como este grande 
parte das obras que estavam ainda muito ligadas a tradição oral foram adaptadas às crianças 
e a literatura.
 Outra grande compilação de contos de fadas que caiu nas graças da comunidade 
parisiense pelos anos de 1697 foram os contos do livro  Contes de Ma Mère L’Óye  (Imagem 23), 
de Charles Perrault (1628 – 1703). Até ao final deste seculo XVIII a que salientar também a 
obra de François Fénelon (1651 – 1715), Les Aventures de Télemaque (1699).
 No século XIX há que referenciar também a obra dos irmãos Alemães Grimm,Jacob 
(1785 – 1863) e Wilhelm (1786 – 1859) que ficaram mundialmente conhecidos pela compi-
lação de fábulas e histórias das quais saliento a Branca de Neve (Imagem 24) ou a Rapunzel. 23 e 

24

19- Alexandre Herculano (1810-1870) foi um escritor, historiador e jornalista português, um dos principais autores do 
Romantismo em Portugal.  
Fonte: https://www.ebiografia.com/alexandre_herculano/ texto por Dilva Frazão
20-Fonte: https://www.luso-livros.net/Livro/lendas-e-narrativas acedido a 2 do 4 de 2018
21-Fonte:http://purl.pt/21844/3/#/59  acedido em 14 do 4 de 2018
22-Natércia Rocha, Breve História da Literatura para Crianças, 1992, pág 25.
23-Natércia Rocha, Breve História da Literatura para Crianças, 1992, pág 26
24-https://nuhtaradahab.wordpress.com/2008/02/25/irmaos-grimm-wilhelm-1786-1859-jacob-1785-1863/
acedido a 5 do 4 de 2018

         pág. 29



Imagem 21, Lendas e Narrativas
de Alexandre Herculano 

Edição: Ulisseia, dezembro de 1988
Disponível em: https://www.wook.pt/livro/lendas-e-narrativas-alexan-

dre-herculano/175742 acedido a 16 do 4 de 2018

Imagem 23, Página de uma versão manuscrita (fins do século XVII) de 
Contes de ma mère l’Oye de Charles Perrault, mostrando O Gato de Bo-

tas.
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mamãe_Gansa

acedido a 16 do 4 de 2018

Imagem 24, Branca de Neve, ilustração de 1905, feita por Franz Jüttner
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_de_Neve

acedido a 16 do 4 de 2018

Imagem 22,La Vida de Lazarilho e Zormes, versão espanhola de autor 
desconhecido publicada em 1554.

Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarillo_de_Tormes
acedido a 16 do 4 de 2018
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 No século XIX surge também a impressão litográfica25 a quatro cores que dá origem 
a um dos maiores clássicos da literatura inglesa infantil,  Alice no País das Maravilhas publi-
cado em 1865 e Ilustrado por John Tenniel e escrito por Lewis Carroll(1814-1920).(Imagem 25)

  Durante este tempo surgem também os Álbuns Ilustrados, onde a Ilustração ganha 
tanta importância como o texto. Uma das pioneiras neste tipo de Livro foi a Ilustradora In-
glesa Beatrix Potter. Este tipo de livro pensa a forma e o objeto mediante o uso do seu público 
alvo, neste caso as crianças. 
 É a partir deste momento que os artistas e ilustradores deixam de ser anônimos e 
passam também a contar uma história dentro da história do livro, “a leitura do texto torna-se 
leitura de imagens, ou seja, a leitura de uma leitura do texto”(ROCHA, 1992:27) .26

 Em finais do séc. XIX e inícios do séc. XX a imagem começa a ganhar cada vez mais 
autonomia e espaço. Os jornais começam a deixar largas páginas para as imagens e para a 
banda desenhada, que progride tanto na Europa como na América sendo que os anos 30 
marcam a explosão da Banda desenhada Americana na Europa.
 Ao mesmo tempo da explosão da banda desenhada surgem também os livros de im-
agens e com pouco texto focados completamente no público mais jovem. 
  Segundo Natércia Rocha esta relação do livro com a criança a tão tenra idade de-
sempenha um papel muito importante na relação da criança com o objeto livro sendo este 
objeto visto como apetecível e proporcionador de prazer. Antes do esforço em aprender a ler 
a criança está já familiarizada com o uso do livro de uma forma positiva, sendo depois mais 
empolgante a posterior aprendizagem.27

 Ainda no século XIX surgem os primeiros livros, com efeitos pop.up, com relevos, 
ou recortes. Todas estas inovações tinham como princípio chamar a atenção do público mais 
jovem através de formas mais dinâmicas e incomuns.
 Alguns exemplos destas inovações são por exemplo o livro do Inglês Robert Sayer, 
The Harlequinade, (Imagem 26)  que inovou pela capacidade que o cenário da história tinha de 
ser modificado manualmente ao levantar as abas que o constituíam. Este tipo de Livro ficou 
conhecido como lift-the.flap. 
 Entre 1810 e 1816, outra empresa chamada S.& J. Fuller de Londres, cria uma inova-
dora maneira de a criança interagir com a personagem principal, inspirada nas bonecas de 
cartão surgidas na França em 1790, esta personagem dos contos era recortada, juntamente 
com as suas peças de vestuário para que fosse assim alterada ao gosto do jovem leitor. Das 
histórias mais famosas destaco a Little Fanny de 1811.

25-Litografia ou litogravura  é um tipo de gravura que envolve a criação de marcas sobre uma matriz (pedra calcária ou 
placa de metal) com um lápis gorduroso. A base dessa técnica é o princípio da repulsão entre água e óleo. Ao contrário das 
outras técnicas da gravura, a Litografia é planográfica, ou seja, o desenho é feito através do acúmulo de gordura sobre a 
superfície da matriz, e não através de fendas e sulcos na matriz, como na xilogravura e na gravura em metal.
Fonte:http://tipografos.net/tecnologias/litografia. acedido a 16 do 4 de 2018
26-Natércia Rocha, Breve História da literatura para crianças 1992 pág 26 e Livro Illustration, A theoretical and Contextual 
Perspective de Alan Male, 2007, pág, 144
27-Natércia Rocha, Breve História da literatura para crianças 1992 pág 27         pág. 31



Imagem 25, Página do Livro Alice no País das Maravilhas,  Ilustrado por John Tenniel entre (1814-1920). 
Disponível em: https://www.alamy.pt/foto-imagem-alice-no-pais-das-maravilhas acedido a 18 do 4 de 2018

Imagem 26, Harlequinade de Adán y Eva. Robert Sayer (1770)
Disponível em: www.pinterest.com acedido a 16 do 4 de 2018

         pág. 32

 Outro autor que trabalhou de forma inovadora o livro infantil foi William Grimaldi 
(1751-1830). Este autor inspirando-se nos objetos de beleza da sua filha desenvolveu um 
livro onde era possível levantar cada objeto e encontrar por de trás do mesmo um adjetivo. 
Este livro foi feito em 1821 e foi chamado de The Toilet. (Imagem 27)

 Outra editora com bastante importância nesta época fundada em Londres em 1800 
foi a editora Dean and Son, reconhecida pela produção em grande escala dos famosos toy-
books. Nestes Livros era possível por exemplo interagir com os personagens como se estes 
fossem fantoches numa espécie de cenário. Este tipo de livro era intitulado especificamente 
de New Scenic Book. (Imagem 28)

 Outro nome de extrema importância para este tempo e na criação destes livros 
interativos foi o alemão Lothar Meggendorfer, ele não só fez um livro onde aparecia um sim-
ples cenário em 3d, mas sim um livro que quando aberto dava origem a uma bancada de um 
circo composta por seis diferentes páginas completamente trabalhadas de mecanismos. que 
tanto podem ser vistas individualmente como num todo pelo seu formato em ´Acordeão´. 
Este trabalho teve o nome de Internatioaler Zirkus e foi publicado em 188728. (Imagem 29)

 O século XIX foi marcado pela enorme variedade de estilos no campo da ilustração 
tendo o seu ritmo abrandado com o início da Primeira Guerra Mundial e de seguida aumen-
tado outra vez em meados dos anos 50 e 60.
 O livro começa outra vez a ser visto como um objeto capaz de estimular as capaci-
dades criativas e cognitivas da criança sendo cada vez mais requisitado pelo ato de prazer que 
paralelamente proporciona.
 Um exemplo a ressaltar no séc. XX é o ilustrador Maurice Sendak, destacando-se 
a obra, Where the Wilds Things Are de 1963. (Imagem 29)  O curioso nesta obra é perceber a 
predominância que a ilustração ganha, preenchendo praticamente por completo as páginas 
do livro, transmitindo a aura e o ambiente das suas histórias de forma mais intensa e direta.
 Cada vez mais começam a existir diferentes formas de os designers e ilustradores 
transmitir as ideias, através de uma maior preocupação com os diferentes elementos do ob-
jeto livro. Cada caraterística do livro é pensada de forma a que os estímulos e interpretações 
das crianças sejam mais facilmente e eficazmente apreendidos.
 Bruno Munari (1907-1998)29 defende que a infância é a idade ideal para a inclusão 
do elemento livro na vida do ser humano. Enquanto criança a curiosidade associada a ca-
pacidade intelectual e de apreensão cultural estão bem mais abertas à inclusão de novas in-
formações e ideias, e é a partir desse pensamento que Bruno Munari defende todo o pensar 
sobre os componentes do livro, indo muito para além da visão.
 A textura é uma das características a ser pensada, a forma como a imaginação e visão 
atuam na interpretação das imagens é uma mais valia sendo que, mais que sentida,  a textura 
pode ser também imaginada. Para além da textura, todos os elementos, desde a forma, ao 
material, a estrutura, são relevantes para a execução do livro e para que este seja bem sucedi-
do na transmissão das suas ideias.30

28-Natércia Rocha, Breve História da Literatura para Crianças, 1992, pág 38
A fada Oriana de Sophia de Mello Breyner Andresen: ilustrações a partir de uma obra de ficção, Diana Patrícia Pinto da 
Costa, 2017, pág 27

29-Bruno Munari (1907-1998) foi um artista e designer italiano, que contribuiu com fundamentos em muitos campos das 
artes visuais (pintura, escultura, cinema, design industrial, gráfico) e também em outras áreas (literatura, poesia, didática), 
investigando temas como o  jogo, a infância e a criatividade.

30- MUNARI, Bruno – Design e Comunicação Visual. Edições 70: Lisboa, 1979. pág 71
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Imagem 27, Livro the Toilet de William Grimaldi publicado em 1821.
Disponível em: www.pinterest.com acedido a 16 do 4 de 2018

Imagem 28, Livro a Cinderela da editora Dean and Son, versão em 
Francês de 1860.

Disponível em: https://www.vintagepopupbooks.com/Dean_s_New_Sce-
nic_Books acedido a 16 do 4 de 2018

Imagem 29, Livro Where the Wild Things Are ilustrado e escrito por 
Maurice Sendak em 1963.

Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Where_the_Wild_Things_
Are acedido a 16 do 4 de 2018
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 Tendo em conta todas estas caraterísticas os ilustradores começam cada vez mais 
a pensar os diferentes elementos do livro, de forma a transmitir diferentes sentimentos ao 
jovem leitor. Um exemplo relevante é o livro The Story of Babar the Little Elephant escrito e 
Ilustrado pelo Francês Jean de Brunhoff e publicado em 1931 (Imagem 30), este livro era carac-
terizado pelo sua dimensão um pouco maior, associada a simplicidade das formas, à escrita 
à mão, e a presença de varias cores fortes e planas. Estas caraterísticas eram apelativas para 
as crianças pois de certa forma representam também a simplicidade e a forma de atuar desta 
faixa etária sendo bastante mais fácil a criação de uma relação.31

 Uma outra obra de referência é a do Japonês Katsumi Komagata, Blue to Blue (Ima-

gem 31), está apodera-se da forma do livro como elemento essencial para a interpretação da 
narrativa e foi realizada em 2014. Aqui tem importância a forma como os recortes dão vida a 
ilustração. Para além deste livro outros livros deste autor tiveram bastante importância desde 
o Meet Colors de 1990, o First look também de 1990 e o One for Many também de 1990.32

 Em suma muitos outros artistas marcaram e marcam ainda de forma inovadora a 
história da ilustração e do livro dedicado às crianças, como podemos observar, este objeto 
para além de dar asas a imaginação do público infantil e ser um objeto apetecível e de puro 
prazer, educa ludicamente os mais jovens criando um contacto positivo com os livros desa-
fiantes do futuro ao mesmo tempo que ativa todas as capacidades presentes na jovem men-
talidade da criança, tanto ao nível cognitivo como criativo.

31-A fada Oriana de Sophia de Mello Breyner Andresen: ilustrações a partir de uma obra de ficção, Diana Patrícia Pinto da 
Costa, 2017, pág 29

32-Do Desenho à Ilustração Infantil de Marta Sofia Diogo Ribeiro, 2011, pág 49, 50.
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Imagem 30,  Livro The Story of Babar the Little Elephant de Jean de Brun-
hoff  publicado em 1931.  acedido a 22 do 4 de 2018

Imagem 31,  Livro Blue to Blue de Katsumi Komagata, 2014
Disponível em: www.pinterest.com acedido a 22 do 4 de 2018
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4- Livro Ilustrado para a Infância na Contemporanei-
dade
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Livro Ilustrado para a Infância na 
Contemporaneidade

4.1- Características do Livro Ilustrado para a Infância
 

 Um dos exemplos mais famosos da literatura ilustrada são os livros para a infância. É 
neste grupo que insiro o projeto que foi desenvolvido, tanto pela simplicidade das histórias 
contadas como também pelas características do livro em si. 
 As primeiras características básicas e fundamentais num livro de ilustração infantil 
são: 
 1-O seu tamanho. Deve ser pequeno com poucas páginas, para não ser nem muito 
pesado, nem muito aborrecido, de fácil manuseamento e leitura. 
 2-Ser resistente. Deve ser facilmente manuseado de forma livre por todos tendo ca-
pacidade de resistir através de por exemplo uma forte e grossa capa em cartão aos eventuais 
usos inadequados das crianças. 
 3-Predomínio da Ilustração. O texto deve ser curto e de fácil leitura e a ilustração 
deve ter um papel predominante na ocupação do espaço. 
 4-Ilustrações elucidativas. A ilustração para além de abrir asas a imaginação deve, de 
forma clara, ajudar a criança a perceber melhor a história contada. 
 5-Meios e Formas. A ilustração e os seus meios devem ser pensados de forma lógica 
e estimulante, o uso da cor, das formas, das composições, todos estes aspetos têm de ser tidos 
em conta.
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Livro Ilustrado para a Infância na 
Contemporaneidade

