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RESUMO

Angola é o local principal de implementação do projeto, um país 
africano de dimensões continentais, contendo em si diversas  
culturas e níveis sociais altamente díspares. Os níveis de iliteracia 
e analfabetismo, são, no país, um dos mais elevados a nível global. 
O LER&CONTAR, quer dar livre acesso e disseminar contos de 
angolanos na comunidade lusófona. Dado que o acesso à literatura 
é difícil ao povo angolano, a solução para a divulgação destes contos 
passa por um objeto que se assemelha ao que comummente podemos 
denominar de folheto, um formato convencional de impressão de 
meios reduzidos. O interesse é acrescido pela ilustração a preto e 
branco possibilitando que o artefacto seja facilmente reproduzido 
pelo maior número de pessoas. O acesso aos fascículos é gratuito 
e é encorajada a sua distribuição e replicação livre, aumentando 
desta forma os leitores e a diversidade geracional. Promover-se-á 
assim o acesso gratuito a obras literárias e de certa maneira, pela 
relação intergeracional, a recuperação de uma tradição oral. 

O LER&CONTAR não vai acabar com o analfabetismo mas irá 
acrescentar, julgamos, mais capacidades críticas, imaginativas 
e criativas à nova geração de leitores angolanos e lusófonos.

Palavras-chave:
Design Gráfico; Ilustração; Design Social; Literatura Infanto-
-juvenil; Lusofonia.





ABSTRACT

Angola is the main place of implementatiof the project, an african 
african country with continental dimensions, containing containing 
in itself a diverse cultures and social disparities. The illiteracy levels 
in this country are one of the highest worldwide. The LER&CON-
TAR project aims to give free access to contemporary angolan short 
stories to the rest of the portuguese speaking countries. 
The solution to the lack of books in the country lies on an object that 
resembles a leaflet, a conventional format based on low resources 
printing processes. The black and white illustrations give more 
interest to the object and also enables people to print with less cost.
The access to the fascicles is entirely free and its distribution is 
encouraged, this features are important to amplify the numbers 
of readers and generational diversity. In this way we expect to 
promote the oral tradition in an intergenerational perspective oral 
tradition will be promoted by an intergenerational relationship. 

LER&CONTAR will not eradicate the illiteracy but we believe 
that can add more add more critical capacities, imagination and 
creative sense to the angolan and lusophone younger generations. 

Keywords: 
Graphic Design; Illustration; Social Design; Children’s Literature; 
Lusophony.
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INTRODUÇÃO

O acesso à literatura em Angola é um bem que é, ainda nos dias de 
hoje, apenas para alguns. Locais públicos de acesso a conteúdo literário 
estão, muitas das vezes, pouco guarnecidos de livros, refletindo essa 
carência. A necessidade de facilitar acesso à leitura é muita. É premente 
a alfabetização das novas gerações. Sem educação e fomentação do 
sentido crítico ficarão à deriva, dirigidas pelos privilegiados. 

É no sentido de poder contribuir para o acesso a conteúdo literário 
que surgiu o projeto LER&CONTAR. Este, foi-me apresentado 
pela Glória de Sousa, minha tia-avó que, ao longo de vários anos,  
tem feito, quer no seu percurso profissional, quer em atividades 
extra-laborais, acompanhamento e divulgação de autores em 
início de percurso e de outros já conhecidos, portugueses e ango-
lanos, trabalhando como freelancer para editoras ou diretamente 
com autores, na área de revisão e edição de texto. A ideia inicial 
seria a publicação de contos originais de escritores angolanos 
para distribuição gratuita às crianças desse país, em escolas e 
bibliotecas, livrarias, instituições e associações.

O LER&CONTAR pretende chegar, de um modo geral, a leitores 
do mundo lusófono, com especial incidência, nesta primeira 
fase, em Angola. De certo modo, recuperar a ligação entre os 
mais velhos e os mais novos, unindo-os na leitura de contos, 
fazendo com que as crianças que os escutam e os lêem queiram 
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posteriormente passá-los de geração em geração, enriquecendo 
o imaginário coletivo com novos contos e historietas. Além disso, 
também se trata de promover um sistema eficaz de fomentação 
da divulgação de autores consagrados e novos valores.

O ímpeto de começar a explorar soluções para suportes gráficos 
e editoriais para este problema foi imediato. Após a Glória de 
Sousa ter partilhado a ideia, senti que integrar um projeto desta 
natureza iria ser benéfico também para mim, pois o princípio 
que orienta o LER&CONTAR apresenta valores de cariz social, 
em contexto real e internacional, com os quais me identifico. É 
igualmente motivador pois apresenta desafios que me poderão 
ajudar a melhorar enquanto ilustrador e designer gráfico. No 
decorrer deste relatório irão ser debatidas dúvidas sobre projeto 
a implementar: como é que os contos poderão chegar ao núme-
ro máximo de pessoas? Onde terá mais adesão? De que modo 
dialogará com públicos tão diversos como são o angolano e os 
restantes países lusófonos? Como será a nível do formato e da 
aparência? Que linguagem gráfica tomará? 

Neste relatório abordar-se-ão assuntos que se tornaram neces-
sários avaliar e estudar, tais como conhecer genericamente o 
território literário de atuação deste projeto, bem como meto-
dologias gráficas e processos de produção que tornem o projeto 
real, passível de ser reproduzido e disseminado. Um contributo 
que embora saibamos que seja pequeno, nos apraz pensar que 
estaremos a melhorar o acesso ao livro, nomeadamente em Angola. 

Num primeiro momento correspondente ao primeiro capítulo, 
iremo-nos debruçar sobre questões relacionadas com o contexto 
de implementação do projecto – Angola. Conhecer este país de 
grandes dimensões, multiétnico, de passado colonial português 
e acima de tudo com graves dificuldades e desequilíbrios sociais, 
assim como uma das maiores taxas de analfabetismo do conti-
nente africano. Segundo o último censo em Angola, datado do 
ano 2014, 79% das pessoas residentes em territórios urbanos com 
mais de 15 anos não sabem ler. Há, acrescida a isto, uma taxa de 
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pobreza muito alta, afetada pela colonização, guerra civil de 30 
anos e desequilíbrio social e económico. Apesar deste número 
excessivo de iliteracia, paradoxalmente Angola é berço de es-
critores de relevância lusofona e internacional, como Luandino 
Vieira, Pepetela, José Eduardo Agualusa e Ondjaki, entre outros. 

Consequentemente, e tratando-se de um projeto editorial, foi 
preciso conhecer a literatura Angolana. Quais as origens estilís-
ticas que ajudam a se demarcar das restantes escritas lusófonas? 
Quais as influências da cultura do livro ocidental com a forma de 
contar contos das comunidades angolanas originárias? 

Após compreender o enquadramento temático – Angola e literatu-
ra angolana – o capítulo seguinte irá contextualizar teoricamente 
o campo do projeto prático, numa primeira fase interessa-nos 
reflectir sobre ilustração, uma vez que desde a génese do LER&-
CONTAR, sentimos que seria fundamental recorrer à ilustração, 
já que acreditávamos na sua capacidade de fomentar empatia 
com o público que pretendemos alcançar.

Assim, neste segundo capítulo, abordar-se-ão temas como os livros 
ilustrados e suas tipologias, a maneira de como estes artefactos 
comunicam paratextualmente com o leitor, incursando também 
em publicações editoriais de circuito fechado e alternativo, que se 
julga oferecerem soluções de caráter gráfico em muito relacionadas 
com os suportes a criar para solucionar o problema. O projeto 
desenvolvido tomou por modelo os fenómenos da auto-edição e 
aliados à redução de gastos em materiais em diferentes épocas. 
Serão referidos exemplos como a Bíblia Pauperum, o chapbook, 
o cordel brasileiro, o fanzine e também – e não menos importante 
– o panfleto. Das edições alternativas e da auto-edição, optamos 
por dar mais foco ao fanzine, uma vez que encontramos na sua 
evolução histórica soluções capazes de informar e resolver alguns 
dos desígnios do LER&CONTAR, entre os quais a acessibilidade 
e baixos custos de produção e disseminação. Do fanzine parti-
mos para as questões da reprodutibilidade, entre um espectro 
bastante alargado de possibilidade e mecanismos de impressão, 
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interessou-nos aprofundar um pouco mais sobre máquinas mul-
tiplicadoras. Entre as quais o mimeógrafo, criado por Thomas A. 
Edison, a tecnologia ecológica de impressão japonesa, a risografia, 
e a revolucionária e transformadora de sociedades, a xerografia. 