4.2- Construção do Livro Ilustrado Infantil enquanto
 Objeto Editorial

 
O livro enquanto objeto é dividido por vários componentes.
 Para a descrição dos diferentes componentes referencio a terminologia de Hochuli e Kinross 
(1996). Cada um do elementos é numerado e posicionado no livro na imagem 32.
1- Cabeça. Superfície superior do miolo do livro.
2- Capa. Parte exterior do livro que protege o miolo, o material desta normalmente é diferen-
te do miolo. A capa mostra ao leitor as informações mais importantes do livro, como o título 
o autor e a editora podendo também conter imagens.
3- A charneira. A charneira é o eixo da abertura da capa.
4- Pé. Define-se pela parte inferior do livro.
5- Cabeceado, Nos livros de capa dura, o cabeceado aparece como o bocado de tecido colado 
à parte interna da lombada.
6- Contracapa. A Contracapa, é o verso da capa, pode aparecer como um prolongamento da 
capa, e contém normalmente informações básicas referentes ao conteúdo do livro, como por 
exemplo um pequeno resumo, ou pequenas informações sobre o autor ou ilustrador.
7- Frente. A frente situa-se na borda frontal do livro.
8- Seixa superior.  Espessura da borda da capa, no caso das capas duras na parte superior 
do livro.
9- Seixa lateral. Espessura da borda da capa, no caso das capas duras, na parte lateral do 
livro.
10- Seixa do pé. Espessura da borda da capa, na parte inferior no livro.
11- Pasta frontal. É a combinação da placa de cartão, do papel que a reveste e uma folha das 
guardas na frente do livro.
12- Pasta verso. É a quarta capa do livro e é composto pela placa de cartão, pelo papel (ou 
outro material) que a reveste e uma folha de guarda.
13- Lombada. É a parte do livro onde o miolo é cosido, colado, ou agrafado. No seu exterior 
costumam aparecer algumas informações básicas sobre o livro, como o autor, editora, ano, 
título.
14- Guardas- As guardas são as páginas que aparecem no início e no fim do livro. as guardas 
anteriores aparece quando abrimos o livro antes do miolo, e as guardas posteriores, aparecem 
depois do miolo antes da contracapa. Normalmente a sua função era meramente estrutural, 
contudo com o passar do tempo até aos dias de hoje este componente tem ganhando cada 
vez mais importância na construção não só do livro mas também no ambiente do mesmo 
sendo usado como primeira imagem para fazer com que o leitor entre no livro de forma mais 
intuitiva.
15- O miolo. O miolo é composto pelas folhas que aparecem no interior do livro, normal-
mente com uma gramagem inferior à da capa.33

33-Josh Hochuli e Robin Kinross em Design Books, pag33
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Imagem 32,  Josh Hochuli e Robin Kinross Disponível em: Design Books, pag 33
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4.2.1- Formato

  Para além dos componentes do livro há que se pensar na criação gráfica do mesmo, 
neste caso na sua forma geral. Uma das características importantes e a ser pensada logo ao 
início do livro é o seu formato. Esta característica irá afetar a forma como vemos o livro e 
também todo o trabalho do designer tendo este de se adaptar a esta característica. O formato 
consiste na relação do comprimento com a largura das páginas do livro. Trata-se de uma 
questão de tamanho e dimensão, sendo algo relativa pois alguns livros partilham do mesmo 
formato variando o seu tamanho. (Imagem 33)

 Segundo Jost Hochuli e Robin Kinross o livro sendo feito como um objeto manual-
mente manuseável deve ter em conta a mão e o olhar do leitor. Estes dois fatores vão ter in-
fluência em todos as características do livro desde o seu peso, à sua espessura e a sua forma.  
 O formato mais comum é o vertical, sendo que o aparecimento de designs horizon-
tais tem se tornado cada mais comum, criando assim também uma quebra na monotonia. 
 A escolha do formato tem um grande peso na sensação que se quer transmitir com o 
livro. Esta relação tem de ser pensada de forma constante pelo designer que constrói o objeto 
pois este tipo de decisões deverá fazer sentido quando relacionada com o conteúdo da obra.  
 Existem três tipos de formatos convencionais, em primeiro o de retrato onde a altura 
é maior que a largura, em segundo o formato de paisagem onde a largura é maior que a al-
tura, e por fim em terceiro o quadrado onde altura e largura são iguais. Não só é necessário 
ter em conta o tamanho em relação ao conteúdo mas também ao seu manuseamento. 34 Um 
exemplo desse lado prático do formato é visto nos famosos livros de bolso, com pequenas 
histórias para quem tenha de esperar ou viajar, este tipo de livro tem de ter em conta o seu 
conteúdo, o seu público alvo, e o seu manuseamento. 
 Por fim é necessário ter atenção aos custos de produção do livro, para isto normal-
mente o designer, de acordo com o orçamento,  tem de estar ciente dos formatos standard e 
de todas as características que se adaptem a esses diferentes formatos.

34-Jost Hochuli e Robin Kinross-Design Books 1996, pág 36 e 37
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Imagem 33,  Josh Hochuli e Robin Kinross disponível em: Design Books, pag37
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4.2.2- Capa 
 A capa é a “embalagem do livro” e tendo isso em conta esta associa a sua capacidade 
de proteger com a de vender e promover. Elementos como a cor, a forma, a tipologia e a 
estética, são cruciais na criação da capa. Estes elementos quando combinados de forma inte-
ligente devem dar origem a uma capa original e chamativa.35

4.2.3- Tipografia
  A tipografia é essencial e um fator muito importante em todo o tipo de livro mas 
essencialmente nos livros de ilustração onde esta pode ser usada de forma mais legível e 
intuitiva para que como símbolo a criança facilmente a associe a uma imagem ou objecto. A 
legibilidade é um fator muito importante e a ter em conta na leitura infantil. Todos os seus 
aspetos como a altura, o corpo, o estilo (itálico por exemplo), a cor, a espessura, os contras-
tes, o comprimento entre as linhas e entrelinhas, o uso de serifa no auxílio de uma leitura 
continuada e o papel e as suas características (textura, brilho), são fatores importantes, e que 
podem facilitar ou dificultar a leitura, tendo de ser obrigatoriamente pensados. Outro aspeto 
importante a ter em conta é a legibilidade, este aspeto preocupa-se com a mancha de texto, 
se esta é cansativa ou complicada de ler. O tamanho também deve ser tido em conta variando 
mediante o público alvo.
  O uso de tipografias caligráficas em livros infantis é um exemplo de uma escolha 
para um determinado público com a função de tornar mais intuitiva e familiar a sua leitura 
pois esta escrita “imita” de certa forma a maneira como as crianças desenham as letras e as 
relacionam com as imagens. 36

4.2.4- Mancha Gráfica/Composição 
 A mancha gráfica consiste na forma como imagens e textos devem ser posicionados 
num livro de forma a criar uma boa harmonia entre os diferentes elementos por página e 
também no livro enquanto um todo facilitando a sua compreensão e leitura sendo também 
uma forma de persuadir e de tornar essa leitura mais agradável e organizada.
  Maria Nikolajeva e Carole Scott no Livro How PictureBooks Work (2006), dizem-   
nos que nos livros, as imagens são complexos ícones, enquanto a tipografia é um complexo 
mas convencional signo, isto é, enquanto a tipografia já sugere uma descodificação orientada 
através da leitura, a imagem não nos dá essa indicação sendo aberta a interpretação, e a uma 
procura maior da sua mensagem. Estes dois componentes quando juntos dão asas a uma 
grande variedade de hipóteses, trabalhando em conjunto ou isoladamente para dar maior 
sentido ao objeto em si. É aí que a sua composição é também importante, servindo como 
terceiro elemento que nos oferece estímulos mas que não tem nenhuma leitura definida.38

 Segundo Dondis37 o processo da composição é um dos passos mais importantes para 
a resolução dos problemas visuais. Estes resultados e decisões vão determinar a forma como 
o leitor interpreta e recebe o livro. Dondis fala-nos também da importância do “conhecimen-
to partilhado”, que consiste em toda a informação que as pessoas acumulam em menor ou 
maior grau ao longo da sua vida, este conhecimento de cores, formas, texturas, tons, propor-
ções, relação entre elementos são tidas em conta pois através desse conhecimento partilhado 
o designer do livro pode melhor expressar todo o potencial pretendido com aquele objecto.38

36- Daniel Alvares Lourenço
Tipografia para livro de literatura infantil. Desenvolvimento de um guia com recomendações tipográficas para designers , 
2011, pág. 84 e 85.
38-Maria Nikolajeva e Carole Scott no Livro How PictureBooks Work (2006), pág 1 e 2.
39-Donis A. Dondis, A Primer of Visual Literacy, Pág, 15
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Imagem 34,  O Gigante Secreto do Avô
de David Litchfield, 2017, Pormenor da Lombada.

Disponível em: Foto de autor

Imagem 35,  O Gigante Secreto do Avô
de David Litchfield, 2017, Pormenor da Composição de uma das 

paginas.
Disponível em: Foto de autor

Imagem 35,  O Gigante Secreto do Avô
de David Litchfield, 2017, Pormenor da Capa

Disponível em: Foto de autor
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4.3- Gramática Visual

  A primeira coisa vista pelas crianças num livro ilustrado são as imagens e são estas 
que vão carregar toda a carga sentimental e comunicativa do livro. Segundo Munari (1979) 
a expressão visual tem de ser direta e universal, ter a capacidade de ser acessível a várias 
culturas através de uma linguagem simples e clara.40 Não só os ícones desenhados carregam 
o poder e a aura da imagem como elemento comunicativo, todas as características da ilus-
tração o fazem, desde a sua cor, a forma e ao material,  sendo que todos os elementos devem 
ser tidos em conta e contextualizados na sua função. A ilustração tem a capacidade de contar 
uma história, e o texto tem a capacidade de contar outra história, e é essa soma que dá origem 
ao livro em si, tendo a ilustração capacidade de mudar o texto e o texto capacidade de mudar 
a ilustração 41, 42

 O livro ilustrado é também em alguns casos um espaço de experimentação, não só no 
uso do desenho mas em toda a sua forma, podendo ir mais além do que o próprio desenho, 
por exemplo na criação de recortes, ou desdobráveis que criam elementos tridimensionais 
e ajudam a criança não só a ver mas a explorar e “brincar” com o livro. Apesar de tudo o 
ilustrador tem de estar ciente do conteúdo e forma e fazer as escolhas certas e relevantes para 
a criação da sua imagem gráfica. Desta experimentação outras características são também 
essenciais para fazer com que o livre funcione e devem todas ser rigorosamente pensadas na 
construção de uma narrativa visual. Características como a cor, a textura, a forma, a escala, o 
ritmo, e a sequência são algumas das principais.43

 É também importante referir que toda a gramática, seja ela visual, ou oral, é híbrida, 
sendo portanto usada com base nestas outras gramáticas. No meu projeto, para a criação 
das imagens para o livro foi necessária uma exploração visual e oral também com base na 
imaginação, essas linguagens quando combinadas deram origem a uma imagem que aparece 
enquanto elemento físico, sendo visto, mas que carrega uma aura que vai muito para além 
dos signos representados, trata-se de uma construção que faz sentido e é percebido tendo em 
conta este híbrido da grámatica visual combinada com essas outras gramáticas.44

 

4.3.1- Cor

  A cor é um dos elementos mais importantes na comunicação de uma mensagem ou 
sentimento. As pré concepções45 criadas culturalmente em volta das cores levam os artistas a 
tirar partido desse mesmo componente usando-o como mais um fator para salientar a men-
sagem da obra. 
 Dondis diz-nos que “No meio ambiente compartilhamos os significados associativos 
da cor das árvores, da relva, do céu, da terra e de um número infinito de coisas nas quais ve-
mos as cores como estímulos comuns a todos. E a tudo associamos um significado. Também 
conhecemos a cor em termos de uma vasta categoria de significados simbólicos. O vermelho, 
por exemplo, significa algo, mesmo quando não tem nenhuma ligação com o ambiente. O 
vermelho que associamos à raiva passou também para a “bandeira (ou capa) vermelha que 
se agita diante do touro”. O vermelho pouco significa para o touro, que não tem sensibilidade 
para a cor e só é sensível ao movimento da bandeira ou capa. Vermelho significa perigo, 
amor, calor e vida, e talvez mais uma centena de coisas. Cada uma das cores também tem in-
úmeros significados associativos e simbólicos. Assim, a cor oferece um vocabulário enorme 
e de grande utilidade para o alfabetismo visual. “45 (DONDIS 1973: pág45)

 A cor pode ser usada de várias formas e com várias características, primeiro pode 
variar em relação a sua cor, como é lógico, depois dentro da mesma cor, características como 
o contraste, o tom, o brilho, e a saturação são também questões essenciais para a criação de 
diferentes interpretações. 
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 Uma cor mais vibrante e agressiva bem saturada pode ser usada para caracterizar 
uma situação mais insólita representada com bastante expressividade e sentimento, enquan-
to cores menos saturadas podem ser usadas para caracterizar situação mais monótonas ou 
neutras onde não exista grande ação. A maneira como vemos a cor tem também a ver com 
a idade do espectador, e com a experiência do seu olhar e é também um elemento influen-
ciador na interpretação da obra a ser tido em conta. 
 Citando mais uma vez Dondis, este diz-nos que  “A segunda dimensão da cor é a sat-
uração, que é a pureza relativa de uma cor, do matiz ao cinza. A cor saturada é simples, quase 
primitiva, e foi sempre a preferida pelos artistas populares e pelas crianças. Não apresenta 
complicações, e é explícita e inequívoca; compõe-se dos matizes primários e secundários. As 
cores menos saturadas levam a uma neutralidade cromática, e até mesmo à ausência de cor, 
sendo sutis e repousantes. Quanto mais intensa ou saturada for a coloração de um objeto ou 
acontecimento visual, mais carregado estará de expressão e emoção.“(DONDIS,1997:64) 46 (DON-

DIS,1997:64)

 A escolha da cor pode também ter a ver com o gosto pessoal, por razões obviamente 
pessoais. A Cor tem também funções, pois pela suas características, estas conseguem mui-
to mais do que apenas transmitir emoções, são também capazes de transmitir informação, 
como vemos por exemplo na natureza onde animais venenosos normalmente tem várias 
cores, ou reparamos que uma pessoa não se está a sentir bem quando está muito “branca”. 
 Em suma a sociedade está organizada de forma global em códigos de cores prati-
camente universais, este fator é uma mais valia a ser tida em conta pelo ilustrador quando 
desenvolve determinada ilustração.47

40-MUNARI, Bruno – Design e Comunicação Visual. Edições 70: Lisboa, 1979. pág 58
41-Donis A. Dondis, A Primer of Visual Literacy, Pág, 18
42-Imagens que falam em palavras, O Picture Book enquanto género editorial, Andreia Catarina Lopes Gonçalves, pág, 21 
e 22.
43- A fada Oriana de Sophia de Mello Breyner Andresen: ilustrações a partir de uma obra de ficção, Diana Patrícia Pinto 
da Costa, 2017, pág 38
44-Matrizes da linguagem e pensamento: sonora, visual, verbal, Lucia Santaella, 2001, pág 379
45-DONDIS Donis A. Sintaxe da linguagem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins Fontes 
1997, Pág, 64
46-DONDIS Donis A. Sintaxe da linguagem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins Fontes 
1997, Pág, 65
47- A fada Oriana de Sophia de Mello Breyner Andresen: ilustrações a partir de uma obra de ficção, Diana Patrícia Pinto 
da Costa, 2017, pág 39.

Imagem 36, A MEIA PERDIDA
Anine Bösenberg , 2017, Pormenor 

Disponível em: http://www.bruaa.pt/loja/a-meia-perdida/ acedido a 25 do 4 de 2018
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4.3.2- Textura 

 A textura é o elemento visual que serve para através do olhar imaginarmos como se-
ria tocar, sentir através do tato determinadas imagens. Como diz Dondis o papel pode ou não 
ter relevo sendo a textura reconhecida em ambos os casos pelo olhar se for apenas por ex-
emplo um padrão de impressão ou de um tecido, ou por ambos, tato e olhar que funcionam 
sempre juntas numa relação bastante particular com o objeto caso essa textura seja realmente 
sentida pelo tato. 
 Como refere Dondis: “A textura é o elemento visual que com frequência serve de 
substituto para as qualidades de outro sentido, o tato. Na verdade, porém, podemos apreciar 
e reconhecer a textura tanto através do tato quanto da visão, ou ainda mediante uma com-
binação de ambos. É possível que uma textura não apresente qualidades táteis, mas apenas 
óticas, como no caso das linhas de uma página impressa, dos padrões de um determinado 
tecido ou dos traços superpostos de um esboço. Onde há uma textura real, as qualidades 
táteis e óticas coexistem, não como tom e cor, que são unificados em um valor comparável e 
uniforme, mas de uma forma única e específica, que permite à mão e ao olho uma sensação 
individual”.48 (DONDIS, 1973)

  A textura serve não só para enriquecer a obra em si como ajuda a transmitir em al-
guns casos novas informações à narrativa. O designer deve ter cuidado na escolha do papel, 
uma obra com bastantes ilustrações atmosféricas e onde o ambiente é um fator fulcral pode 
ser evidenciado pela textura, mas pelo contrário em alguns casos em que a ilustração se trata 
de algo mais limpo, ou mesmo feita digitalmente com cores planas, o uso de um papel tex-
turado não vai trazer nada de bom além de ruído e distração.49

4.3.3- Escala 

 A escala é um elemento gráfico que ao ser trabalhado de acordo com os outros ele-
mentos da obra irá funcionar de forma pragmática dando origem a novas pistas para a inter-
pretação da história. 
 Dondis diz-nos: “A cor é brilhante ou apagada, dependendo da justaposição, assim 
como os valores tonais relativos passam por enormes modificações visuais, dependendo do 
tom que lhes esteja ao lado ou atrás.” (DONDIS, 1973) 50 

 Ou seja a forma como os elementos são colocados na página ajuda-nos a compreender 
melhor a importância de cada um, e a ilustração não tem necessariamente de respeitar o seu 
tamanho original sendo que na maioria dos casos é adaptada a página em que se encontra. A 
posição e tamanho são então elementos bastante importantes e a ter em conta pelo autor ou 
designer. Há também que pensar questões de harmonia, segundo Dondis, onde existe uma 
grande imagem existirá uma pequena, é necessário um balanço, ou não, podendo o autor 
tirar partido dessa mesma escala a seu favor.
 Para sabermos então fazer estas distinções temos de ter sempre elementos compar-
ativos, na imagem 37, podemos ver como o elemento mais pequeno existe em comparação 
direta com o elemento maior, mas na imagem 38 já podemos ver que com a colocação de um 
objeto ainda maior, essa comparação já muda existindo uma nova referência para o maior 
objeto. O mesmo acontece na imagem 39, se tivermos em conta que a página é pequena o 
quadrado dentro dela é bastante grande, mas esse mesmo grande quadrado deixa de o ser 
quando a escala do objeto em que se encontra aumenta drasticamente como no caso da ima-
gem 40.
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Imagem 37. Comparação Direta entre um objeto 
grande e um pequeno

Disponível em: DONDIS Donis A. Sintaxe da lingua-
gem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. 

São Paulo Martins Fontes 1997, Pág, 72

Imagem 38. Comparação Direta entre um objeto 
grande e um pequeno

Disponível em: DONDIS Donis A. Sintaxe da lingua-
gem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. 

São Paulo Martins Fontes 1997, Pág, 72

Imagem 39, Um quadrado Grande dentro de 
uma Página ocupando grande parte da mes-

ma tendo bastante ênfase.
Disponível em: DONDIS Donis A. Sintaxe 
da linguagem visual. Tradução de Jefferson 
Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins Fon-

tes 1997, Pág, 73
Imagem 40, O mesmo quadrado da imagem 39, mas desta vez 
numa página bastante maior perdendo agora um pouco de im-

portância devido a escala do objecto onde se encontra.
Disponível em:DONDIS Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 
Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins 

Fontes 1997, Pág, 73
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4.3.5-Produção gráfica

  A produção gráfica será a última etapa para que o livro seja feito, Esta produção é 
feita depois de serem tomadas todas as decisões em relação às temáticas abordadas anterior-
mente, no que toca ao formato, à tipografia, ao pensar dos elementos na página, ao ter 
decidido a sua posição e ao material. Nesta última fase é então importante pensar o suporte 
e a técnica de impressão a utilizar. Todas estas decisões devem ser pensadas tendo em conta 
todo o processo já desenvolvido, pois o material a usar, a técnica de impressão e a mesmo 
o tipo de encadernação vão ser novos fatores para a criação de novas ideias em relação ao 
conteúdo do livro em si ao mesmo tempo que servem para as consolidar e apoiar.  
 É também nesta fase que devem ser assinaladas no ficheiro (completamente retifica-
do e pronto para mandar para a gráfica), respetivas linhas de corte (bleed) e dobras.(Imagem 41)

  As cores devem ser tidas em conta nesta fase também e para que não haja surpresas 
muitas vezes, em caso de encomendas muito específicas estas devem guiar-se por catálogos 
de cor para que se seja o mais específico possível, um desses catálogos de cor é o Pantone. 
Este Pantone deve também ter em conta características do papel, se este é ou não revestido, 
escolhendo respetivamente pantones coated ou uncoated. Outra escala também bastante uti-
lizada é a escala CMYC que se baseia na combinação de cores (Ciano, Magenta, Amarelo, 
Preto).51

4.3.6- Suporte

  O material mais importante e mais predominante nos livros de ilustração é o papel.  
 As suas características são variáveis existindo todo uma panóplia de diferentes pa-
péis que podem ser usados. A escolha do papel deve ter sempre em conta dois importantes 
aspetos, o conteúdo impresso de modo como já referi em cima a potenciar a leitura e inter-
pretação ajudando a criação de ambientes, e a impressão, sendo que está questão deve ser 
pensada e testada pois diferentes papéis reagem de diferentes formas a uma mesma técnica 
de impressão, sendo estes pequenos pormenores que enriquecem o trabalho. 
 O papel é diferenciado por várias características, pela sua gramagem, cor, textura, 
espessura, brilho, opacidade, sentido da fibra, absorção, nível de PH e revestimento. Depen-
dendo das escolhas nos aspetos agora referidos a leitura e o toque do livro, mediante também 
a impressão, vão ser diferenciados. A escolha do material tem de ser tida em conta não só 
através do seu conteúdo mas também do seu público alvo. Um livro para crianças deve ser 
pensado como algo mais resistente, com um papel mais grosso, para que possa ser manusea-
do sem problemas pelo público mais pequeno não rasgando facilmente.52

51-Manual Prático de Produção Gráfica, 9ª edição, Conceição Barbosa, pág, 12 a 14
52-Manual Prático de Produção Gráfica, 9ª edição, Conceição Barbosa, pág, 111, 112 e 113
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Imagem 41, Imagem com o bleed, as miras de corte e o desperdício.
Disponível em: Manual Prático de Produção Gráfica, 9ª edição, Conceição Barbosa, pág, 12
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4.3.7-Impressão

  Existem muitas opções no que diz respeito á impressão, desde serigrafia (Imagem 42), 
à gravura (Imagem 43), à impressão offset (Imagem 44), à impressão a jato de tinta ou laser, à riso-
grafia, etc. Estas diferentes técnicas vêm acompanhadas de diferentes características, custos, 
quantidade de cores e qualidade da impressão. Cabe ao designer ou autor decidir que im-
pressão fará mais sentido usar enriquecendo o trabalho tendo em conta as suas diferentes ca-
racterísticas. A serigrafia é um dos sistemas mais usados na ilustração. Este tipo de impressão 
milenar, é hoje em dia uma opção prática para impressão no mais diverso tipo de suportes 
sendo estes rígidos ou moles. Funciona através do uso de uma rede onde são tapados os 
buracos onde não existe cor passando esta pelos buracos abertos (de forma muito sintática). 
Apesar da facilidade na aplicação nos suportes a sua produção ainda se faz de forma lenta 
sendo bastante menos eficaz num grande mercado de produção gráfica.
 Tanto como o papel , a impressão é também um aspeto bastante importante a ter em 
conta pois qualquer combinação de um papel, com um tipo de tinta e com uma técnica de 
impressão vai afetar as características do resultado final.  há que ter atenção a características 
da cor na impressão, se esta é menos ou mais opaca, e se é resistente,  temos também de estar 
atentos ao corpo da tinta, isto é, à sua viscosidade, saber se ela é muito ou pouco fluida e por 
fim outro aspeto a ter em conta são as características da secagem.53 

4.3.8- Acabamentos

  Os acabamentos tal como o nome indica são a última fase do processo da construção 
do livro. Apesar de ser uma última fase este processo tem de ser pensado num todo aquando 
da planificação da construção do objeto. Os acabamentos devem ser pensados de acordo 
com o sentimento e mensagem a transmitir reforçando-a, devem ter em conta a obra, não 
sendo exageradamente aplicados, e também os custos do projeto. Dos diferentes tipos de 
acabamentos devemos ter em conta, os cortes, as dobras, os vincos, os relevos, o coser, a en-
cadernação, entre muitos outros.54

53- Manual Prático de Produção Gráfica, 9ª edição, Conceição Barbosa, pág, 115
54-Manual Prático de Produção Gráfica, 9ª edição, Conceição Barbosa, pág, 128 e 129
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Imagem 42, Técnica de Impressão Serigráfica.
Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-921568518-te-
la-p-camisetas-serigrafia-kit-tinta-potetelarodo-impres-_JM acedido a 28 

do 4 de 2018

Imagem 43, Prensa de Gravura
Disponível em: http://amadoragravura.blogspot.com/2009/11/pren-

sa-de-gravura.html acedido a 28 do 4 de 2018

Imagem 44, Impressão Off Set
Disponível em: http://www.graficavallilo.com.br/como-funciona-a-im-

pressao-offset acedido a 28 do 4 de 2018
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Imagem 45, O Quarto
Fonte, Ilustração de autor, 2018

         pág. 53



5- Definição de Ilustração
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5.1- Definição de Ilustração

 Há centenas de anos que de uma forma ou outra se vem fazendo ilustração, mas esta 
só foi reconhecida como uma “modalidade” artística muito recentemente no ano de 1901, 
nos Estados Unidos da América, com a criação da “Society of Illustrators”, (Sociedade dos 
Ilustradores), não tendo apesar de tudo a melhor reputação enquanto “arte” devido à sua 
vertente comercial. 
 Ilustração serve para comunicar uma específica e contextualizada mensagem para 
uma audiência. Pode partir de um impulso de um autor de forma autónoma ou pode ser 
descrita como uma tarefa quando requerida por outra entidade. Antigas gerações eram 
educadas, informadas e baseavam as suas informações em pinturas feitas e pensadas com 
essa função, de educar e elucidar. Como exemplos paradigmátidos, podemos referir as pin-
turas que ornamentam as igrejas por exemplo, que são feitas para uma função, de ensinar a 
religião. As gerações contemporâneas estão também rodeadas por influências da Ilustração, 
e a capacidade de imprimir, de multiplicar, de mover, e de comunicar digitalmente faz com 
que esta esteja em todo o lado, e quase podendo ser qualquer coisa. 
 O Livro de ilustração para a infância é um dos mais comuns suportes para o trabalho 
do ilustrador. 
 Metaforicamente falando as ilustrações que que compôem uma narrativa para a in-
fância podem ser o desbloqueio de palavras que não podem ser ditas, e o cultivar de impul-
sionadores criativos na imaginação dos mais novos (e nos mais velhos também), ajudando 
ao seu desenvolvimento intelectual.  
 Segundo Ferrer as oportunidades conseguidas com a ilustração são ilimitadas, revita-
lizar o texto aparentemente morto, definir a identidade de uma marca comercial ou sintetizar 
uma ideia ou um conceito. A ilustração vai sempre por via dos seus meios e formas promover 
múltiplas interpretações e novas leituras, e vai ser sempre impulsionadora de diferentes estí-
mulos dependendo de quem a vê. (FERRER, 2004) 55 56