Concluído o segundo capítulo, transitar-se-á para a descrição dos 
objetos criados que compõem o projeto LER&CONTAR. Nesta 
fase, as diferentes etapas de criação contemplarão uma observação 
sobre como se relaciona o texto com a ilustração, a dobragem 
do suporte dos contos, o aspecto lúdico do objeto que se estende 
desde a montagem do artefacto, da leitura dos contos e da inter-
pretação de texto, observando ainda a peça extra que abarcará os 
contos da coleção da edição deste ano e as plataformas digitais 
onde o LER&CONTAR se expõe e comunica com o seu público.  

Assim como é importante discutir a questão formal,  também o 
é referir a estrutura estratégica que esteve por detrás do projeto 
e, consequentemente, a sua implementação prática e a realizar.

Apresentados e sustentados os artefactos dos projecto prático pas-
sar-se-á para as conclusões. Aqui pretender-se-á analisar e reflectir 
o projeto LER&CONTAR, tentar perceber quais as adversidades e 
dificuldades que surgiram, entender se as questões levantadas foram 
solucionadas e apontar algumas considerações futuras para o projecto.

Este projeto, LER&CONTAR, proporcionará a possibilidade de poder 
interagir com noções que são alheias à minha área profissional tal 
como poder estudar Angola e a sua literatura, assim como aden-
trar pelo mundo da produção gráfica num contexto prático e real 
e simultaneamente criar mais capacidades de trabalho em equipa. 



O CAMPO DE  
IMPLEMENTAÇÃO
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Este projeto, LER& CONTAR, tem o objetivo de ser implementa-
do em Angola, nas suas maiores cidades e polos de concentração 
populacional mais expressivos. O problema que esta iniciativa 
pretende ajudar a minorar é a falta de acesso ao livro, em particular 
o que se destina a crianças e jovens.

É sabido que há outros problemas a montante, designadamente  
a elevada taxa de analfabetismo e uma situação linguística complexa 
– o português é a única língua oficial, mas não é falado nem entendido 
por todos, uma vez que há uma série de línguas nacionais paralelas. 
De qualquer modo, Angola tem uma nova geração de pensadores, 
escritores e críticos a tentar conseguir uma maior visibilidade. Do 
outro lado, há um público, sobretudo infanto-juvenil que necessita 
de ser culturalmente alimentado, com conteúdos de qualidade  
e acessíveis. O projeto tenta assim ir ao encontro das duas partes, 
contribuindo para o reforço da unidade e da identidade angolanas. 
Formar os vindouros, dar-lhes a conhecer o património do seu país, 
os seus contos, as suas tradições, os seus velhos e novos autores, as 
suas línguas, a sua fauna e a sua flora será uma forma de contribuir 
para o enriquecimento individual e coletivo.

Ao longo deste capítulo pretendo fazer uma breve introdução ao 
país e à sua literatura, considerando depois o caso particular da 

1.1 angola, um olhar geográfico



24 O Campo de Implementação

literatura infanto-juvenil angolana. As informações sobre Angola 
resultam apenas da recolha de dados estatísticos ou documentais, 
uma vez que nunca lá fui e o estudo da literatura local esteve até 
à data fora da minha área de estudo. 

Angola é um dos países mais populosos do continente africano. Segundo 
o último censos do Instituto Nacional de Estatística de Angola (INE), 
de 2014,  a que tive acesso, tem um total de 25 789 024 habitantes, 16 
153 987 dos quais urbanos (63%) e 9 635 037 rurais (37%,).

Situado na costa ocidental sul de África, o país passou por um longo 
período de colonização portuguesa, cujas marcas permanecem até 
hoje. A mais visível é talvez a língua, que é a única oficial e a que 
tem maior expressão, sendo usada pelos órgãos de comunicação 
social e pelas autoridades políticas, administrativas e educacionais. 
Dentre as 15 línguas mais importantes do país, o português é falado 
por 71% da população, tendo mais incidência nas áreas urbanas. 
Nas cidades, 85% da população usa o português, ao passo que nas 
aldeias o número cai para 49%.

O umbundo é a segunda língua mais falada pelos Angolanos, con-
centrando-se o seu uso nas províncias de Benguela, Huambo, 
Bié e Namibe. O kikongo e o quimbundo terão uma percentagem  
de falantes a rondar os 8% cada uma.

O levantamento foi feito com base nas pessoas com ou mais de 15 anos 
que sabiam ler e escrever. Curiosamente, a taxa de analfabetismo é, 
em proporção, menor em zonas rurais que nas zonas urbanas: num 
país com metade da população dessas idades analfabetas, regista-se 
79% de iliteracia nas zonas urbanas e 41% nos espaços rurais. De 
qualquer modo, o maior número de pessoas com o ensino primário 
concluído está situado nas zonas urbanas, sobretudo em Luanda e 
Cabinda. As diferenças entre géneros também se acentuam neste 
domínio, pois os homens têm em média menos estudos que as 
mulheres. À época do censos, a utilização de tecnologias como o 
telemóvel, computador e a internet não abrangia nem metade da 
população com mais de 15 anos. O telemóvel era o meio mais uti-

Mapa geográfico  
de Angola.
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lizado e a internet era ainda de acesso muito escasso. Apenas um 
décimo do população tinha acesso a computador. Muitos destes 
dados poderão ter sofrido alterações entretanto.

1.2 a literatura em angola

Tal como acontece com todos os povos que passaram por um pe-
ríodo colonial, a literatura angolana é relativamente recente. Há 
um certo consenso entre os especialistas, como Pires Laranjeira, 
Maria Celestina Fernandes ou Américo Correia Oliveira para 
datar a sua formação nos anos 50 do século passado, embora se 
reconheça que há uma série de manifestações literárias anteriores, 
as mais antigas das quais remontam ao século xvii. Além disso, 
como aliás seria de esperar, Angola dispõe de uma rica literatura 
oral que se expressa em diversas línguas e que abarca formas como 
os contos, os provérbios, as adivinhas, as canções, etc. Segundo 
Américo de Oliveira, o primeiro estudioso a interessar-se por este 
tema foi o missionário Héli Chatelain, que em 1894 publicou, 
em Nova Iorque, uma recolha de contos em quimbundo, acom- 
panhados da sua tradução para inglês. 

A literatura escrita angolana desempenhou um importante papel 
na luta contra o colonialismo e em favor da independência (mui-
tos escritores angolanos foram também políticos, a começar por 
Agostinho Neto, poeta e primeiro presidente de Angola). Além 
disso contribuiu para a formação da unidade nacional, reforçando 
a identidade do país e das suas populações. 

A escassez de manifestações literárias até ao século xix compreen-
de-se facilmente se tivermos em conta as condições da colónia, que 
funcionava sobretudo como um entreposto de escravos e estava 
escassamente povoada, contando com um número insignificante de 
estruturas administrativas e de ensino. Note-se aliás, como refere 
Pires Laranjeira, 1995, que a imprensa só foi introduzida em 1845, 
com o objetivo de produzir o Boletim Official do Governo Geral 
de Angola. A partir daí, as páginas do Boletim passam também a 
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incluir algumas produções literárias e será dos seus prelos que, em 
1849, sairá o primeiro livro de poemas escrito por um angolano 
de nascimento: Espontaneidades da Minha Alma – Às Senhoras 
Africanas, da autoria de José da Silva Maia Ferreira.

Seis anos mais tarde, em 1855, seria lançado o primeiro jornal 
literário, A Aurora, num empreendimento de que fez parte o 
poeta português Ernesto Marecos, que viria também a escre-
ver o primeiro poema narrativo de temática angolana: Juca, a 
matumbola (Lenda africana). Esta aliança entre o jornalismo e 
a literatura manter-se-á ativa até quase ao final do século xix, 
dando expressão às reivindicações políticas e culturais de uma 
elite crioula, constituída pelos chamados filhos do país e por 
intelectuais oriundos da metrópole mas fixados em Angola. Um 
dos nomes mais significativos do último grupo é o de Alfredo 
Troni, licenciado em direito pela Universidade de Coimbra, que 
desenvolveu em Angola, a partir de 1874, uma intensa carreira 
jurídica, política, jornalística e literária. Fundou o Jornal de 
Loanda, o Mukuarimi e Os Concelhos do Leste e publicou, em 
1878, a primeira novela de temática angolana, Nga Muturi. 

Na primeira metade do século xx, a atividade literária propria-
mente angolana diminuiu, embora tenham aparecido escritores 
de relevo, como Assis Júnior ou Castro Soromenho (nascido em 
Moçambique, mas com uma obra de incidência angolana). É nesta 
época que surge e vai ganhando espaço a chamada literatura colo-
nial ou ultramarina, promovida pela Agência-Geral das Colónias 
e destinada sobretudo aos colonos. Dominada por um propósito 
propagandista e por uma visão quase sempre exótica de Angola e 
do angolano, tal literatura passou geralmente ao lado do processo 
de formação da futura literatura nacional angolana.