55- Ilustração Portuguesa 2004, Tertulia, Vicente Ferrer
56- Illustration, A theoretical and Contextural Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág, 10
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  A produção massiva de livros e publicações, com a evolução da indústria de repro-
dução impressa deu origem a um grande espaço de atuação para ilustradores trabalharem.  
 Este espaço desapareceu com o desenvolvimento das técnicas fotográficas onde jor-
nais e revistas as passaram a usar com exclusividade. Só em livros técnicos, em alguns livros 
para a infância e em publicidade era ainda usado o trabalho do ilustrador de forma a ir mais 
além do que a fotografia controlando o tema e sendo mais atrativo e eficiente. “O toque es-
sencialmente luminoso do Ilustrador e a maestria do seu trabalho constituem seu principal 
fascínio.”.57 Revistas e livros onde a ficção e a fantasia podem estar presentes são também 
locais confortáveis para o ilustrador desenvolver o seu imaginário.
 Segundo Dondis deve chegar às capacidades técnicas ou até superiores de um pintor 
ou desenhador pois o seu processo de trabalho pode ser traçado por curtas dead lines e con-
dicionado por diferentes fatores, o que implica ao ilustrador ser obrigado a ter uma capaci-
dade rápida de sintetização e de adaptabilidade associadas a técnica e originalidade. Dondis 
faz referência a importância do ilustrador tecnológico na partilha de conhecimento citando a 
obra de William Ivins que diz: “No século XIX, os livros informativos, muito bem ilustrados 
com manifestações pictóricas passíveis de uma reprodução extremamente exata, tornara-se 
disponíveis a uma grande parte da Humanidade, tanto na Europa Ocidental quanto na Amé-
rica. O resultado foi a maior revolução no pensamento (e em sua consumação prática) de que 
jamais se teve conhecimento. Essa revolução foi de enorme importância não só do ponto de 
vista ético e político, mas também mecânico e económico. As massas tinham começado a ter 
acesso ao grande instrumento de que necessitavam para capacitar-se a resolver seus proble-
mas.” 58
 Basicamente e mesmo tendo que lutar conta a preferência da fotografia na televisão 
e jornais para demonstrar a realidade de forma mais exata e clara, a ilustração é ainda prefe-
rência para muitas outras modalidades, a sua capacidade de ir para além do texto, de intro-
duzir novas formas de ver determinada informação, de explicar algo (no caso de um desenho 
técnico) vai ser sempre necessária e mais eficaz que qualquer fotografia. Daí se dizer “queres 
que te faça um desenho” e não “queres que te faça uma fotografia”.
 Em suma, e segundo pensamento de Mário Moura, ilustração é uma ilustração quan-
do não foi feita para funcionar por si mesma mas sim em paralelo com algo, por exemplo, um 
texto, um filme ou uma musica .
 A ilustração é separada do desenho exatamente por esse lado não individual. Moura 
sugere também uma resposta para a diferença entre uma ilustração e uma pintura. Essa di-
ferença passa pela multiplicidade da ilustração, sendo que esta é feita para ser reproduzida 
adequando-se a um mercado, enquanto que uma pintura funciona sozinha por si só enquan-
to obra. No entanto a ilustração também pode ser feita e vista num único exemplar original 
e dessa forma temos de pensar em questões institucionais, se vai ser exposta numa galeria de 
ilustração, ou questões profissionais,  neste caso se ela é feita por ilustradores (profissionais 
que o fazem enquanto profissão).
 Uma pintura exposta numa galeria de ilustração feita por um ilustrador é mais rapi-
damente vista enquanto ilustração do que noutro lugar. Apesar desta ideia de expor o 
original numa galeria ir contra o princípio da ilustração enquanto algo multiplicável e aplicá-
vel em determinado contexto, esta é uma forma que os ilustradores encontram de se adaptar 
a evolução das tempos, sendo que ,existindo menos espaço em livros ou revistas para se 
mostrarem, estes têm de se teleportar de forma original para diferentes mundos sendo difícil 
estagnar no tempo uma regra para o que pode ou não ser feito e considerado ilustração en-
quanto este mundo muda de forma constante.59
57-DONDIS Donis A. Sintaxe da linguagem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins Fontes 

1997, Pág, 203

58-DONDIS Donis A. Sintaxe da linguagem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins Fontes 

1997, Pág, 204

59-https://ressabiator.wordpress.com/2010/03/23/o-que-e-uma-ilustracao/ acedido a 30 do 4 de 2018
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Definição de Ilustração
5.2- O que é então Ilustrar?

  Em suma ilustrar tem a ver com as ideias e nunca se deve confundir com o desenho. 
Até porque um desenhador não tem necessariamente de ser um ilustrador e um ilustrador 
não tem necessariamente de usar desenho para ilustrar, podendo explorar diferentes meios, 
desde da colagem, a fotografia ou a tipografia. Ilustrar é como narrar uma história onde o 
importante é contar coisas, e não uma questão de habilidade técnica. A função é a dar luz à 
alguma coisa, e torná-la visível possibilitando uma leitura mais fácil de determinada história. 
 Além de tornar mais fácil também ajuda a criação de novas interpretação deixando a 
imaginação de quem a vê ir mais além. Não é preciso mostrar tudo, ou então ilustrar exata-
mente o que vem no texto, o poder do ilustrador é também esse de criar um certo mistério, 
para que quem esteja a ler um livro por exemplo possa também participar, interpretando à 
sua maneira aquilo que vê. 
 O ilustrador tem também o poder de concentrar e sintetizar a informação, de deixar 
os personagens e as suas expressões fazer com que imaginemos o que estarão a sentir.
  Quando falamos de ilustração podemos também falar de diferentes estilos, e não 
podemos confundir estilos diferentes com técnicas diferentes, não é usar uma caneta fina ou 
uma aguarela que vai formalizar o estilo de um ilustrador, algo como isso tem de ser traba-
lhado, parte de todas as influências e práticas desenvolvidas e são como pequenos cunhos 
pessoais que se vão desenvolvendo naturalmente com o fazer, com o experimentar e com 
diferentes desafios. 
 Uma ilustração não é apenas feita para as crianças, a ilustração não tem necessaria-
mente uma idade, claro que os livros onde aparece podem não ter qualidade para ser lidos 
por alguém que já consumiu muita leitura, mas a ilustração tem a capacidade de surpreender 
pelo inesperado de ser uma imagem nova, uma diferente forma de ver o que pode ser uma 
simples pedra, e o que talvez diferencie um adulto de uma criança é exatamente o questio-
namento e a maneira como nós adultos nos deixamos de surpreender com aquilo que vemos 
por acharmos que já vimos ou sabemos tudo.60

60-Ilustração Portuguesa 2004, Tertulia, Vicente Ferrer

Imagem 46, Pormenor do LIvro, A Guerra
Texto de José Jorge Letria

Ilustrações de André Letria, 2018, Pato Lógico.
Disponível em: Foto de Autor 
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O que é uma Ilustração?
5.3- A ilustração no Texto Literário 

 O texto literário e o escritor, tem o papel de sugerir imaginários, de abrir por breves 
momentos espaço para o leitor criar a sua própria forma de ver o que está ainda apenas 
“ilustrado” por palavras. Se o escritor já atribui esse papel ao leitor, o de imaginar, porque 
que precisa um texto em muitos casos de se acompanhar por uma ilustração? Porque vem 
exatamente romper com esse imaginar automático que acompanha a leitura, vem criar novos 
estímulos e novas formas de ver o que lá está escrito, navegar num novo mundo para além do 
da escrita, tento mais pistas e mais informação para explorar (imaginar). 
 Um livro ilustrado tem também outras vantagens, por exemplo, a de fazer com que 
determinado conto literário seja mais bem sucedido ou vendido, isto porque quem compra 
vai ter algo mais para ver, mais motivação para ter, para além da simples história. 
 E quem deve ilustrar? Não existe uma regra que diga quem ou exatamente como 
ilustrar um conto. O lógico seria o autor do conto ilustrar o seu próprio livro, pois ninguém 
melhor que ele visualiza o imaginário que ele próprio escreveu, mas a questão é, será isso 
melhor? Deve o ilustrador fazer transparecer toda a verdade por trás de cada palavra, ou 
será também interessante deixar alguém romper por dentro da nossa história e fazer-nos ver 
coisas nela que nunca sequer nos tinham passado pela cabeça? Ambos devem ser aceitáveis 
em determinados contextos, não há algo que diga o que se deve ou não fazer, ou quem deve 
ou não ilustrar, cabe a cada escritor decidir quem desempenhara bem esse papel.
61

61-Ilustração Portuguesa 2004, Tertulia, Vicente Ferrer

Imagem 47,  Pormenor do LIvro, A Guerra
Texto de José Jorge Letria

Ilustrações de André Letria, 2018, Pato Lógico.
Disponível em: Foto de Autor
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Processos e Métodos de um Ilustrador
6.1-Método 

 O uso de um método para resposta a projetos é uma forma simples de mostrar que 
o ilustrador tem capacidade para criar linhas guia de trabalho ao mesmo tempo que faz 
questões e cria ´checkpoints´ a ele mesmo. É uma forma prática de mostrar ao cliente um 
plano de trabalhos para que nem um nem outro se percam dentro do processo criativo ao 

mesmo tempo que confere um lado mais autónomo ao trabalho do ilustrador.

6.2-Porque fazer?, Qual o objetivo?, Como proceder? 

 Um projeto de ilustração deve-se guiar destas três diretrizes. A primeira será saber o 
porque de aceitarmos e acharmos ser capazes de responder a determinada tarefa, a segunda 
qual o objetivo do projeto em si (saber o que especificamente se irá fazer) e por fim, os obje-
tivos, como o ilustrador pensa proceder e a lista dos tarefas a desenvolver. Para que o projeto 
seja bem sucedido este tem de ser capaz de responder ao contexto (como, onde, porque, para 
que, quando), para que tipo de audiência (para quem, que idade, que cultura), que tipo de 
cliente (as intenções do cliente, os objetivos, perspetivas de mercado), e por fim, qual o tema 
do trabalho (enquadramento nos tópicos anteriores, o que é, para que é, de onde vem). 
 A natureza do trabalho deve ser clara e mostrar através dos primeiros passos capaci-
dade de transmitir uma ideia geral do que irão ser os resultados finais. Depois de responder 
a estas questões o ilustrador tem de começar a planear o projeto no que diz respeito à forma e 
ao fazer, pode fazê-lo desenvolvendo por exemplo um mapa conceptual. É importante que o 
projeto tenha etapas bem definidas e que seja possível perceber no tempo a realização dessas 
mesmas etapas. 
 O passo seguinte será a procura de informação e o trabalho de pesquisa. Neste passo 
terá de encontrar referências, tanto visuais como teóricas, (ilustrações, métodos, artistas).   
 É também necessário planear o método dessa investigação.
  Usar o desenho como ferramenta criativa é essencial para os primeiros esboços, para 
anotações, ou simplesmente para livres experiências.62

62-Illustration, A theoretical and Contextural Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág, 16, 17, 18

Imagem 48, Pormenor de um esboço para uma das lendas do Livro, Lendas e Mitos de Paço de Sousa
Lenda, Os doze Apostolos de Prata.

Uso do Diario gráfico para procura de respostas.
2017

Disponível em: Foto de Autor
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Processos e Métodos de um Ilustrador
6.3-O Processo conceptual 

 A capacidade de facilmente perceber uma proposta, e de apresentar respostas de for-
ma inteligente e estruturada por um existente pré conhecimento é algo fundamental para o 
trabalho enquanto ilustrador. É essencial que o Ilustrador tenha a capacidade para trabalhar 
em diferentes campos temáticos e em diferentes suportes, sabendo distinguir as diferenças 
entre os vários tipos de trabalhos. A abordagem de estar condenado a um pequeno cubo 
num cartaz com um design pré feito e com um espaço pré definido não será a mesma que a 
ilustração de um livro onde as ilustrações irão cobrir por completo as páginas. “A capacidade 
de ser inventivo, imaginativo e original são características intrínsecas e inerentes ao ilustra-
dor. É algo que não é oferecido mas que pode ser despertado pelo contínuo trabalho, e depois 
dominado e direcionado.”63

 Quando desenvolvemos um projeto na fase da construção de um mapa conceptual 
temos de estar abertos a novas palavras chaves e não aceitar uma solução como definitiva. 
Só desta maneira é possível o ilustrador distanciar-se dos suas próprias barreiras de modo a 
conseguir adquirir a tal originalidade, e invenção. Não é incomum ser pedido ao ilustrador 
que faça algo novo e diferente, que seja original, e que use o seu intelecto para quebrar barrei-
ras e se distanciar do que se faz, sendo essencial confrontar as suas ideias com o que foi feito, 
ou mesmo com o seu trabalho, numa constante procura.
 Das características que um ilustrador deve ter segundo Alan Male salientam-se algu-
mas importantes. O uso do desenho como ferramenta para procurar e apresentar respostas,  
consequentemente o uso do Diário Gráfico como ferramenta de devaneios e procura, espaço 
livre para o ilustrador pensar o projeto e todos os seus componentes,. Depois o autor fala 
numa Linguagem ou gramática visual, isto é, através da prática um conjunto de característi-
cas que o ilustrador desenvolve e que o diferencia dos outros. Essa linguagem visual carac-
terizada pela iconografia deve estar trabalhada paralelamente com uma inteligência visual, 
ou seja capacidade de tomar decisões estéticas, de modo a favorecer os ícones representados, 
capacidade que também é adquirida com o consumo de imagens e com a prática ao longo 
dos tempos. Através dessa inteligência e linguagem o ilustrador deve dominar a imagem de 
forma a através de diferentes representações transmitir ideias mais ou menos diretas, dessas 
diferentes representações salientam-se o uso de metáforas visuais, a possível utilização de 
diagramas, em caso de desenhos mais técnicos, de imagens sequenciais para acompanhar 
determinado momento no tempo e no espaço e a recriação histórica através de ilustrações 
que representam vivências ou objetos do passado.

63-Illustration, A theoretical and Contextural Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág, 16, 17, 18
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Processos e Métodos de um Ilustrador
6.4-O desenho

 O desenho é uma das competências mais importantes no trabalho de um Ilustrador, 
como ferramenta de construção e exposição de formas e de imaginários. É essencial para o 
ilustrador perceber antes da realização do objeto final como irá ser a ilustração, para tal é 
necessária a realização de pequenos desenhos de procura, testes de cor, testes de composição, 
etc. A Forma de fazer o desenho é uma das características que diferenciam os ilustradores. 
A maneira como representam as formas varia e ao longo do tempo vai evoluindo, sendo 
assim desenvolvida uma identidade e uma iconografia específica que possibilite aos clientes 
escolher. A capacidade de ver e perceber o que se vê é também essencial para a criação de 
diferentes formas de representar e de transformar. De forma resumida o desenho pode servir 
para criar uma imagem do imaginário sem necessariamente existir uma referência real, pode 
ser usado para representar geometricamente algo ou pode representar de forma exata a re-
alidade. O desenho tem em atenção questões como composição, cor, textura, forma, espaço, 
proporção, perspetiva entre outros, e é através de todas estes aspetos que através dele temos 
a capacidade de criar. 
 O domínio das questões que enumerei (composição, cor, textura, forma, espaço, pro-
porção, perspetiva), é uma característica essencial para que o ilustrador tenha a capacidade 
de se adaptar as propostas ou se distanciar da realidade. A melhor maneira de desconstruir 
algo é sabendo como o construir e na ilustração saber usar o desenho é essencial para trans-
formar as imagens.64

64-Illustration, A theoretical and Contextural Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág, 16, 17, 18

Imagem 49, Pormenor de um esboço para uma das lendas do Livro, Lendas e Mitos de Paço de Sousa
Lenda, o Velho da Palha, Uso do Diário gráfico para procura de respostas.

2017
Disponível em:Foto de Autor
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Processos e Métodos de um Ilustrador
6.5-O Diário Gráfico 

 O uso do diário gráfico é uma ferramenta muito importante no trabalho de um ilus-
trador. É no Diário Gráfico que o processo de anotação de ideias ou estímulos aparece, e 
onde as primeiras indicações do que poderá ser o projeto são representadas. Serve tam-
bém como compêndio processual, e funciona como uma forma de exteriorizar o que navega 
no cérebro. É também um suporte mais pessoal e livre, para qualquer tipo de devaneios e 
experiências. Deve ser usado frequentemente em todas as ocasiões, seja para representar 
espaços, através do desenho, seja para anotar possíveis e futuras referências ou ideias ou 
simplesmente para criar. Pode ser no diário gráfico que se encontram as mais importantes 
respostas para a resolução de um projeto pois é lá que muitas vezes ele é pensado de forma 
mais solta e espontânea sem filtros ou barreiras.65

65-Illustration, A theoretical and Contextural Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág, 42 e 43

Imagem 50, Autorepresentação em Diário Gráfico 2017
Disponível em: Foto de Autor
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Processos e Métodos de um Ilustrador
6.6-Gramática Visual/Estilo

  Todos os ilustradores reconhecem no seu trabalho, algum tipo de iconografia, ou 
forma de fazer vista como o seu “estilo”. Mas o que significa “estilo”? É uma marca visual 
ou linguagem icónica que determina a identidade de um ilustrador. Deve também mostrar 
onde está enquadrado o ilustrador seja no campo musical, no científico, no design, na ilus-
tração infantil entre muitos outros. O seu estilo deve também ser visivelmente associado a 
uma componente mais tradicional ou ao que está em alta, (trends). Segundo Alan Male o 
imaginário do Ilustrador é também uma característica do seu estilo. O imaginário pode ser 
dividido em duas grandes categorias: 
 A representação do real, através do híper realismo, as ilustrações científicas, a repre-
sentações através de estudos geométricos ou criação de ficções que façam sentido enquanto 
um local ou um ser são a primeira categoria a que Alan chama de Ilustrações Possíveis ou 
funcionais. (Imagem 52 e 53)

 A segunda categoria pode ser vista como “conceptual”, por causa do seu carácter im-
possível ou abstrato, neste caso temos as ilustrações para teorias, músicas ou sentimentos, 
podendo nessas ilustrações existir elementos reais mas a composição em si não fazer sentido 
enquanto uma realidade funcional. Nesta categoria podemos incluir, distorções, surrealis-
mos, abstracionismos, etc. (Imagem 51) Estas duas categorias podem ser ambas aplicadas nos 
vários contextos da prática. Esses contextos são: 
 -Informação 
 -Comentário 
 -Narrativa 
 -Ficção 
 -Persuasão 
 -Identidade   
 Apesar de todas as ilustrações de alguma forma terem a capacidade de se inserir 
nos vários contextos algumas fazem mais sentido que outras e normalmente já são vistas 
enquanto resposta para determinado assunto, por exemplo o hiper-realismo na informação, 
na representação de estudos de plantas, as distorções na persuasão ou no comentário, como 
numa sátira política por exemplo ou então o uso do surreal para a criação de uma imagem 
de uma banda.66

66-Illustration, A theoretical and Contextural Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág, 50 e 51

Imagem 51, O explorador, Novem-
bro 2017
Representação conceptual carac-
terizada por impossibilidades, de 
caracter surrealista.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 52, O coração, Setembro 
2017
Apesar de ser uma ilustração com um 
caracter estranho, esta representa o 
que pode ser uma realidade funcio-
nal, daí estar presente na primeira 
categoria. 
Disponível em:Foto de Autor

Imagem 53, Trabalho para a empresa 
Minho Fumeiros, Dezembro 2017
Este trabalho não passa de uma 
representação do real daí estar 
também incluído dentro da primeira 
categoria. 
Disponível em: Foto de Autor
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Processos e Métodos de um Ilustrador
6.7-Inteligência Visual 

 O ilustrador tem de ser capaz de perceber a maneira como o uso de questões aparen-
temente subjetivas vão afetar a interpretação ou reação do público. questões que devem ser 
relativas para cada um são tidas em conta num mundo onde o “bom gosto”, tem um papel 
importante. Pintar o céu de azul ou vermelho pode ser indiferente para quem vê a ilustração, 
mas para o ilustrador essas questões são fulcrais para transmitir a mensagem, e para a criação 
de uma imagem que vá de encontro ao estilo pretendido e ao mesmo tempo transmitindo a 
ideia desejada. (Imagem 54 e 55)67 A ilustração tem sempre de lidar com a questão do “gosto” ao 
fazer escolhas dentro da imagem em paralelo com a função de transmitir algum tipo de in-
formação. Uma ilustração sem mensagem não é uma ilustração. O uso propositado do “mau 
gosto” pode também ser uma forma de chocar e de transmitir a mensagem desejada.  
 Para que este tipo de ferramentas e estímulos sejam transparentes na ilustração o 
artista tem de ter a maturidade, a experiência e uma sofisticada visão dos elementos, ao 
mesmo tempo que se auto posiciona no papel de espectador com vista a perceber a eficácia 
do trabalho. O distanciamento sobre o seu trabalho numa constante posição de espectador 
é crucial para o bom desempenho da ilustração e esse distanciamento só acontece com uma 
forte inteligência visual adquirida pelo constante trabalho, consumo de imagens, e visão do 
que o rodeio.68

67-magem 54  e Imagem 55, Sendo ambas compostas exatamente pelos mesmos ícones representando exatamente a mesma 
paisagem a mudança das cores transmite ao público uma ideia completamente diferente em cada um dos casos, na imagem  
54, o cenário parece mais sujo e mais frio, remetendo mais para um dia de inverno, enquanto que na imagem 55, o desenho 
caracterizado por cores quentes remete-nos talvez para um final de tarde de calor e de verão.
68-Illustration, A theoretical and Contextual Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág,52 e 53

Imagem 54, A Zona Industrial, Agosto 2017
Desenho original com cores mais frias. 
Disponível em: foto de Autor

Imagem 55, A Zona Industrial, Agosto 2017
Alteração do mesmo desenho mudando as cores.
Disponível em: Foto de Autor
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Processos e Métodos de um Ilustrador
6.8-Metáforas Visuais 

 Este tipo de ilustrações consideradas “conceptuais” acontecem quando existe uma 
representação de temáticas subjetivas, algo por exemplo no campo dos sentimentos. 
 Esta forma de representar foge ao real no sentido em que não faz sentido enquanto 
uma composição funcional numa realidade, mas faz sentido enquanto construção de ele-
mentos simbólicos que juntos podem ser material de construção de um tema. 
 Um exemplo prático disto pode ser representar duas posições distintas onde uma 
parte do mundo defende algo, e outra o contrário, através de um desenho do planeta Terra 
cortado ao meio. 
 Este estilo de ilustração apareceu por volta dos anos 50 nos Estado Unidos. A inten-
ção destas imagens é intrigar e transmitir mensagens ou sentimentos profundos e subjetivos, 
de modo a obrigar o espectador a pensar e a refletir sobre a ilustração. Até então a ilustração 
era praticamente direcionada para a representação lógica, objetiva e literal O surrealismo, o 
abstracionismo, o expressionismo e o cubismo serviram de referência a inúmeros ilustrado-
res, influenciados pela estranheza da deformação das formas, uso das cores, combinação do 
real com o abstrato e criação de ilusões. Exemplos fulcrais e fortes referências para o trabalho 
dos ilustradores foram por exemplo os trabalhos surreais, de Réne Magritte (1898-1969)69 e 
Salvador Dali (1904-1989).70 Os ilustradores começaram a tirar partido destas referências, 
devido a sua forte componente conceptual, onde podiam exprimir o que sentiam de forma 
indireta e enigmática, mas também pela forte recetividade por parte do público para com 
este tipo de trabalhos que até aos dias de hoje é ainda usado como identidade para problemas 
políticos, económicos e sociais.71

69-René Magritte (1898-1969) foi um pintor belga, um dos principais representantes do Surrealismo, ao lado de Salvador 
Dali e Max Ernst.
Fonte, Dilva Frazão em https://www.ebiografia.com/rene_magritte/  acedido em 20 do 4 de 2018
70- Salvador Dalí (1904-1989) foi um pintor espanhol que se destacou pelas suas composições insólitas e desconexas. Foi 
um dos mais importantes e famosos representantes do Surrealismo.
Fonte, Dilva Frazão em https://www.ebiografia.com/rene_magritte/  acedido em 20 do 4 de 2018
71-Illustration, A theoretical and Contextural Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág,54 e 55

Processos e Métodos de um Ilustrador
6.9-Diagrama 

 O diagrama é um tipo de ilustração usada para explicar o funcionamento de algo 
de forma metafórica mas ao mesmo tempo real. Um exemplo prático deste tipo de ilus-
tração pode ser a representação do planeta Terra cortado ao meio mais uma vez, onde são 
possíveis ver todas as diferentes camadas que o compõe. Apesar de ser uma imagem quase 
surreal no sentido em que é impossível cortar o planeta ao meio sendo algo completamente 
ficcionado, este tipo de imagem não carrega sobre si nenhuma mensagem subliminar ou de 
caráter conceptual. O Diagrama serve para representar de forma clara o funcionamento ou a 
composição de determinado objeto ou espaço, sendo apenas a forma mais fácil e intuitiva de 
transmitir informação.72 (Imagem 56)

72-Illustration, A theoretical and Contextural Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág, 58 e 59.

Imagem 56, Diagrama das Camadas Do Planeta Terra
Disponível em: http://www.explicatorium.com/images/ciencias acedido a 2 do 5 de 2018
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Processos e Métodos de um Ilustrador
6.10-Imagem Sequencial 

 
 A imagem sequencial tem como função transmitir ao espectador uma ideia de mo-
vimento espacial e temporal dentro de uma história. Esta mensagem pode ser passada pelo 
uso de por exemplo cinco momentos diferentes da mesma cena num livro infantil, nos livros 
de banda desenhada ou Mangá onde o texto é acompanhado constantemente pela imagem, e 
mesmo nas animações frame a frame onde as imagens quase se repetem criando a ilusão de 
movimento quando reproduzidas de forma rápida em sequência. Este tipo de imagens pode 
ser usado em várias funções: anúncios, promoção, educação, informação, entretenimento, 
montagem, humor, entre muitos outros. Estas imagens foram as primeiras a ser encontradas 
e classificadas como “ilustrações” representando nas cavernas as caçadas durante o período 
Paleolítico. Os Egípcios através dos hieróglifos representavam também este tipo de narrativa 
sequencial e visual. 73 (Imagem 57)

6.11-Recriação Histórica
 A ilustração sempre teve a capacidade de reviver e mostrar o passado, sendo a única 
disciplina das artes que realmente tinha as características para, de maneira bastante mais 
profunda que a fotografia, mostrar ou representar um tempo ou espaço da história. O tra-
balho da ilustração histórica pode também ser facilmente encontrado em diferentes suportes, 
desde os livros infantis, de documentários, revistas sobre história ou arqueologia, papers de 
investigação, museus, filmes, e em muitos outros.74 (Imagem 58)

73-Illustration, A theoretical and Contextural Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág, 70 e 71
74-Illustration, A theoretical and Contextural Perspective, Alan Male, Ava, Academia the Environment of learning, 2007, 
pág, 98

Imagem 57, O Gigante Secreto do Avô
de David Litchfield, 2017, Pormenor da Capa

Disponível em: Foto de autor

Imagem 58,  Vide Medieval, Autor Desconehcido
Disponível em: https://cidademedieval.blogspot.com/2015/11/a-vida-borbulhante-e-participativa acedido a 3 do5 de 2018
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7- Trabalho Prático

Do trabalho de campo à criação do Livro enquanto Objeto 
Editorial
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Imagem 59, Lendas e Mitos de Paço de Sousa, Capa do Livro, 2018
Disponível em: Foto de Autor
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A construção do Objecto
 Do trabalho de campo à criação do Livro enquanto 

Objeto Editorial
7.1-Enquadramento 

 Nesta segunda fase do relatório iremos encontrar todo o percurso desenvolvido na 
realização do livro “As lendas e os mitos de Paço de Sousa”.
  O principal objetivo deste trabalho é a realização de um álbum ilustrado, compilan-
do alguns dos mais famosos mitos e histórias paranormais que circulam de boca em boca 
pela minha vila, Paço de Sousa. Visa representar e introduzir este mundo tanto ao público 
infantil, como também abrindo espaço para que os mais velhos se identifiquem e reconhe-
çam os locais e histórias neste pequeno livro contadas.
  Nesta segunda parte serão apresentadas as diferentes fases da investigação no campo, 
desde a recolha da informação, necessária ao planeamento, e construção do livro.
  A escolha desta temática resulta de uma empatia muito grande para com este 
património. Crescendo rodeado destas histórias achava importante em algum ponto da mi-
nha vida poder fazer uso do desenho para as representar.
 Para além de ser um tema que me agrada, o contacto com as pessoas, o deambular 
pela vila, visitando os espaços e ouvindo a forma como me contavam as diferentes narrativas, 
era também, para mim, de extrema importância, pois enriquecia ainda mais esta importante 
parte da cultura da vila.  
 Outro motivo importante, de carácter mais pessoal, tem a ver com o meu trabalho, e 
com a forma como este se tem vindo a concretizar ao longo dos anos que se passaram. Este 
sempre foi desenvolvido de forma muito impulsiva, fazendo o que era despertado pelo in-
teresse do momento, não havendo de todo um fio condutor ou um método que me guiasse 
dentro do meu processo criativo. 
 A criação deste livro foi o primeiro projeto consistente, com princípio meio e fim, 
que desenvolvi o que me levou a quebrar esta rotina do impulso fazendo um trabalho meto-
dologicamente lógico e concreto.
 Sendo um projeto completamente inédito tive que tomar todas as decisões acerca do 
álbum ilustrado, desde a sua construção ao seu publico alvo.
  A decisão passou por um livro para a infância, pois está desenhado de forma clara 
e simples para que seja apreendido pelo público mais jovem facilmente. Publico esse que é 
também o principal alvo pelo pois não estão tão familiarizados com estas histórias.
 Além de ser um património específico, é retrato de uma cultura e de um viver an-
tiquado e rural que não se foca só na minha vila mas em todo um conjunto de aldeias por 
Portugal. Tendo isto em conta achei pertinente para os mais pequenos que já nasceram numa 
geração mais desenvolvida a nível tecnológico, ter uma ideia, claro que um pouco transfor-
mada pela minha visão, do que seriam estes tempos e vivências e daí dar também a perceber 
e imaginar os contextos das histórias da sua própria maneira. 
 Como referi o livro pode ter um público mais ampliado pois todas as histórias repre-
sentadas surgem de um tempo não tão distante, sendo que para muitas pessoas ainda vão ser 
facilmente identificáveis os diferentes ambientes e narrativas.
  Em suma com este projeto o meu objetivo passou pela criação de um álbum ilus-
trado com uma estética convencional na sua forma, mas que trouxesse algo de novo tanto a 
nível da própria ilustração como da temática.
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A construção do Objecto
Do trabalho de campo à criação do Livro enquanto Objeto 

Editorial.