Na viragem para a segunda metade do século, ocorre o primeiro 
momento decisivo da formação da literatura nacional angolana. Jo-
vens reunidos em movimentos culturais como o MNIA (Movimento 
dos Novos Intelectuais de Angola) ou a ANANGOLA (Associação 
dos Naturais de Angola), influenciados por movimentos culturais e 

Folha de rosto do livro 
Espontaneidades  
da Minha Alma.



literários internacionais – como a Négritude e a Black Renaissance 
– apontam um novo caminho, voltado para a realidade local e para 
a população angolana. A revista Mensagem, lançada em 1951, foi o 
veículo que deu a conhecer esta geração, integrada por nomes como 
Agostinho Neto, Viriato da Cruz, António Jacinto, António Cardoso 
ou Mário Pinto de Andrade, todos eles fundadores também do MPLA 
(Movimento Popular de Libertação de Angola).

A década seguinte seria marcada pelo início da guerra colonial, 
em 1961, pelo aparecimento de novos autores – o mais destacado 
dos quais será o ficcionista José Luandino Vieira – e pela intensa 
atividade literária, cultural e política desenvolvida a partir de Lisboa 
pela CEI (Casa dos Estudantes do Império). Esta instituição foi 
responsável por uma revista também intitulada Mensagem e pela 
publicação de antologias e obras individuais de autores angolanos 
e das outras então colónias africanas de Portugal.

Ainda no plano editorial, deve destacar-se o trabalho das edições 
Imbondeiro, nos anos 60 do séc. xx, na cidade de Lubango (à época 
Sá da Bandeira). No plano propriamente literário, a denúncia da 
opressão e o apelo à revolta dominam agora o discurso dos escritores, 
ao mesmo tempo que a censura se torna mais vigilante e repressiva.

Depois da independência, a 11 de novembro de 1975, foi fundada 
a UEA (União dos Escritores Angolanos), que nos anos seguintes 
teve uma intensa atividade associativa, editorial e de divulgação, 
ajudando a consolidar a nascente literatura nacional. Nos anos 
seguinte, autores como Pepetela ou Manuel Rui, na ficção, ou 
Arlindo Barbeitos e David Mestre, na poesia, foram mostrando 
a maturidade da literatura angolana. Para além desses, Angola 
conta hoje entre os seus mais reconhecidos autores figuras como 
José Eduardo Agualusa, Ondjaki ou Ana Paula Tavares, cujas 
obras – enraizadas na cultura local mas de temática cada vez mais 
universal – têm sido amplamente premiadas e traduzidas.

Isso não significa porém que o processo de formação da literatura 
nacional angolana esteja concluído. Num país em que a língua ofi-

António Agostinho Neto, 
cofundador do MPLA, 
Primeiro Presidente da 
Mesa da Assembleia 
Geral da UEA e Primeiro 
Presidente de Angola.

Logotipo da União de 
Escritores Angolanos.
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cial ainda não é dominada por toda a população, em que a taxa de 
analfabetismo continua alta, em que escolas, bibliotecas, livrarias, 
editoras e outras estruturas de suporte estão repartidas pelo terri-
tório de forma muito desigual, ainda levará algum tempo para que 
a literatura chegue a todo o país e reflita todos os seus habitantes.

1.3 oratura, as raízes da escrita angolana

Mais do que as europeias, as culturas africanas continuam a atribuir 
uma grande importância à palavra oral, passada dos mais velhos 
para os mais novos. Condensando a sabedoria de um povo ao 
longo dos séculos, a literatura oral inclui contos de muitos tipos. 
Américo Correia de Oliveira, estudioso e coletor de literatura, con-
tos e tradições orais africanas de língua portuguesa, refere que é 
possível rastrear e esboçar temas tradicionais que são recorrentes 
em variadas regiões de Angola:

Mitos de submersões, afogamentos ou micro-dilúvios (o 
Nordeste de Angola apresenta a zona mais importante deste 
mito), contos de maquixes ou makichi [monstros antropófa-
gos] (para norte do Cuanza, entre Quimbundos e Congueses), 
Lendas anióticas (do Anioto “Homens Leopardo”) (na região 
do Uíge e dos Dembos), Mitos de sirenídeos (na zona costeira 
desde Cabinda ao Rio Cuanza, com penetração para o dis-
trito do Cuanza-Norte e outras regiões), Mitos de torres, de 
andaimes sobrepostos e de outros processos para a escalada 
do céu – por vezes mesclados do mito de Babel (Moxico e 
Cuanza-Sul), Poesia pastoril (Sudoeste de Angola – região 
dos Ambós ou Ovambos) (...), Mitos de monstros aquáticos 
(Lunda e casos isolados como o do Cutato), Mitos de Ngola (do 
litoral de Luanda até Pungo Andongo), Lendas de tesouros 
(Sudoeste de Angola), Contos míticos (mágico-religiosos) da 
caça (Nordeste de Angola) (Oliveira, 1999, p.55). 

A oralidade é, portanto, em Angola um traço com muito peso na escrita, 
constituindo de certo modo uma marca distintiva da sua literatura. 
Voltados para a educação, ensino e formação dos mais novos, existem 
em várias comunidades angolanas os Mi-sendu, que consistem em 
histórias e contos que vão sendo ensinadas repetidamente às crianças, 

Livro Uma Escuridão 
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(Ndalu de Almeida) com 
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pela Caminho.
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em reuniões das povoações. Este cuidado com a educação, o transmitir 
e incutir ensinamentos, valores éticos e morais nas novas gerações 
marca o estilo identitário da literatura infanto-juvenil de Angola.

1.4 síntese à literatura para infância em angola

A literatura infantil surge na Europa nos finais do século xviii, 
quando a sociedade burguesa desenvolve o conceito de família e 
passa a distinguir a criança do adulto e o tempo do trabalho do 
tempo do ócio. Este conceito foi-se espalhando por todo o mundo, 
à medida que as condições económicas e sociais permitiram a 
autonomização de um público infanto-juvenil.

O mesmo aconteceu em Angola, onde já havia uma literatura 
infantil antes da independência, embora de raiz europeia e diri-
gida sobretudo aos filhos dos colonos europeus. Segundo Maria 
Celestina Fernandes, a primeira obra de raiz angolana foi lançada 
em 1972 pelo MPLA, com o objetivo de apoiar a alfabetização dos 
guerrilheiros do movimento e das crianças das regiões que então 
controlava: trata-se de As Aventuras de Ngunga, de Pepetela.  
Mais tarde, segundo escreve Maria Celestina Fernandes:

Rui Monteiro escreveu o livro A Caixa e a ele cabe a honra 
de ter sido o escritor angolano que apresentou a primeira 

À direita, uma cubata  
em Londela, Nova Sintra, 
Bié, Angola. Fotografia de 
Helder Sabino, 2006.
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obra inédita de literatura infantil. (...) O livro conheceu uma 
edição bastante modesta, com ilustrações a preto e branco 
rabiscadas por crianças. A temática gira em torno da perso-
nagem Kito, um menino deslocado de guerra, a guerra civil 
que eclodiu logo após a proclamação da independência e se 
prolongou por décadas. A oralidade perpassa a narrativa, 
o escritor utiliza o linguajar popular, e as personagens em-
poeiram-se nas areias vermelhas do musseque, a sua área de 
residência. São situações que vão ao encontro das aspirações  
do fundador da Nação e da União dos Escritores Angolanos, 
Dr. António Agostinho Neto. Seu maior desejo era ver surgir 
uma literatura que retratasse com sentimento e propriedade 
as questões de Angola – a terra, o povo, a cultura, as belezas 
naturais, os mistérios do mar, rios e lagos, as tradições, os 
costumes, as makas, etc (Fernandes, s/n, s/p.). 

Dois anos após a independência de Angola, um conjunto de pro-
fessores lançou uma Reforma Educativa, procurando promover 
os conteúdos angolanos e retomar a tradição dos contos de trans-
missão oral. Dario de Melo, Octaviano Correia, Gabriela Antunes, 
Maria Eugénia Neto, Rosalina Pombal e Cremilda Lima eram 
parte desse Núcleo, de que saíram numerosas publicações e outras 
iniciativas. Desde então têm surgido diversos outros projetos, 
como o Jardim do Livro Infantil, lançado em 2006 e integrando 
também o Prémio Literário Jardim do Livro Infantil. Acrescenta 
Maria Celestina Fernandes:

Também por iniciativa do governo, surgiu o projecto Ler 
Angola, que visa divulgar a literatura angolana dentro e 
fora do país. No terceiro ano, 2015, lançou a 1ª Colecção 
11 Clássicos Infantis, com uma tiragem de cinco mil exem-
plares por título. Uma vez que não visa o lucro, a colecção 
é comercializada a um preço módico e também são feitas 
distribuições gratuitas, a fim de fazer chegar os livros a 
um maior número de crianças. A Árvore dos Gingongos foi 
uma das obras incluída na colecção dos clássicos (Fernan-
des, s/n, s/p).

Um dos casos incontornáveis da literatura angolana para a infância 
é Cremilda de Lima, que em 1977 fez parte do comité do Ministério 
da Educação e é membro da União de Escritores Angolanos (UEA). 
O seu trabalho tem consistido sobretudo em criar, caracterizar, 



valorizar as obras literárias para a infância e as tradições orais an-
golanas. Autora do livro História da Literatura Infantil Angolana 
– décadas de 70 e 80, publicado em 2017, Cremilda Lima reuniu 
informação fundamental para a história e a caracterização deste 
importante sector da cultura angolana. Na sua opinião, a literatura 
infantil realmente angolana surgiu apenas com a fundação da UEA, 
após a independência. 

Merece destaque também a coleção, lançada em 1982, Piô... Piô… 
(piô é uma expressão angolana para criança, segundo o Dicionário 
Infopédia da Língua Portuguesa). Trata-se de um conjunto de doze 
livros de seis autores, editados pelo INALD (Instituto Nacional do 
Livro e do Disco), ilustrados por António Domingues. Os autores 
que integraram este projeto foram Dario de Melo, Cremilda de 
Lima, Gabriela Antunes, Maria do Carmo, Octaviano Correia e 
Rosalina Pombal. Era um projeto de baixo custo, com impressão 
a preto e branco e capa a uma cor (Lima, 2017, p. 33). Revelou-
-se curioso e interessante o facto de este fenómeno editorial ter 
pontos de contacto com o LER&CONTAR, pelos seus valores e até 
características formais e estratégicas. Ambos se dirigem ao público 
infantil, recorrendo a edição de baixo custo e contam também com 
um número variado de escritores angolanos. 

Coleção completa  
dos fascículos Piô...  
Piô... (1982) 
Fotografia de Cremilda  
de Lima, 2020
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A literatura para os mais novos em Angola tem subsistido com difi-
culdades financeiras, de distribuição e de acesso ao livro. Isso não tem 
impedido contudo a criação e o surgimento de nomes importantes e 
criativos no panorama da nova geração de escritores para a infância 
no país, como o consagrado Ondjaki ou Gociante Patissa, que conta 
com vários contos publicados internacionalmente.

Resumindo, Angola desenvolveu uma cultura literária rica e pujante 
desde a sua independência no panorama da lusofonia apesar de todas 
as adversidades económicas, políticas e sociais. Absorveu de muito do 
que as culturas ancestrais e endémicas preservaram de geração em 
geração e soube conciliar isso com a cultura imposta pelo coloniza-
dor, libertando-se mais tarde dela criando um estilo literário bastante 
próprio e identitário. O acesso ao livro, assim como ao livro ilustrado, 
é ainda muito precário dada a falta de poder de compra por parte da 
esmagadora maioria da população urbana de Angola e também pelo 
facto de ser um objeto externo às culturas autóctones e rurais deste país.

O projeto LER&CONTAR, apresenta uma resposta para combater 
a iliteracia da forma mais barata e acessível, oferecendo contos 
ilustrados intergeracionais como veremos mais adiante nos se-
guintes capítulos onde serão debatidos tópicos como a ilustração, 
suportes impressos de livros ilustrados e meios de impressão que 
vão de encontro aos propósitos do projeto. 
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Ilustrar, num sentido gráfico, concentra em si a ideia de traduzir 
um acontecimento, uma história ou um sentimento. É humana a 
necessidade de comunicar. A representação visual e, por conseguinte,  
a ilustração, foram desde cedo um veículo primordial para a expressão 
e difusão da comunicação. Um dos primeiros exemplos dessa vontade 
de transmitir uma mensagem são as gravuras e pinturas rupestres.

O aprimoramento da ilustração foi-se desenvolvendo par a par com 
as culturas e os desenvolvimentos técnicos para a sua produção e 
reprodução, variando os grafismos e temas conforme a localização 
dos povos, o ambiente que os rodeia, e, consequentemente, as suas 
culturas. Os modos de ver e de percepcionar a realidade diferem, 
sendo exemplos disso as perspetivas aéreas, comuns nas culturas 
do oriente, a modelação dos sombreamentos na cultura europeia 
ou a preferência dos motivos geométricos e vegetais ou até mesmo 
a exclusão da representação humana no mundo árabe. 

A ilustração, sobretudo no contexto editorial, nunca deixou de 
se aliar à tecnologia. A comunicação e a necessidade de comu-
nicar direcionaram sempre as populações para a utilização da 
tecnologia, de forma a ir retirando dela o usufruto máximo.  
A ilustração ganha um grande impulso na capacidade de cria-
ção aliada aos contos impressos, com a chegada da litografia, 
no transitar do século xviii para o seguinte; até então servia-

2.1 ilustrar e seus contextos
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-se da xilogravura e da zincogravura. Posteriormente, como 
veremos neste capítulo mais adiante e com especial atenção, 
outras tecnologias passaram a ser utilizadas: o mimeógrafo,  
a risografia, a xerografia e a digital.

Durante um longo período de tempo, a ilustração foi considerada 
um acto de arte menor, a par de expresões como a ourivesaria, a 
bijuteria ou o artesanato. Era tida muitas das vezes como ornamento 
ou suporte representativo do texto e não como elemento principal 
ou de primeiro plano. Segundo Júlio Dolbeth, essa consideração é 
injusta, dado que a ilustração é uma das primeiras abordagens e 
interações ao espectro da arte, contribuindo de forma fulcral para o 
enriquecimento da literacia visual (Silva, 2014, p.42). A demonstrar 
o baixo estatuto que era atribuído à ilustração, convém destacar a 
expressão “arte aplicada” que era usada relativamente à ilustração, 
reforçando assim o papel redutor de uma arte que tinha apenas in-
tuito comercial, representativo ou decorativo, e não uma disciplina 
onde o autor tem uma voz ativa e interpretativa. Convém também 
destacar da tese de Dolbeth que, assim como as artes maiores, como 
a pintura e escultura, também a ilustração sofreu várias fases de 
movimentos e vanguardas, dos quais se destacam: Romântico, Era 
Vitoriana, Arts and Crafts, Art Nouveau, Sachplakat, Art Deco, 
Expressionismo, Realismo, Primitivismo e Modernismo.

Contudo, a ilustração pode ter em si a função prática, quan-
do esta surge em contexto de uma encomenda comercial,  
o que a pode distanciar da arte. A ilustração tem um valor prático 
inerente, para além do conceitual – este, apesar de tudo, era o 
fator a que anteriormente se reduzia o papel da ilustração, que 
hoje em dia está mais lato – aplicação em livro, cartaz ou arte 
pública. Os seguintes tópicos abordarão sucintamente a utilização 
desta ferramenta de comunicação em contexto editorial já que é 
o que mais se aproxima do projecto prático que acompanha este 
relatório: em que formatos surge; que técnicas narrativas podem 
ser usadas; como a ilustração evoluiu lado a lado com os avanços 
tecnológicos relativos aos meios de reprodução que são utilizados 
e particularmente no caso das edições com poucas exemplares.
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A ilustração pode tomar a forma e o estilo que melhor se conjugar 
com o tipo de mensagem que quer transmitir. Ilustrar não é apenas 
nem de todo desenhar. É uma prática realizada com os materiais 
ou técnicas que o ilustrador entende melhor responderem à men-
sagem que pretende transmitir, ao contexto e medium em que essa 
mensagem será transmitida ou em determinados casos ao receptor 
implícito desta mensagem. Hoje em dia é possível poder escolher 
entre ferramentas físicas e digitais ou ainda juntá-las para obter outro 
tipo de resultados. Nos dias que correm há a possibilidade de ter 
uma variedade enorme de escolhas e soluções técnicas para ilustrar.

A ilustração, segundo Alan Male, é muitas das vezes educativa, 
podendo ter um carácter histórico, cultural e científico; porém, 
defende que mesmo que tenha um princípio informativo, não 
tem que ser necessariamente preciso, mas interpretativo, e isso 
ajuda a assimilação de conhecimento por parte do seu público.  
O autor reforça que a ilustração tem a elasticidade de poder 
adoptar tanto morfologias mais realistas como mais abstrac-
tas, científicas e técnicas, surreais, sequenciais, esquemáticas,  
decorativas e subjetivas (Male, 2016, p.240). 