7.2- Metodologia
 

 Na elaboração deste projeto foi pensada uma metodologia que me levasse a com-
preender as diferentes etapas no desenvolvimento do álbum ilustrado.
  A primeira etapa a ter em conta foi a investigação. Este trabalho passou pela compi-
lação de informações que me possibilitassem definir o livro enquanto objeto. 
  Era também necessária a construção de um conhecimento sobre o álbum ilustrado, 
sobre a ilustração e mais concretamente sobre a ilustração para a infância. Foi fulcral perce-
ber este assunto antes de partir para a execução do livro como artefacto.
  Depois de compreender as características de um álbum ilustrado, tentamos definir 
quais as melhores estratégias para a sua execução.
  A primeira parte do livro a ser pensada foi a sua forma no geral. Um formato con-
vencional vertical foi a escolha.
  Depois de ter pensado o formato começou-se a trabalhar as ilustrações. Outra deci-
são importante a ser tomada passou pela seleção dos materiais a usar.  A primeira opção 
concretizou-se com o uso da caneta e uma posterior pintura digital, opção que rapidamente 
mudou para o uso de aguarela e recorte, seguida de um trabalho digital. Esta decisão deveu-
se à facilidade em adaptar e editar os diferentes ambientes das histórias, sendo também uma 
forma mais rápida e um pouco mais funcional para mostrar o que era o meu olhar sobre estas 
narrativas.
  Diferentes aspetos foram também pensados na realização do livro, aspetos esses como 
o tipo de formato como, já referido, a escolha dos diferentes materiais para a sua construção. 
e a estruturação e composição do objeto. Todos estes pormenores foram tidos em conta, de 
forma algo convencional, no que diz respeito ao tradicional álbum ilustrado, pois sempre o 
pensei dessa forma e queria também um intuítivo contacto com o livro olhando de forma 
atenta e sem ruídos para as histórias e para as ilustrações.
  Aquando da produção da maquete e resultado final o livro foi passando por um con-
junto de testes de impressão, e de tipo de material para chegar a um resultado que me 
interessava e que enriquecesse o seu conteúdo figurativo.
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A Contrução do Objecto
 Do trabalho de campo à criação do Livro enquanto Objeto 

Editorial
7.3- Trabalho de Campo

   
 A primeira parte deste trabalho passou por uma recolha etnográfica, investigan-
do a vila, a sua cultura e os seus costumes ao longo da História. Esta pesquisa teórica era 
necessária para a construção de um conhecimento que me permitisse uma fácil relação das 
histórias que me eram contadas com o seu contexto cultural, social e temporal.
  Depois deste primeiro contacto o trabalho realizou-se com a procura no local das 
histórias pretendidas, este trabalho formalizou-se em duas fases. Numa primeira, pela con-
versa e registo de diversas lendas que me eram contadas por via de conversas pelos populares 
da Vila. A segunda fase passou pela visita aos espaços onde os mitos e lendas aconteceram, 
destas visitas resultam documentações em vídeo, fotografia e desenho, que serviram como 
mais uma fonte de informação para o passo seguinte que passou pela criação das ilustrações 
finais.

7.3.1- Investigação Sobre a Vila

 Nesta primeira fase do trabalho, a pesquisa passou sobretudo pela procura de docu-
mentos referentes a vila, muitos deles um pouco antigos de modo a tentar perceber e contex-
tualizar as histórias no tempo. Esta pesquisa servia, como já referido, para contextualizar as 
histórias que iria investigar ao mesmo tempo que construía um conhecimento sobre a vila 
em si.

Imagem 60, Capelas e Textos Etnográf-
icos de Paço de Sousa, Manuel Ferreira 

Coelho e Manuel Mendes, 1990
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 61, Roteiro da Vila de Paço de 
Sousa.
1994

Disponível em:Foto de Autor

Imagem 62, Homenagens a Egas 
Moniz, No seu Túmulo.

Diogo Augusto Lemos de Carvalho, 
1940

Disponível em: Foto de Autor
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7.3.2- Recolha das Histórias

 A Segunda fase deste trabalho no campo passou pela recolha das histórias para o 
Livro. Para além de gostar bastante desta interação com os populares, a maneira como con-
tavam as histórias e como as conversas aconteciam era bastante importante para a posterior 
realização das ilustrações. Devido a tal importância eram registados, quando possível com 
recurso à filmagem, esses encontros. Quando estas não queriam ser filmadas era apenas gra-
vada a voz. Em casos em que nem um nem outro era possível as histórias eram apenas ano-
tadas em papel.

Imagem 63, Recolha das histórias atravez de conversas filmadas com os habitantes da vila.
Disponível em:Foto de Autor

Imagem 64, Recolha das histórias atravez de conversas filmadas com os habitantes da vila.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 65, Recolha das histórias atravez de conversas filmadas com os habitantes da vila.
Disponível em: Foto de Autor
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7.3.2.1-Histórias Recolhidas

Lenda Do Monge do Ribeiro das Tábuas
Local: Ribeiro das Tábuas, Rua de Calvos
Testemunha: Agostinho Pereira

  Relata o Senhor Agostinho, que por volta da uma da manhã de um forte dia de ne-
voeiro ao passar no já afamado Largo do ribeiro das tábuas, junto ao estradão de Calvos, se 
depara com um padre gigante, ao que o mesmo chega a chamar de monstro, o estranho deste 
homem são as características invulgares que a testemunha relata, uma altura anormal para 
um ser humano, com cerca de 3 metros de altura e as vestes todas escuras onde só era visível 
o seu sorriso. Agostinho relata se ter encontrado e passado por este padre mas sem que ne-
nhum tipo de contacto tivesse sido feito entre ambos.
  Este mesmo acontecimento terá sido vivido, diz Agostinho, por vários outros habi-
tantes da vila.

Lenda do Cão Diabo
Local: Portela, Perto do Ferreiro
Testemunha: Teresa Sousa

 Dona Teresa conta a história de algo que a sua mãe dizia ter presenciado, neste caso 
era algo muito simples. A lenda do cão branco que acompanhava as pessoas à noite já era 
contada pela vila sendo famosa não só em Paço de Sousa mas em todo o Concelho de Pena-
fiel.
  O paranormal desta história são as características dos encontros com este cão, é um 
cão de porte médio completamente branco, que acompanha as pessoas durante a sua cami-
nhada. Por muito que as pessoas andem ou abrandem o cão vai manter sempre a mesma 
distância delas e o seu andar de passeio constante acabando por desaparecer.

Lenda do Largo de Alvite
Local, Rua do Facho
Testemunha: Agostinho Fonseca

 Este local, um largo entre o estradão do Facho que liga Calvos a Alvite, já era famoso, 
por relatos paranormais, histórias como o aparecimento do “Diabo no Local” eram corri-
queiras.
  A testemunha relata dois casos em específico, o primeiro passa-se numa noite, mais 
uma vez de nevoeiro, por volta da uma da manhã. Ao vir de um trabalho por aquele cami-
nho repara que de forma inexplicável o atrelado se solta do seu trator. A testemunha diz ser 
impossível o atrelado sair da pinça em que está preso e que nunca lhe tinha acontecido antes.   
Diz que com o medo, pois já ouvia falar das histórias sobre “diabos” que por ali se contavam 
começou a fugir sem o atrelado, pensando buscá-lo na manhã seguinte. Um pouco mais a 
frente diz ter ganho coragem e voltado para trás, engatando o atrelado e trazendo-o para 
casa.
  A testemunha relata também ter ajudado naquele mesmo local ,puxando com o tra-
tor, uma carrinha “4L” que ficara presa no local, no meio da lama. Pode ser apenas coincidên-
cia, mas já se falava que ali aparecia o diabo diz ele, e estas coisas acontecerem exatamente ali 
assustavam bastante.
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Lenda dos Cães e da Ramada
Testemunha: Emília Ferreira 
Local: paço de sousa

 O relato trata uma situação paranormal, onde num dia normal de sol e aquando de 
um comício é ouvido um forte barulho de ladrar, como se de uma matilha de cães se tra-
tasse.  
 O barulho vinha de baixo de uma ramada, e depressa as pessoas se dirigiram ao local 
para ver o que realmente se passava. O espanto foi enorme quando repararam que nenhum 
tipo de animal se encontrava no local e o próprio barulho havia desaparecido

Lenda da porca de sete mamas
Testemunha: várias pessoas 
Local: vários 
 
 Reza a lenda que pelos finais da tarde e pela noite, aparecia nas florestas mais escu-
ras uma grande e aterradora porca, não há muitos mais detalhes sobre esta história mas os 
principais alvos desta criatura seriam crianças. esta história era contada pelos mais velhos 
aos mais novos de forma a impedir que estes com medo, fossem para os montes quando 
escurecesse. Uma variante semelhante a esta história é também contada, com o avistamento 
de uma porca com sete filhos pequenos. Estes avistamentos eram insólitos pois podiam estar 
duas pessoas e apenas uma era capaz de a ver.

Lenda do quinto filho Adão 
Testemunha: Manuel Morais e mulher
Local: vários 

 Reza a lenda que, depois de quatro filhos o quinto se deverá chamar Adão. Caso o 
mesmo não aconteça, o filho será preso dentro de um feitiço que só pode ser quebrado após 7 
anos. O feitiço consiste na transformação da criança quando nasce no animal mais próximo.  
  Durante sete anos esse animal deverá correr por 7 freguesias, passar por cima de 7 
pontes e por fim beber em 7 fontes. Só depois disso o feitiço poderá ser quebrado.
Para que possa também ser quebrado, depois de fazer s procedimentos anteriores, terá tam-
bém de ser de forma involuntária, picado por um objecto metalico.

Lenda das Bruxas e do Ribeiro
Testemunho: 
Local, Ribeiro Gamus

 Reza a lenda que no ribeiro Gamus, pela hora da missa da manhã, ou seja sete horas, 
todos os domingos, era sentido um forte cheiro a azeite. Contam os mais velhos que àquela 
hora as bruxas se lavavam nas aguas do ribeiro e era delas que vinha aquele odor.
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Lenda da Zunbapp de Volante Pequenino
Testemunha: Agostinho Fonseca
Local: Quinta de Calvos

 Reza a história que numa noite de verão, pela uma da manhã, um barulho de uma 
mota fez levantar um dos habitantes de Calvos. Calvos é ainda hoje uma quinta fechada, com 
apenas duas casas sendo que só um dos habitantes dos 8 que lá viviam se apercebeu do baru-
lho da mota. Sentindo a estranheza de ouvir uma mota dentro de um local à partida fechado, 
o homem passa o quinteiro da casa dirigindo-se para o caminho logo encostado. qual não é 
o seu espanto quando vê uma mota a vir ao longe pelo caminho. Tentando perceber  o que 
poderia ser, e a medida que a mota se aproxima dele repara que ninguém a conduz. Incrédulo 
com toda a situação tenta aproximar-se do que previa ser a trajetória da mota. Depois de dar 
a volta no picadeiro dos cavalos, a mota volta por um caminho mais acima onde o homem 
na berma desse mesmo caminho a esperava. a mota passa a aproximadamente um metro do 
homem sem que ninguém a conduzisse, dá duas voltas na outra habitação da quinta e desce 
por fim pela avenida da entrada onde transpassa o portão e por fim desaparece na escuridão 
da noite.

Lenda Dos 12 Apóstolos de Prata
Local: Mosteiro de S.Salvador de Paço de Sousa
Testemunha: População e Publicações sobre a freguesia.

  Reza a Lenda, que, por baixo do mosteiro, na cripta, estão sepultados 12 apósto-
los em tamanho real, completamente feitos por prata. Diz-se também, que alguns dos seus 
acessórios podem ser encontrados a decorar a igreja do mosteiro.
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7.3.3-Recolha de Informações sobre os espaços das histórias

 A terceira parte deste trabalho de campo passou pelo recolher de informações sobre 
os espaços descritos nas narrativas de modo a perceber melhor o contexto físico das histórias 
e as características mais importantes para a criação das ilustrações.

Imagem 66, Desenho de um dos locais das Histórias.
2017

Disponível em: Foto de Autor 
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7.3.4- Esboços para a Construção das ilustrações.

 Depois da recolha das informações necessárias no campo, em estúdio começo a rea-
lizar os primeiros desenhos do que poderiam ser as ilustrações.

Imagem 69, Esboço para uma das Ilustrações
2017

Disponível em: Foto de Autor

Imagem 68, Esboço para uma das Ilustrações
2017

Disponível em: Foto de Autor

Imagem 67, Esboço para uma das Ilustrações
2017

Disponível em: Foto de Autor
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7.4- As Ilustrações para o Livro

  Depois de decidir qual seria a forma geral do livro foi altura de pensar no seu principal conteúdo, 
as ilustrações. Eu tinha diferentes ideias de como fazer, bem como diferentes referências visuais de ilustra-
dores com uma estética que me parecia enquadrável neste tipo de projeto.
  Sempre tive uma relação bastante grande com o trabalho de Pat Perry75, e sempre o vi como uma 
enorme referência. A forma como ele trabalhava com o espaço que o rodeava, representando-o com um 
aspeto cru e ao mesmo tempo simples, despertou desde sempre em mim um enorme interesse no seu tra-
balho.  Trazia um caráter bastante distinto as ilustrações, o que me fazia quase sentir o ambiente do local 
como se nele estivesse. Essa referência visual foi um impulsionador a ter em conta no começo das ilustra-
ções.
  Comecei por uma abordagem algo mais tenebrista tendo em conta o tipo de histórias. Desenhei 
a caneta de ponta fina, trabalhando sobreposição de tramas com busca a remeter para uma cenário final 
obscuro e sombrio, salientando o próprio sentimento de medo das histórias. Essa ideia rapidamente desa-
pareceu com o tempo que levava na realização das ilustrações bem como o resultado. (Imagem 70, 71, 72 e 73)

  Com esta dúvida em relação ao trabalho apresentado e com novas referências optei por uma mu-
dança na estética e no material e técnica usados.
  Devo salientar desde já a importância do livro “O Gigante Secreto do Avô” do ilustrador David 
Litchfield, pois foi sem dúvida um dos livros que mais marcou a forma como conduzi o meu projeto, não 
só pela simplicidade da sua forma enquanto álbum ilustrado, mas sobretudo pelas ilustrações e ambientes 
que nele eram representados. Este livro serviu como uma forte inspiração para a decisão de mudar a linha 
do meu trabalho e optar por uma estética diferente baseada não tanto no desenho mas mais na pintura, 
recorrendo ao uso simultâneo de vários meios, desde a aguarela, ao recorte e ao trabalho digital.
  Esta mudança teve também como referência o trabalho de um outro ilustrador, MarK Conlan76, 
pois durante este ano fui seguindo quase religiosamente o seu trabalho e a forma como ele representa o 
espaço e o personagem, tendo o personagem suscitado em mim um grande interesse não só pela maneira 
como estes dois ícones aparecem em conjunto mas também como depois dá vida através de um uso que 
para mim parece bastante inteligente da cor a esses cenários.
  Todas estas referências e descontentamento com a eficácia das ilustrações até então representadas 
levou-me a optar pelo uso da colagem, da pintura em aguarela e do digital, como solução para a realização 
do livro como já tinha referido.
  Começaram-se por desenvolver através de desenhos no diário gráfico os primeiros esboços para 
depois transladar para a ilustração final.
  O livro retrata na sua maioria cenários noturnos, onde o uso da luz é bastante importante para 
salientar o que é e não é importante.
  A paleta de cores escolhida é de grande variedade e baseia-se numa aguarela base abstrata com 
diferentes machas. Essa mancha de cores quase planas, feita através de pinceladas com bastante pigmento, 
faz as vezes alusão a outro meio que não a própria aguarela quando trabalhado digitalmente assemelhan-
do-se à pintura com tinta acrílica.
  As cores usadas são normalmente vivas e contrastantes.
  Não existe uma paleta de cores restrita na construção deste livro no entanto existe sim uma preo-
cupação muito grande com a harmonia das diferentes imagens na procura de uma ligação estética entre 
eles não só icónica mas cromática.
  Para a capa, contra capa e guardas a técnica usada foi a mesma que a usada no seu miolo.
  O livro é composto por 31 ilustrações, dentro das quais 11 são de formato A4 e 20 de formato A3 
ocupando, logicamente, duas páginas no caso das A3.