Neste segundo capítulo abordaremos temas que se relacionam 
com a ilustração e a sua aplicação. A ilustração aplicada ao livro 
e consequentemente os casos em que este artefacto tem formas 
menos convencionais e que se assemelham com questões técnicas 
e conceptuais do objeto criado para o LER&CONTAR. Assim como 
os meios de produção e reprodução que se ajustam às motivações 
e diretrizes do projeto.

2.2 características, funções e possibilidades  
do livro ilustrado

Todos nós temos algo de que gostamos e que guardamos com 
especial apreço. Existem conexões que são geradas por memó-
rias, vivências, sabores, gostos. A criação de uma afetividade, seja 
qual ela for, e o seu porquê, são intrínsecas ao ser humano. O objeto  
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livro é provavelmente um dos que melhor descreve essa emoção.  
A sensação de pertença, de possuir, e também o de conhecer, tocar, 
desfrutar, estão no cerne da ligação humana ao livro. Este surge 
em várias fases e etapas da nossa vida. A infância e a juventude são  
momentos essenciais, é aqui que se estimula o cérebro com novas apren-
dizagens e modos de ver e pensar. Trata-se de criar empatia e relação 
com o artefacto. Essas perceções podem ser condicionadas pelas várias 
formas e tipologias em que os contos e histórias ilustradas aparecem.

Os artefactos do mundo editorial que contêm ilustrações 
constituem um universo extenso e em permanente cresci-
mento. Dos mais convencionais aos mais disruptivos, pode-se  
encontrar uma grande variedade de casos onde a ilustração  
e o texto convivem de forma imaginativa, dirigindo-se a crianças,  
adultos ou, em muitos casos, a um público alargado. Contudo, ten-
do em conta que o meu projeto prático, LER&CONTAR, tem como  
público-alvo as crianças, irei dar mais ênfase às características dos 
suportes editoriais ilustrados infanto-juvenis. Em Livro Ilustrado: 
Palavras e Imagens (2011) de Maria Nikolajeva e Carole Scott,  
as autoras afirmam:

Muitos livros ilustrados são claramente destinados 
a crianças pequenas e adultos sofisticados, comuni-
cando-se em diversos níveis com ambos os públicos  
(Nikolajeva e Scott, 2014, p39.).

Sophie van der Linden, no livro Para Ler o Livro Ilustrado 
(2011) apresenta as principais tipologias de livros ilustrados 
para crianças, nomeadamente: o álbum ilustrado, o livro com 
ilustração, os livros de primeiras leituras, a banda desenhada,  
o livro-brinquedo, os livros interativos, o livro pop-up e os ima-
giers. Estes são exemplos de formatos mais ou menos convencio-
nais que costumam surgir geralmente no universo comercial. Po-
rém, a ilustração aplicada ao contexto dos objetos impressos não se 
fica pelos formatos tradicionais. Além do mencionado, a ilustração 
tem um território de atuação mais vasto e histórico. Comummente 
relacionamos a ilustração com a imprensa e em particular com  
o jornal e a revista, a publicidade ou, por exemplo, o cartaz e a em-

Livro Ilustrado: Palavras 
e Imagens (2011) de Maria 
Nikolajeva e Carole Scott.
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balagem. No contexto não comercial podemos ainda acrescentar 
outros suportes editoriais com menos visibilidade pública, mas 
essenciais para a prática e divulgação da ilustração, nomeada-
mente os livros de artista, o fanzine e a multiplicidade de suportes  
e exemplos normalmente rotulados como edições independentes.

Segundo van der Linden, existe uma diferença entre o ál-
bum ilustrado e o livro ilustrado. O primeiro é um artefacto 
que dá primazia à imagem, e onde esta ocupa grande parte  
da área do suporte, sendo o texto muitas vezes elemento secun-
dário. A presença maioritária da ilustração na página transporta 
a narrativa, e o texto sucinto confere a continuidade narrativa ou 
outras interpretações e vice-versa, tendo sempre como caracte-
rística principal a ilustração com mais relevância visual do que  
o texto. O livro ilustrado é o inverso do álbum ilustrado, sendo que 
a ilustração serve de apoio ao texto e pode surgir ao longo da obra 
ou pontualmente em certos espaços. Estes dois casos associam-se 
por convenção ao público infanto-juvenil. Outro formato de livro 
ilustrado mas destinado à pré-infância é o livro-brinquedo. Este 
contém símbolos, texturas, cores apelativas e sobretudo atividades 
lúdicas e educativas exploratórias de diferentes sentidos, tendo em 
conta que o seu público-alvo vai até à faixa etária dos 3 anos de idade.

Os livros pop-up são um caso especial, dentro da convenção 
tradicional das tipologias de livros com ilustração. O livro pop-
-up permite uma experiência tridimensional e interativa, dado 
que faz uso de detalhados elementos de engenharia de papel,  
podendo-se criar mobilidade ou desdobramento através de encai-
xes, abas, esconderijos (Linden, 2011, p.25).

Sophie van der Linden refere ainda os imagiers, livros que têm 
um sentido educativo e lúdico ao mesmo tempo, pois a imagem 
e o texto são indissociáveis. O texto e a ilustração completam-se, 
sempre que isso se torne necessário.

Por outro lado, podem ser encontrados outros suportes editoriais 
ilustrados que, por norma, não estão inseridos no circuito comer-

Capa de Para Ler o Livro 
Ilustrado (2011) edição de 
Cosac Naify.
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cial, não encaixam em livrarias convencionais e normalmente 
podem ser encontrados em espaços especializados, como galerias 
e feiras de autor. Estas publicações são muitas vezes designadas 
como alternativas, independentes ou de autor, e tendem a ter  
características próprias que as distinguem das publicações massivas 
e comerciais, nomeadamente o seu conteúdo, os grafismos, o papel, 
a encadernação, o preço, entre outras. Por norma, correspondem 
a um público de nicho, que procura este tipo de produto. Casos 
como o flip-book, o leporello, o livro de artista ou o fanzine carac-
terizam-se especialmente na maior parte das vezes de serem edição 
limitada, normalmente e concebidos e editados pelo próprio autor.  

2.3 estruturas e dinâmicas no livro ilustrado 

Definir a utilização, função e interpretação da ilustração é um exercí-
cio complexo, uma vez que não é uma ciência. Ao contrário do texto, 
uma ilustração é polissémica, encerrando em si uma multiplicidade 
de interpretações oriundas do seu autor, de quem a lê e do suporte 
onde é apresentada. O ilustrador, especialmente no caso de autor-
-ilustrador, em colaboração com o editor ou o designer, é incumbido 
de produzir um objeto que seja coerente em várias componentes 
que formam o artefacto. Desde o seu exterior ao interior, passando 
pela capa e contracapa, abas e miolo, podendo ainda conceber uma 
sobrecapa, um encarte e outros extras que possam integrar o objeto. 
Este e outros tipos de elementos denominam-se paratextos. Paratexto 
é o “conjunto dos elementos, textuais ou gráficos, que acompanham 
o texto de uma obra” (Priberam, s/d, s/p). 

No exterior do livro, as sobrecapas, a capa e contracapa, as abas, as 
guardas, as folhas de ante-rosto e rosto, são importantes momentos 
e elementos que imergem o leitor na história, para além da sua 
utilidade de proteção do miolo (no caso da capa, da contracapa e 
das guardas). Pode ainda ser acrescentado o valor da textura dos 
materiais que compõem o livro e através de processos sinestésicos 
representar e interpretar o ambiente que a narrativa pretende 
transmitir. O formato escolhido para o artefacto tem uma função 
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importantíssima a desempenhar na ligação emocional e prático 
do livro. Por exemplo, no contexto do álbum ilustrado podemos 
encontrar algumas convenções relacionadas ao formato do livro, 
nomeadamente o formato vertical, “à francesa”, mais alto que largo 
e apropriado a uma narrativa descritiva que recorre a retratos ou 
paisagens, ou “à italiana”, mais largo que alto, onde o movimento, o 
tempo e a sequência de imagens são favorecidos (Linden, 2011, p.53). 

É igualmente relevante a utilização de formatos não convencionais 
para que estes se conectem conceptualmente com a obra. Um 
exemplo claro é a obra O Livro Inclinado (2008), de Peter Newell, 
editado em Portugal pela Orfeu Mini, em que a própria anatomia do 
livro é uma solução gráfica que vai de encontro à própria narrativa 
do livro e verificada quando lemos a sinopse proposta pela editora, 
que faz a correspondência entre o formato e a narrativa de forma 
bastante explícita, “este livro ilustra nas suas páginas a descida 
rocambolesca de Bobby no seu carrinho de bebé pela encosta mais 
empinada do bairro”(Orfeu Negro, s/d, s/p). 

A dimensão do livro pode implicar também, de maneira positiva, 
uma experiência mais apropriada à obra. Recorro às obras de Mao 
Fujimoto, no caso à sua versão da história de Alice no País das 
Maravilhas (2017) e à sua coleção Big Book, em que é explorada 
a dimensão do livro adaptada à obra. O livro é uma versão de 
formato gigante, e consiste em três grandes folhas dentro de uma 
embalagem/caixa tendo esta a função de capa e contracapa. A 
embalagem contém três folhas de grandes dimensões dobradas e 
nestas estão representadas 6 cenas do texto. Este livro é de grandes 
dimensões para um adulto e torna-se enormíssimo para a criança 

O Livro Inclinado (2008),  
contracapa, capa e dupla.
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que o lê, levando qualquer leitor, independentemente da faixa 
etária, a submergir no universo de Alice. 

A leitura de um livro com ilustrações e texto vive do ritmo, 
das sequências. Dependendo da tipologia onde se insere,  
a ilustração pode surgir como pormenor para acompanhar o 
texto, ou pode ocupar toda a área disponível do spread. Uma 
ilustração nasce na maior parte dos casos da interpretação de 
um texto e o seu posicionamento no layout do livro ou página 
está relacionado com a parte do texto citada metaforicamente 
na interpretação visual.

Uma das utilizações clássicas da ilustração é quando ela surge em 
paralelo com o texto, como por exemplo quando uma página é ocu-
pada pelo texto e a oposta pela representação visual de um momento; 
outra possibilidade comum dentro deste modelo paralelo pode ser 
a imagem acima ou abaixo da mancha de texto. Esta opção muitas 
das vezes pode originar alguma monotonia narrativa.
O peso visual é importantíssimo no design gráfico, assim como 
na ilustração. O preenchimento de um espaço ou o esvaziamen-
to deste criam dinâmicas necessárias para conferir diferentes 
momentos, níveis de leitura, destaques e ritmo à leitura das 
imagens e da própria mancha do texto. É pertinente a utilização 
do espaço branco para criar vários efeitos e sensações ao leitor  
e Bettinna Kümmerling-Meibauer recorda o caso do clássico da li-
teratura infanto-juvenil Where the Wild Things Are (1963), escrito  
e ilustrado por Maurice Sendak, com versão portuguesa  – Onde 
Vivem os Monstros – editada pela Kalandraka em 2009 onde 
ressalta o quão estes elementos narrativos são importantes e 
uma das razões para que o livro seja tão citado:

*Onde Vivem os Monstros (1963) de Maurice Sendak, é co-
nhecido por diminuir e aumentar enquadramentos espaciais 
(espaços brancos ao redor da imagem, sem quaisquer linhas 
ou artifícios decorativos para definir o enquadramento)
(Kümmerling-Meibauer, 2018, p.32).

* Maurice Sendak’s Where the Wild Things Are (1963), which famously uses diminishing and expanding 
air frames (white space around the picture, without any lines or decorative embellishments to define the 
frame)” (Kümmerling-Meibauer, 2018, p.32).
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O espaço branco é necessário para a criação de sensações de leve-
za, isolamento ou pausa. O oposto – a abundância de informação 
visual e o preenchimento – criam impacto. Quando esse oposto  
é antecedido por uma imagem clara, o seu impacto visual é exacer-
bado, criando ao leitor surpresa e entusiasmo. Tomo como exemplo 
o livro Panther (2016) do autor-ilustrador Brecht Evens, que faz 
uso destas noções ao longo de todo o livro. A relação dos persona-
gens centrais da história, a pantera e a menina, são ilustrados em  
sequências por vezes lado a lado, como acontece nas vinhetas de banda  
desenhada, porém sem uma delimitação gráfica, mas com espaços 
brancos entre as situações. A monotonia é frequentemente quebrada 
com a ampliação em crescendo das ilustrações e com o preenchimen-
to total de spreads quando as situações se tornam mais intensas.  
A sequência de imagens simula uma ação ou uma cena. 

A margem é uma área de maior importância na construção de um 
livro. Uma ilustração que ocupe a totalidade da página (o que se cos-
tuma designar como imagem sangrada) tem a capacidade de criar 
um impacto visual maior, já que preenche o nosso raio de visão.  
A margem também pode ser o espaço de entrada ou saída de 

Representação da 
redução de espaço branco 
circundante da ilustração 
no livro Onde Vivem  
os Monstros  
(Kalandraka, 2009).
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elementos, assim como num palco de teatro ou enquadramento 
televisivo; ninguém sabe como é o espaço que fica de fora do enqua-
dramento e com isso podem ser criadas narrativas com um universo 
criativo mais alargado e expandido. A margem é também um espaço  
de segurança que garante que nenhum elemento importante para 
a leitura fique omitido.

Muitas vezes deixada de lado, até mesmo considerada um risco para 
uma leitura mais confortável em contextos editoriais mais clássicos 
como em romances, jornais, revistas, é a medianiz. Esta área, se 
apropriado, pode por vezes ser bastante útil para a criatividade da 
obra e um elemento fulcral para a narrativa de um livro, sendo um 
elemento paratextual que ajuda na interpretação do texto. É tido 
como excelente caso de estudo o livro da editora Planeta Tangerina, 
A Bola Amarela (2017), da autoria de Daniel Fehr (texto) e Bernardo 
P. Carvalho (ilustração). O meio do livro torna-se um portal para a 
mudança de universos e de cenas, quando dois jogadores de ténis 
procuram a desaparecida bola amarela dentro desse espaço.  

Demonstração 
das sequências de 
representações da pantera 
que criam a ilusão  
de movimento.
Panter  (Brecht Evens, 
2014) 



LER & CONTAR 45

Estudar este tipo de estruturas e aplicações da ilustração em contex-
to do livro torna-se útil para compreender as suas possibilidades 
e consequentemente aplicá-las no projeto prático desenvolvi-
do ao longo deste ano, mesmo que este não apresente as carac-
terísticas e tipologias de um livro ilustrado típico. O artefacto 
criado, contudo, é provido de uma capa e contracapa, mesmo 
que estas não se assemelhem, nas suas características formais,  
à capa e contracapa dos livros referidos acima, contudo encontro 
algumas semelhanças na forma como são utilizados nos paratextos 
do projecto LER&CONTAR, informação verbal e visual como uma 
intenção clara, nomeadamente o resumo do conto ou oferecer 
um enquadramento visual de introdução à narrativa do conto.  
O facto de o artefacto se assemelhar a um panfleto e obedecer  
a uma estrutura e hierarquia fixa e sólida, obrigou a que, de ma-
neira a possibilitar uma leitura mais dinâmica, se usassem técnicas 
de enquadramento, escala e sequência estudados neste capítulo. 

2.4 aproximações estilísticas  
e formais ao projeto

O desenvolvimento do projeto e a concretização da sua forma não 
pôde deixar de tomar como exemplo aquilo que já havia sido feito: 
objetos gráficos semelhantes, ao nível das suas tipologias morfoló-
gicas, semânticas e reprodutivas. Procurou-se encontrar exemplos 

Momento em que a bola 
amarela cai na brecha   
do campo de ténis 
(medianiz do livro).
A Bola Amarela (Planeta 
Tangerina, 2017)
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pouco dispendiosos e com relação direta com quem imprime e lê. 
Nomeadamente processos de edição independente.
Alessandro Ludovico refere que a publicação alternativa e inde-
pendente terá surgido ainda antes de Gutenberg, com o fenómeno 
Bíblia Pauperum (Bíblia dos Pobres), recorrente na baixa Idade 
Média, na zona da Alemanha e Áustria composta geralmente folhas 
de papel xilogravadas com passagens ilustradas da Bíblia, com 
características de layout que hoje em dia se podem considerar 
semelhantes às da banda desenhada.

Outro exemplo oriundo da história do livro e com fortes relações 
com o meu projeto prático são os chapbooks (chap vem do inglês 
arcaico, significando comércio, portanto um chapman era um 
negociante de livros), publicações encontradas desde o século xvi 
ao xix, de características populares, vernaculares e acessíveis ao 
grande público por serem baratas, concentrando numa única folha 
poemas, histórias, canções, entre outros conteúdos. Este folheto 
baseando-se no princípio da redução de custos e economia de 
meios, no qual o artefacto desenvolvido para o meu projeto se pau-
tou também. Assim, estes pequenos livros funcionavam através da 
divisão do plano em páginas, imposição para um aproveitamento 
mais efetivo e económico da área disponível de papel.