75- Pat Perry, é um Ilustrador e fotografo americano, o seu trabalho passa pela contrução de imagens baseadas na longa e atenta observação 
durante as suas viagens, É famoso pelos seus diarios de bordo fundamentalmente, pintando tambem grandes murais em varios locais do 
mundo.
Fonte: http://patperry.net/ acedido a 5 do 5 de 2018
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76-Mark Conlan, é um ilustrador natural de Dublin, Irlanda mas atualmente vive em Melbourne. 
Fonte: http://markconlan.com/about/

Imagem 70, Lenda do Monge do Ribeiro das Tábuas.
Como Já referi a primeira técnica escolhida para a realização das ilustrações pas-

sava pelo uso da caneta de ponta fina, e depois colorindo digitalmente.
Este processo apesar de resultar era bastante lento e um pouco monótono na 
criação dos diferentes cenários, pelo menos no que toca a um livro com uma 

variedade temática tão grande como este.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 71, Lenda do Monge do Ribeiro das Tábuas.
Mais uma experiência da mesma História usando a mesma técnica da 

imagem 70.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 72, Lenda do Monge do Ribeiro das Tábuas.
Pormenor da Ilustração da imagem 70 sem nenhuma intervenção digital.

Disponível em: Foto de Autor

Imagem 73, Lenda do Cão Diabo.
Ilustração da Lenda do Cão Diabo.

Disponível em: Foto de Autor
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Imagem 74, Ilustração para a capa do Livro. Uma representação geral da vila à noite, carregada de fantasmas, que dão vida 
as histórias do interior do livro

Disponível em: Foto de Autor

Imagem 75, Ilustração para as duas primeiras páginas da guarda anterior. Vila durante a noite.
Disponível em: Foto de Autor

7.5- Ilustração para o Livro
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Imagem 75, Ilustração onde aparece uma breve introdução sobre a vila e contextualização do conteúdo.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 76, Ilustração onde aparecem descritos os diferentes componentes da típica casa antiga em Paço de Sousa
Disponível em: Foto de Autor
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Imagem 77, Ilustração para a lenda do Cão Diabo 1.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 78, Ilustração para a lenda do Cão Diabo 2.
Disponível em:: Foto de Autor
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Imagem 78, Ilustração para a lenda do Monge do Ribeiro das Tábuas
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 78, Ilustração para a lenda do Monge do Ri-
beiro das Tábuas, criação de personagens.

Disponível em: Foto de Autor

Imagem 79, Ilustração para a lenda do Monge do Ri-
beiro das Tábuas, criação de personagens.

Disponível em: Foto de Autor

         pág. 85



Imagem 80, Ilustração Ilustração para a Lenda do Banho das Bruxas
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 81, Ilustração para a lenda dos Doze Apóstolos de Prata 1
Disponível em: Foto de Autor
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Imagem 82, Ilustração para a lenda dos Doze Apóstolos de Prata 2.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 89, Ilustração para a lenda do Largo de Alvite
Disponível em: Foto de Autor
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Imagem 84, Ilustração para a lenda da Queda do Sino.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 85, Ilustração para a lenda da Zundapp de Volante Pequeno.
Disponível em: Foto de Autor
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Imagem 86, Ilustração para a lenda da Porca das Sete Mamas.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 87, Ilustração para a lenda da Matilha de Cães 1.
Disponível em: Foto de Autor
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Imagem 88, Ilustração para a lenda da Matilha de Cães 2.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 89, Ilustração para a lenda do Fogo no Lameiro.
Disponível em: Foto de Autor
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Imagem 90, Ilustração para a lenda da Bola de Luz.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 91, Ilustração Para o acordar do sonho.
Disponível em: Foto de Autor
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Imagem 91, Ilustração da Vila na Manhã seguinte com uma breve conclusão.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 93, Ilustração onde o leitor poderá intervir desenhando ou escrevendo uma história que conheça.
Disponível em: Foto de Auto
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Imagem 94, Auto Representação onde falo um pouco sobre mim.
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 95, Ilustração para as últimas duas páginas da guarda posterior. Mesma Ilustração da Guarda anterior mas desta 
vez já de dia.

Disponível em: Foto de Auto
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Imagem 96, Ilustração de um mapa da Vila onde são assinalados os locais das histórias
Disponível em: Foto de Autor

Imagem 97, Ilustração com um índice das Histórias.
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7.5-Caligrafia
 A tipografia utilizada para a construção do livro foi desenhada por mim de forma 
caligráfica sendo embutida na ilustração de maneira a fazer parte da mesma.
  Todas as tipografias presentes no livro são desenhadas, desde o título ao texto no 
miolo.
  A escolha do uso caligráfico da letra deve-se a tentativa de fazer com a que a ilustra-
ção e o texto funcionem como um só.  
 Cada ilustração pensa o espaço para o texto de maneira a que este seja facilmente 
colocado de forma harmoniosa na mesma. Este texto altera o deu tamanho consoante a ilus-
tração e o espaço que esta lhe concede, variando entre o tamanho 20 e 30 no texto corrido, e 
35 a 40 nos títulos.
  A Caligrafia é caracterizada apenas pelo uso de letras maiúsculas mas desenhadas de 
forma simplificada, para que sejam facilmente lidas não só pelos mais novos mas por todos 
os leitores.
  O texto aparece em pequenas manchas, retratando a ilustração onde se encontra ori-
ginando uma associação fácil e automática entre ambos os elementos.
 

Imagem 98, Foto de duas páginas do livro onde mostra o espaço concedido pela ilustração para o texto bem como o tipo 
de caligrafia usado.

Disponível em: Foto de Autor
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7.6- Design do Livro

 Optou-se pelo formato A4 devido ao seu fácil manuseamento, no entanto um pouco 
mais fino tendo em conta a típica relação largura altura dos livros de ilustração verticais mais 
comuns.
  O formato e tamanho escolhidos tiveram em conta o facto de mostrar facilmente as 
ilustrações, sendo estas, nos casos do A3, fáceis de contemplar e ao mesmo tempo grandes o 
suficiente para constantemente procurarmos e focarmos a nossa atenção em diferentes por-
menores.
  As ilustrações são cortadas à massa, não existindo nenhuma página em branco. O 
texto é enquadrado nas ilustrações como se de um póster se tratasse fazendo parte da mes-
ma, sendo como já referi o seu espaço antecipadamente pensado aquando da elaboração da 
ilustração.
  Recorreu-se à metáfora da noite de sono para estruturar o conteúdo do livro. Essa 
noite começa na capa que nos mostra uma primeira vista noturna sobre a vila. Ao abrir o li-
vro encontramos a guarda anterior preenchida com outra visão noturna da vila, desenrolan-
do-se o miolo com uma breve introdução sobre o local seguindo-se das histórias. Depois o 
livro desenrola-se como se de um sonho se tratasse, com o passar da noite até que acordamos,  
com uma vista de uma parte da vila já de dia, seguida de uma autorrepresentação falando um 
pouco das motivações para a realização do livro e sobre mim. Por fim na guarda posterior a 
mesma ilustração da guarda anterior, mas desta vez já de dia.

Imagem 99, Foto da primeira maquete do Livro, Capa.
Fonte: Foto de Autor

Imagem 100, Foto da maquete final do livro, Capa.
Fonte: Foto de Autor

Imagem 101, Foto da guarda anterior.
Fonte: Foto de Autor

         pág. 96



Imagem 102, Guarda Posterior.
Fonte: Foto de Autor

Imagem 103, Foto do Miolo
Fonte: Foto de Autor

Imagem 104, Foto do Miolo
Fonte: Foto de Autor

Imagem 105, Foto do Miolo
Fonte: Foto de Autor



8- Considerações Finais

  Desenvolver este projeto foi para mim bastante importante e gratificante tanto a nível 
pessoal como profissional. Elaborar um projeto com início, meio e fim, levou-me a perceber 
as diferentes etapas que um trabalho pode ter, ao mesmo tempo que me forçou a experimen-
tar novas técnicas e materiais ao longo da sua realização, saindo da minha zona de conforto.
  Este projeto teve como foco principal uma investigação sobre uma parte importante 
da cultura da minha vila, Paço de Sousa. Essa cultura que me interessava passava pela recolha 
de lendas e mitos trazidas até aos dias de hoje pela tradição oral. A necessidade de criar uma 
imagem para estes contos que caminham de boca em boca sempre foi recorrente ao longo da 
história da ilustração, sendo para mim pertinente resgatar esse património, fazendo o mesmo 
com as narrativas contadas pelos populares.
  Todo o processo, desde a recolha das histórias através de conversas com os popula-
res, à realização de ilustrações que as caracterizassem e posterior construção do livro como 
objeto editorial onde todas as imagens construídas fizessem sentido enquanto um todo de 
forma harmoniosa e apelativa, era para mim um desejo e uma novidade desafiante, sendo 
tudo novos mundos a explorar.
   Com a pesquisa sobre a história do livro ilustrado, conheci diferentes formas de tra-
balhar o mesmo objeto, que foram bastante importantes para perceber as várias hipóteses, 
não trabalhando completamente às cegas o livro.
 É fácil perceber através deste projeto e da sua pesquisa como os diferentes componen-
tes do livro podem ser determinantes para a sua aceitação. Com a elaboração deste projeto 
percebi também como é relevante estar atento ao que se faz neste campo num contexto con-
temporâneo e como essa atenção pode fazer diferença na construção do livro de forma a que 
este seja mais interessante e chamativo para o público alvo.
  Com a fusão desta pesquisa teórica e trabalho prático foi, por fim, conseguido um 
livro que, de uma forma apelativa para várias idades, cria um checkpoint visual para este 
patrimônio da tradição oral. Um trabalho que parte do meu ponto de vista mas também de 
um esforço conjunto com os populares desde a maneira como contam as histórias à própria 
criação de desenhos coletivos.
  Apesar das dificuldades que foram aparecendo em relação a criação do objeto, devido 
a inexperiência, o trabalho acabou por via de tentativa erro, resultar num objeto que con-
sidero coerente e apelativo, ilustrando de forma bastante acertada o sentimento e aura das 
histórias contadas, ponto que para mim era sem dúvida o mais importante e difícil à partida.
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9- Perspectivas para o Futuro

 Com a realização deste projecto para além das capacidades técnicas e teóricas apreen-
didas com a construção deste livro, aprendi também a planear um projeto no tempo, definin-
do metas e pontos de situação para comigo mesmo. Realizar este trabalho fez com que me 
tornasse sem dúvida uma pessoa mais metódica, e vejo isso como uma característica muito 
importante para o futuro.
  Não sei como será o futuro, mas sei que gostaria de continuar a ilustrar a tempo in-
teiro tentando fazer disso a minha atividade profissional.
  Não vejo neste projecto um fim, mas pelo contrário, uma capacidade muito grande de 
ser continuado, não só na minha vila, mas em muitas outras vilas, cidades e pequenos lugares 
de Portugal. Vejo a esse nível um grande potencial até porque tanto como em Paço de Sousa, 
é patrimônio que por via da modernização da cultura, e das novas gerações, se está a perder 
por todo o país com o passar do tempo.

         pág. 101



10- Referencias Bibliográficas
A Fada Oriana de Sophia de Mello Breyner Andresen- Ilustrações a partir de uma obra de 
ficção, Diana Patrícia Pinto da Costa, 2017
  
A Matéria do Património-Memórias e Identidades- Manuel João Ramos, edições Colibri, 
2003

A Primer of Visual Literacy- Donis A. Dondis, 1973

A Sintaxe da linguagem Visual- DONDIS Donis,  Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. 
São Paulo Martins Fontes 1997,

Breve História da literatura para Crianças- Natércia Rocha, 1992

Capelas e textos Etnográfico de Paço de Sousa- Manuel Ferreira Coelho e Manuel Mendes, 
Maio,1990

Design Books- Josh Hochuli e Robin Kinross1996

Design e Comunicação Visual- Bruno Murani,  Edições 70, Lisboa, 1979

Dicionário de História de Portugal Ilustrado,- Joel Serrão, 1975

Do Dsenho à Ilustração Infantil-Marta Sofia Diogo Ribeiro, 1988

Do Imaginário ao Real-  A criação e a produção  do livro infantil na visão do ilustrador, Pedro 
Shalders Porto, 2012

Guia de Portugal-Entre Douro e Minho. Douro Litoral- Raul Proença, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 3ª edição

How PictureBooks Work- Maria Nikolajeva e Carole Scott , 2006

Illustration, A theoretical and Contextural Perspective,- Alan Male, Ava, Academia the En-
vironment of learning, 2007

Ilustração Portuguesa- Vicente Ferrer, 2004

Imagens em Falta-Desenho, Narrativa Gráfica e o Trabalho da Memória- de Nuno Alexandre 
Jesus Teixeira de Sousa, 2017

Imagens que falam em palavras, O Picture Book enquanto género editorial- Andreia Catari-
na Lopes Gonçalves, 2012

Manual Prático de Produção Gráfica- 9ª edição, Conceição Barbosa, 2012

Matrizes da Linguagem e Pensamento- Sonora, Visual, Verbal, Lucia Santaella, 2001

Tipografia para livro de literatura infantil. Desenvolvimento de um guia com recomendações 
tipográficas para designers- Daniel Alvares Lourenço, 2011         pág. 102

11- Websites
Biblioteca Nacional de Portugal- http://purl.pt/21844/3/#/59 em, 2 do 4 de 2018

ebiografia- https://www.ebiografia.com/rene_magritte/ em 3 do 4 de 2018

ebiografia- https://www.ebiografia.com/alexandre_herculano/ texto por Dilva Frazão em 3 
do 4 de 2018