A literatura de cordel, cultura de publicação popular brasileira, 
foi outro suporte tido como inspiração, pelas suas características 
autorais, processuais e formais. O cordel brasileiro surge com a che-
gada dos colonos portugueses no século xviii e comprovando a sua 
origem antiga, Arnaldo Silva, ex-professor da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, tem uma vasta coleção de raridades de 
cordel português que vêm desde o Renascimento. Porém os cordéis 
brasileiros contemporâneos, com as suas características formais que 
normalmente os identificam, datam do final do século xix e inícios 
do século xx. Tradicionalmente impressos a xilogravura a preto e 
branco, mas também encontrados hoje em dia impressos em off-
set, são vulgarmente conhecidos pelo seu conteúdo composto por 
pelejas ou repentes (desafios/despique em rima dialogadas entre 
dois poetas) ou simples contos populares, tendo também um valor 
de documento e relato de notícias. Estão normalmente relacionados 

Planificação  
(frente e verso)  
do chapbook  
The Groans of the Gallows 
datado de 1846,   
de William Calcraft 
(1800–1879).

Biblia Pauperum
da década de 60 do 
século xvi. Segundo Rune 
Pettersson a sua dimensão 
original seria de 25x18 cm
(Pettersson, p.5, 2009). 



LER & CONTAR 47

com a técnica de impressão da imagem em xilogravura e do texto 
em tipografia móvel, segundo o investigador Ulpiano de Meneses:

Associadas às pequenas irregularidades deixadas pelos pro-
cessos manuais no papel de baixo custo, fica favorecida uma 
impressão de coisa antiga, fruto da passagem do tempo como 
que caucionando a autenticidade (Meneses, 2019, p.235).

O autor refere ainda a importância que é dada neste tipo de 
artefacto a execução das capas. Genericamente, estas tentam 
abarcar e resumir toda a história ou relato tratado no cordel com 
ilustrações de características naïves. A temáticas mais recorrentes 
são os “retratos de cordelistas (...), recados e publicidade, cenas  
de filmes de Hollywood ou linguagens da fotonovela ou das his-
tórias em quadrinho, paisagens de cartão-postal e assim por  
diante” (Meneses, 2019, p.236 ).
O cordel é um género literário que faz uso da poesia e da métrica 
das palavras. A utilização de papel colorido, de pouca gramagem 
e impressão com mancha negra e porventura algum do conteúdo 
que o LER&CONTAR divulga, são algumas das semelhanças que 
encontramos na herança do fenómeno do mundo editorial popular 
do cordel, apesar de que na fase da idealização e concepção o cordel 
não tivesse sido uma das primeiras referências. 
As edições de autor, publicações rudimentares, de produção económica 

A Desventura de um 
Corno Canancioso, cordel 
tradicional de autoria  
de Osvaldo Figueira.
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e pouco dispendiosa como o movimento do fanzine das décadas de 70 
a 90 do século passado, foram, certamente, o espírito que guiou inicial-
mente o caminho que o LER&CONTAR tomou. Dada a necessidade 
de redução de custos que norteou o projeto, implicando um consumo 
mínimo de material e compactação do conteúdo da publicação, foi 
necessário investigar estes objetos e seu contexto sociocultural.

Segundo Phil Stoneman, The Comet, publicado em 1930 pela 
Science Correspondence Club, é reconhecido como a origem do 
fanzine. Porém, é com a afirmação do movimento Punk/DIY, na 
segunda metade da década de 70 do séc. xx, que o fanzine toma 
as proporções e registo gráfico e cultural que hoje lhe são reco-
nhecidos. Nestas décadas, entre 70 e 80, esta forma de publicação 
chega à sua expressão mais identitária de rebeldia, afirmação 
e auto-suficiência. No caso português, segundo o artigo A Fan-
zinteca de Geraldes Lino publicado em 2019, no site da Câmara 
Municipal da Amadora4, a primeira publicação de cunho amador 
está atribuída a José Garcês, com a publicação O Merlo que data 
da década de 40 do século passado. Porém, é com Árgon, publi-
cado em 1972, que surge o primeiro caso que se pode enquadrar 
no que é entendido por fanzine. Portugal vê um florescimento da 
criação de conteúdo livre e independente a partir do 25 de Abril 
de 1974 – segundo o mesmo autor, são editados nesses anos fan-
zines como Quadrinhos, Aleph, Ploc e Copra. O fanzine, ao nas-
cer e ser explorado no contexto da cena Punk inglesa, acaba por  
mimetizar as suas preocupações culturais, sociais, ideológicas, bem 
como o seu património gráfico. A estética brutalista, a fotocópia, 
materiais pouco nobres, impressões a preto e branco, corta e cola, 
marcadores, letras decalcáveis ou recortadas, no fundo fazem 
uso dos meios possíveis que um indivíduo dispunha facilmente 
para que pudesse escrever, editar e disseminar conteúdos sem  
o apoio de uma estrutura comercial, tais como grandes editoras e 
ou gráficas. Por outro lado, esta focalização das diferentes etapas 
de produção e divulgação no indivíduo ou grupos pequenos de 
pessoas permitiu que os conteúdos fossem bastante multidisci-
plinares, já que não estavam sujeitos aos constrangimentos de 
linhas editoriais complexas passíveis de censurar ou restringir  

Fascículo nº4 da fanzine 
Árgon (1972) editado 
pelos alunos do Liceu 
Nacional Gil Vicente  
em Lisboa. 
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a liberdade de expressão. Geraldes Lino recorre à expressão edi-
tautor para melhor descrever estes criadores de conteúdo próprio  
e autónomo. A tecnologia mais acessível era, portanto, a xerogra-
fia, o que permitiu que muitas pessoas pudessem disseminar os 
seus pensamentos políticos, intelectuais, culturais, sexuais, entre 
outros. Outro subformato que surgiu com este movimento foi o 
Perzine, zines que se destinam a um público ainda mais restrito do 
que o dos fanzines – por exemplo, círculo de amigos ou de pessoas 
interessadas em determinado assunto.

Pelo seu carácter volátil, impressão barata e capacidade de chegar a 
um número muito alargado de público, os desdobráveis e brochuras 
foram igualmente uma fonte de referência para o projecto prático. 
Nestes suportes, a informação é distribuída e concretizada através 
de uma hierarquia de leitura que segue as diferentes possibilidades 
de dobragem que este plano pode oferecer. Existem vários tipos 
de planificação de dobragem de folhas. Encontram-se facilmente 
disponíveis, no mercado, formatos como o flyer, o desdobrável, o 
fole ou concertina, a brochura ou a folha de sala. Muitos destes su-
portes estão relacionados aos contextos comerciais e de marketing, 
usados principalmente no universo da publicidade. O desdobrável 
publicitário, por exemplo, é facilmente descartável, pela sua falta 
de nobreza de materiais, conteúdo temporário e efémero. Muitas 
vezes corresponde a campanhas de determinado período de tempo 
e por isso, o público que o recebe, não o guarda ou arquiva, como 
acontece com outros artefactos gráficos. 

O desdobrável e o flyer podem também ser encontrados em contex-
tos culturais, ganhando um pouco mais de afetividade, mas mesmo 
assim mantendo o perfil descartável. Este tipo de estacionário é 
usado para transmitir a programação cultural de instituições como 
museus, teatros ou festivais. 

Estas influências formais confluem com a raiz formal do projeto. 
Foram escolhidos os folhetos com dobras paralelas, portanto com 
dobragens iguais, como referência, pois a folha quando vincada 
permite leituras do conteúdo com mais dinâmica. Acrescento ain-
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da que o fator do formato foi também importante no momento de 
apreciação e estudo destes artefactos. Por norma, fazem uso de 
formatos internacionais, portanto formatos DIN, tamanhos de papel 
estandardizados para facilitar processos de impressão e produção, 
permitindo assim que o projeto possa facilmente ser impresso em 
qualquer lugar ou país, objectivo que o projecto pretende alcançar, 
já que nos interessa que possa ser reproduzido nos países lusófonos.

No desenvolvimento do projeto, foram tomadas decisões baseadas 
nos temas abordados acima e retirado deles o que mais se apropriou 
para a resolução do problema levantado –  a literatura ilustrada de 
baixo custo. Abordados estes temas foi necessário conhecer qual 
a maneira mais eficaz de poder concretizar o projeto fisicamente. 
No próximo sub-capítulo iremo-nos debruçar especialmente em 
processos de reprodução multiplicação que possam tornar viável 
a disseminação do projecto.