Filmmaking with visual ethnography - an interview with Sarah Pink- https://vimeo.
com/125571530 em 25 do 11 de 2017

Instituto Nacional de Estatistica- https://www.ine.pt/xportal/ em 5 do 4 de 2018

Luso Livros, Uma Nova Forma de Ler- https://www.luso-livros.net/Livro/lendas-e-narrativas  
em 22 do 3 de 2018

Oceano de Letras- https://nuhtaradahab.wordpress.com/2008/02/25/irmaos-grimm-wil-
helm em 11 do 5 de 2018

Pat Perry- http://patperry.net/ em 15 do 5 de 2018

Penafiel, terra nossa- http://penafielterranossa.blogspot.pt/ em 25 do 11 de 2017

Tipografia- http://tipografos.net/tecnologias/litografia. em 12 do 5 de 2018

The Ressabiator- https://ressabiator.wordpress.com/2010/03/23/o-que-e-uma-ilustracao/ em 
4 do 5 de 2018

Victoria and Albert Museum The world’s leading museum of art and design- http://www.
vam.ac.uk/content/articles/n/national-art-library-chapbooks-collection/  em 2 do 5 de 2018

         pág. 103



Imagem 1, Esboço da Serra da Boneca Penafiel, 2018, Francisco Fonseca
Imagem 2, Antigo Mosteiro de S. Salvador, Fonte: http://penafielterranossa.blogspot.pt/
Imagem 3, Vista sobre lugar do Vau, Paço de Sousa, Fonte: https://www.booking.com
Imagem 4, Antiga Fachada do Mosteiro de S. salvador de Paço de Sousa, Fonte: https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-porto/c-penafiel/paco-sousa/
mosteiro
Imagem 5, Claustro Mosteiro de S. salvador de Paço de Sousa, Fonte: https://passeandopelavida.com
Imagem 6, FAchada atual do Mosteiro de S. salvador de Paço de Sousa, Fonte: https://passeandopelavida.com
Imagem 7, Rancho Folclórico de Paço de Sousa, Fonte: http://amigosarquivopenafiel.blogspot.pt/2017
Imagem 8, Moinho de Pedra do Moleiro, Paço de Sousa, Fonte: http:// http://isauraleao18.blogspot.pt/2011/
Imagem 9, História do Monge do Ribeiro das Tábuas, Ilustração de autor, 2016
Imagem 10, História do Monge do Ribeiro das Tábuas, Ilustração por Agostinho Pereira da Fonseca, 2017
Imagem 11, Secção do Livro dos Mortos no Papiro de Nani, 1040 a.C.–945 a.C, Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_dos_Mortos
Imagem 12, Ultima Ceia, Leonardo da Vinci, 1495 a 1498, Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Última_Ceia

Imagem 13, Representação do Mês de Outubro, iluminura de uma página do livro de horas Les Très Riches Heures de Duc de Berry. (meados 1412 até 
1416).
Fonte: https:// https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_horas
Imagem 14, Representação do Mês de Abril, iluminura de uma página do livro de horas Les Très Riches Heures de Duc de Berry. (meados 1412 até 
1416).
Fonte: https:// https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_horas
Imagem 15 Prensa de tipos móveis de 1811, em exposição em Munique, Alemanha, Fonte: https:// https://pt.wikipedia.org/wiki/Prensa_móvel
Imagem 16 Exemplo de um Chapbook chamado The Children in the Wood, Impresso e vendido em meados de 1820 por R.Burdekiu 
Fonte:http://www.vam.ac.uk/content/articles/n/national-art-library-chapbooks-collection/
Imagem 17, Orbis Sensualium Pictus, 1659 , Londres, Johann Amos Comenius,Fonte: https://www.bl.uk/collection-items/orbis-sensualium-pictus-an-
imal-tales-space
Imagem 18,  Orbis Sensualium Pictus, 1659 , Londres, Johann Amos Comenius, Fonte: http://www.abc-web.be/abc-collectie/orbis-pictus/?lang=en
Imagem 19, As Fábulas de La Fountaine , segunda edição, 1692
Imagem 20,  Jean de la Fontaine (Autor) Philippe Salembier (Ilustração) Lançado em setembro de 2008, Fonte: https://www.fnac.pt/Fabulas-Jean-de-
la-Fontaine/
Imagem 21, Lendas e Narrativas,de Alexandre Herculano , Edição: Ulisseia, dezembro de 1988
Fonte: https://www.wok.pt/livro/lendas-e-narrativas-alexandre-herculano/175742
Imagem 22,La Vida de Lazarilho e Zormes, versão espanhola de autor desconhecido publicada em 1554.
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarillo_de_Tormes
Imagem 23, Página de uma versão manuscrita (fins do século XVII) de Contes de ma mère l’Oye de Charles Perrault, mostrando O Gato de Botas.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mamãe_Gansa
Imagem 24, Branca de Neve, ilustração de 1905, feita por Franz Jüttner, Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_de_Neve
Imagem 25, Página do Livro Alice no País das Maravilhas,  Ilustrado por John Tenniel entre (1814-1920). 
Fonte: https://www.alamy.pt/foto-imagem-alice-no-pais-das-maravilhas
Imagem 26, Harlequinade de Adán y Eva. Robert Sayer (1770), Fonte: www.pinterest.com
Imagem 27, Livro the Toilet de William Grimaldi publicado em 1821, Fonte: www.pinterest.com
Imagem 28, Livro a Cinderela da editora Dean and Son, versão em Francês de 1860., Fonste: https://www.vintagepopupbooks.com/Dean_s_New_Sce-
nic_Books
Imagem 29, Livro Where the Wild Things Are ilustrado e escrito por Maurice Sendak em 1963., Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Where_the_Wild_
Things_Are
Imagem 30,  Livro The Story of Babar the Little Elephant de Jean de Brunhoff  publicado em 1931.
Imagem 31,  Livro Blue to Blue de Katsumi Komagata, 2014, Fonte: www.pinterest.com
Imagem 32,  Josh Hochuli e Robin Kinross em Design Books, pag33
Imagem 33,  Josh Hochuli e Robin Kinross em Design Books, pag37
Imagem 34,  O Gigante Secreto do Avô de David Litchfield, 2017, Pormenor da Lombada, Fonte: Foto de autor
Imagem 35,  O Gigante Secreto do Avô de David Litchfield, 2017, Pormenor da Composição de uma das paginas. Fonte: Foto de autor
Imagem 35,  O Gigante Secreto do Avô de David Litchfield, 2017, Pormenor da Capa, Fonte: Foto de autor
Imagem 36, A MEIA PERDIDA Anine, Bösenberg , 2017, Pormenor, Fonte: http://www.bruaa.pt/loja/a-meia-perdida/
Imagem 37. Comparação Direta entre um objeto grande e um pequeno
Fonte: DONDIS Donis A. Sintaxe da linguagem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins Fontes 1997, Pág, 72
Imagem 39, Um quadrado Grande dentro de uma Página ocupando grande parte da mesma tendo bastante ênfase.
Fonte: DONDIS Donis A. Sintaxe da linguagem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins Fontes 1997, Pág, 73
Imagem 40, O mesmo quadrado da imagem 39, mas desta vez numa página bastante maior perdendo agora um pouco de importância devido a escala 
do objecto onde se encontra.
Fonte: DONDIS Donis A. Sintaxe da linguagem visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo Martins Fontes 1997, Pág, 73Imagem 
41, Imagem com o bleed, as miras de corte e o desperdício. Fonte, Manual Prático de Produção Gráfica, 9ª edição, Conceição Barbosa, pág, 12Imagem 
42, Técnica de Impressão Serigráfica. Fonte, https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-921568518-tela-p-camisetas-serigrafia-kit-tinta-potetelarodo-
impres-_JM

12- Lista de Imagens
Imagem 43, Prensa de Gravura, Fonte, http://amadoragravura.blogspot.com/2009/11/prensa-de-gravura.html
Imagem 44, Impressão Off Set, Fonte, http://www.graficavallilo.com.br/como-funciona-a-impressao-offset
Imagem 45, O Quarto, Fonte, Ilustração de autor, 2018
Imagem 46, Pormenor do LIvro, A Guerra, Texto de José Jorge Letria, Ilustrações de André Letria, 2018, Pato Lógico., Fonte, Foto de Autor
Imagem 47,  Pormenor do LIvro, A Guerra, Texto de José Jorge Letria, Ilustrações de André Letria, 2018, Pato Lógico., Fonte, Foto de Autor
Imagem 48, Pormenor de um esboço para uma das lendas do Livro, Lendas e Mitos de Paço de Sousa, Lenda, Os doze Apostolos de Prata.
Uso do Diario gráfico para procura de respostas. 2017, Fonte, Foto de Autor
Imagem 49, Pormenor de um esboço para uma das lendas do Livro, Lendas e Mitos de Paço de Sousa
Lenda, o Velho da Palha, Uso do Diário gráfico para procura de respostas. 2017, Fonte, Foto de Autor
Imagem 50, Autorepresentação em Diário Gráfico 2017, Fonte, Foto de Autor
Imagem 51, O explorador, Novembro 2017, Representação conceptual caracterizada por impossibilidades, de caracter surrealista.Fonte: Foto de Autor
Imagem 52, O coração, Setembro 2017, Apesar de ser uma ilustração com um caracter estranho, esta representa o que pode ser uma realidade funcio-
nal, daí estar presente na primeira categoria. Fonte: Foto de Autor
Imagem 53, Trabalho para a empresa Minho Fumeiros, Dezembro 2017
Este trabalho não passa de uma representação do real daí estar também incluído dentro da primeira categoria. Fonte: Foto de Autor
Imagem 54, A Zona Industrial, Agosto 2017, Desenho original com cores mais frias, Fonte: foto de Autor
Imagem 55, A Zona Industrial, Agosto 2017, Alteração do mesmo desenho mudando as cores. Fonte: Foto de Autor
Imagem 56, Diagrama das Camadas Do Planeta Terra, Fonte: http://www.explicatorium.com/images/ciencias
Imagem 57, O Gigante Secreto do Avô de David Litchfield, 2017, Pormenor da Capa, Fonte: Foto de autor
Imagem 59, Lendas e Mitos de Paço de Sousa, Capa do Livro, 2018, Fonte: Foto de Autor
Imagem 60, Capelas e Textos Etnográficos de Paço de Sousa, Manuel Ferreira Coelho e Manuel Mendes, 1990, Fonte: Foto de Autor
Imagem 61, Roteiro da Vila de Paço de Sousa.1994, Fonte: Foto de Autor
Imagem 62, Homenagens a Egas Moniz, No seu Túmulo. Diogo Augusto Lemos de Carvalho, 1940, Fonte: Foto de Autor
Imagem 63, Recolha das histórias atravez de conversas filmadas com os habitantes da vila. Fonte: Foto de Autor
Imagem 64, Recolha das histórias atravez de conversas filmadas com os habitantes da vila., Fonte: Foto de Autor
Imagem 65, Recolha das histórias atravez de conversas filmadas com os habitantes da vila. Fonte: Foto de Autor
Imagem 66, Desenho de um dos locais das Histórias. 2017, Fonte: Foto de Autor
Imagem 67, Esboço para uma das Ilustrações, 2017, Fonte: Foto de Autor
Imagem 66, Desenho de um dos locais das Histórias. 2017, Fonte: Foto de Autor
Imagem 67, Esboço para uma das Ilustrações, 2017, Fonte: Foto de Autor
Imagem 68, Esboço para uma das Ilustrações, 2017, Fonte: Foto de Autor
Imagem 69,, Esboço para uma das Ilustrações, 2017, Fonte: Foto de Autor
Imagem 70, Lenda do Monge do Ribeiro das Tábuas.
Como Já referi a primeira técnica escolhida para a realização das ilustrações passava pelo uso da caneta de ponta fina, e depois colorindo digitalmente., 
Este processo apesar de resultar era bastante lento e um pouco monótono na criação dos diferentes cenários, pelo menos no que toca a um livro com 
uma variedade temática tão grande como este.
Imagem 71, Lenda do Monge do Ribeiro das Tábuas., Mais uma experiência da mesma História usando a mesma técnica da imagem 70. Fonte: Foto de 
Autor
Imagem 72, Lenda do Monge do Ribeiro das Tábuas, Pormenor da Ilustração da imagem 70 sem nenhuma intervenção digital. Fonte: Foto de Autor
Imagem 73, Lenda do Cão Diabo. Ilustração da Lenda do Cão Diabo. Fonte: Foto de Autor
Imagem 74, Ilustração para a capa do Livro. Uma representação geral da vila á noite, carregada de fantasmas, que dão vida as histórias do interior do livro
Fonte: Foto de Autor
Imagem 75, Ilustração para as duas primeiras páginas da guarda anterior. Vila durante a noite. Fonte: Foto de Autor
Imagem 75, Ilustração onde aparece uma breve introdução sobre a vila e contextualização do conteúdo. Fonte: Foto de Autor
Imagem 76, Ilustração onde aparecem descritos os diferentes componentes da típica casa antiga em Paço de Sousa, Fonte: Foto de Autor
Imagem 77, Ilustração para a lenda do Cão Diabo 1. Fonte: Foto de Autor
Imagem 78, Ilustração para a lenda do Cão Diabo 2. Fonte: Foto de Autor
Imagem 78, Ilustração para a lenda do Monge do Ribeiro das Tábuas Fonte: Foto de Autor
Imagem 78, Ilustração para a lenda do Monge do Ribeiro das Tábuas, criação de personagens. Fonte: Foto de Autor
Imagem 79, Ilustração para a lenda do Monge do Ribeiro das Tábuas, criação de personagens. Fonte: Foto de Autor
Imagem 80, Ilustração Ilustração para a Lenda do Banho das Bruxas Fonte: Foto de Autor
Imagem 81, Ilustração para a lenda dos Doze Apóstolos de Prata 1 Fonte: Foto de Autor
Imagem 82, Ilustração para a lenda dos Doze Apóstolos de Prata 2. Fonte: Foto de Autor
Imagem 89, Ilustração para a lenda do Largo de Alvite. Fonte: Foto de Autor
Imagem 84, Ilustração para a lenda da Queda do Sino. Fonte: Foto de Autor
Imagem 85, Ilustração para a lenda da Zundapp de Volante Pequeno. Fonte: Foto de Autor
Imagem 86, Ilustração para a lenda da Porca das Sete Mamas, Fonte: Foto de Autor
Imagem 87, Ilustração para a lenda da Matilha de Cães 1. Fonte: Foto de Autor
Imagem 88, Ilustração para a lenda da Matilha de Cães 2., Fonte: Foto de Autor
Imagem 89, Ilustração para a lenda do Fogo no Lameiro. Fonte: Foto de Autor
Imagem 90, Ilustração para a lenda da Bola de Luz. Fonte: Foto de Autor
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