2.5 meios de reprodução e multiplicação

Neste momento da investigação, foi decidido procurar meios e técnicas 
de reprodução de baixo custo. Caso que merece especial atenção pelo 
seu valor paradigmático é a xerografia, tecnologia que no século xx 
moldou tanto o modelo capitalista neoliberal como formou a estética 
de movimentos de reação ao sistema, como, por exemplo, o fanzine 
Punk referido anteriormente. Porém também foram tidos em consi-
deração outros sistemas de impressão. Até ao século xix, o conceito de 
imprimir era associado quase unicamente à tecnologia de Gutenberg, 
que introduziu na Europa, adaptando aos caracteres latinos, o sistema 
inventado na China. Surgiram então métodos que vieram acrescentar 
outros significados ao que se entende por imprimir. Falo de tecnolo-
gias que foram inventadas entre 1870 e 1910, que funcionavam como 
sistema de reprodução através da cópia e não da estampa. Adjusted 
Margin– Xerography, Art, And Activism In The Late Twentieth Cen-
tury (2016) de Kate Eichhorn, é uma obra que teve especial importância 
na investigação para este capítulo. A autora destaca algumas destas 
máquinas de cópia inventadas durante este período de tempo: o pa-

Capa de Adjusted 
Margin– Xerography, 
Art, And Activism In The 
Late Twentieth Century 
(2016).
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pirógrafo, a caneta elétrica, o mimeógrafo, o fotostato e o duplicador 
a álcool (Ditto Machine). 
O mimeógrafo, inventado por Thomas A. Edison, em 1876, veio mo-
dificar o paradigma da auto-edição naquela época, apesar de a sua 
utilização ter sido mais expressiva entre os anos 30 e 40 do século 
seguinte. O mimeógrafo é uma tecnologia que se integra na categoria 
de permeografia, onde cabem processos como a serigrafia e a riso-
grafia, ou seja, impressão stencil, através de um processo mecânico 
de perfuração para obtenção da matriz por onde passará a tinta. Em 
semelhança à risografia, usa um tambor ou mais; a tinta é aplicada 
sobre o tambor e este imprime sobre o papel que é alimentado pela 
pessoa ou pela própria máquina. Pode funcionar analogicamente ou 
mecanicamente através de um ponto de eletricidade, sendo que estas 
condições poderão variar de modelo para modelo.

Em relação às primeiras publicações amadoras e autorais, o mi-
meógrafo teve a capacidade de produzir um número de tiragem 
curto mas consistente. Antes e depois da 2ª Guerra Mundial e 
com a divisão do planeta em duas facções, capitalista e comunista, 
testemunharam-se movimentos socio-culturais que se serviram 
do mimeógrafo para a auto-publicação. Existiram, separados mas 
semelhantes, o fanzine no ocidente e o samizdat no leste (Ludovi-
co, 2012, p.38). O ressurgimento desta técnica de impressão tem 
vindo a ser notória nas publicações de autor e fanzines. Um dos 
maiores entusiastas, colecionador, investigador do mimeógrafo 
e da cultura associada a esta técnica, hoje em dia, é o Holandês 
Erwin Blok, cujo trabalho, para além da investigação e restauro de 
mimeógrafos, é dividido em formações e oficinas internacionais e 
na Van Eyck Academie, onde leciona.  

O mimeógrafo apresenta contudo alguns constrangimentos na sua 
utilização, nomeadamente a necessidade de especialização técnica para 
o seu manuseio e autonomia. Esta particularidade, a rentabilidade 
apenas ser alcançada por tiragens de médio alcance, a sua manutenção 
ou o preço e dificuldade no acesso ao mimeógrafo, foram factores que 
o afastaram como opção para a realização do projeto.

Capa de Post-Digital 
Print – The Mutation of 
Publishing Since 1894 
(2012).
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Outra técnica de reprodução pensada para o projeto foi a risografia, 
um meio de reprodução que ressurgiu com grande popularidade 
nas últimas duas décadas. Este é um sistema de cópias, que tem 
por base uma matriz, a partir da qual, através da transferência da 
imagem do fotolito para uma película de tinta de cor sólida, feita à 
base de materiais vegetais, se pode fazer um número considerável 
de impressões. Este sistema de multiplicação criado no Japão num 
cenário pós-guerra, em 1946, explora as sobreposições de formas, 
com o fator característico do ligeiro desalinhamento, produzido 
pelo passar das folhas pelo tambor de impressão, que lhe confere o 
valor adicional de dar a sensação de peça única às suas impressões, 
para além da capacidade de criação de tramas e texturas que se 
podem aplicar à matriz, ajustáveis na pré-impressão. Não sele-
cionamos a risografia como método de impressão para o projecto 
porque envolve formação técnica para o seu manejo e o acesso a 
este equipamento na região onde se pretende realizar o projeto, 
bem como o custo da máquina, matriz e tinteiros, são muito es-
cassos.No decorrer da pesquisa sobre meios de produção, foi na 
xerografia que o projeto viu maior contributo e viabilidade, dada 
a sua relação com a cultura que a ela é associada, a da auto-edição 
e a independência que esta confere ao indivíduo. 

A xerografia é o que na gíria se chama de fotocópia. Com a sua 
evolução técnica, adaptada à era digital, virão a utilizar-se as ex-
pressões  “impressão a jato de tinta”. “impressão a laser”. Segundo 
a investigadora Kate Eichhorn, a xerografia é uma consequência da 
experimentação dos meios técnicos de multiplicação fotográfica. É 
em outubro de 1938 que o austríaco Chester Carlson, com o apoio 
de Otto Kornei, faz a primeira cópia xerográfica. A “fotocópia” é um 
método que, inicialmente introduzido nas empresas e escritórios 
nos anos 50, se generalizou a partir da década de 70 do século xx.

A sua utilização simples, eficaz e de uso rápido foi bastante apelativa 
para diferentes actividades comerciais, cujo objetivo era reduzir 
custos e otimizar a comunicação. Posteriormente, com o surgimento 
e proliferação dos centros de cópias, passou a ser também utilizada 
por um público com menos capacidades financeiras e de estratos 
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sociais mais baixos ou mesmo marginalizados, o que marcou a his-
tória deste meio de impressão pela sua dualidade, demonstrando 
ser um processo de cópia que chega a vários estratos sociais. O ato 
de fotocopiar está associado a um caráter tanto burocrático e legal 
como também de rebeldia, afronta ao sistema, direitos de autor e 
à emancipação do indivíduo com voz presente na sociedade. A xe-
rografia é intrínseca ao movimento Punk, DiY, anarquista e queer.  
Da utilização deste tipo de tecnologia de impressão surgiram fe-
nómenos gráficos como o Mail Art, o aumento do surgimento de 
cartazes em espaço público, os fanzines e a Xerox Art.

A xerografia é o método mais barato de reprodução que oferece 
resultados bastante satisfatórios na impressão. Basta colocar o 
conteúdo que se pretende copiar sobre o scanner no topo da má-
quina e definir o número de cópias pretendido, sem danificar a 
matriz, ao contrário de outras técnicas de impressão. 

Descendente desta tecnologia, criada nos anos 70 do século xx 
pela própria Xerox, a impressão a laser veio mudar a capacidade 
de impressão a cores. Anos mais tarde, com o surgimento e demo-
cratização do computador e da World Wide Web, dá-se a revolução 
digital que fez transitar do processo analógico da fotocópia, um 
processo fotográfico, para o digital. Agora, os documentos já não 
são copiados através de um processo fotográfico mas a partir de 
um documento pDf ou de scanner que analisa o conteúdo, trans-
formando-o em informação digital para posteriormente imprimir 
a laser. Relacionada com esta tecnologia, Alessandro Ludovico 
destaca ainda a Expresso Book Machine, criada em 2007, equipa-
mento que tem a capacidade de processar um livro de 300 páginas 
com capa e lombada colada em poucos minutos (Ludovico, 2014, 
p.72). Este tipo de tecnologia possibilita que um indivíduo, com 
recursos mínimos de material e custos reduzidos, possa obter, à 
la carte e on demand, a obra literária que pretende.

As características formais do fanzine, pela impressão a preto e 
branco, produção autónoma e independente e do cordel brasi-
leiro, pelo facto de conter historietas num reduzido e limitado 
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espaço, por usar papel colorido, ilustrações estilizadas e olhan-
do, ainda, para o panfleto pela sua capacidade de condensação, 
divisão do plano e estruturação de conteúdo foram referências 
basilares para a concretização e concepção do artefacto final 
deste projeto e por isso consideradas pertinentes para abordar 
neste capítulo do relatório de projeto. 

2.6 contributos do estudo da ilustração  
e meios impressão

Em suma, após esta reflexão à volta da ilustração, formatos onde 
esta pode surgir, a compreensão da forma de como estes suportes 
podem condicionar a chegada a um número mais abrangente 
de pessoas pelos seus custos de produção, conduziram ao for-
mato ideal para o projecto. Um formato que consideramos ade-
quado e que responde às premissas de produção e disseminação  
gratuita, nomeadamente: a utilização de um formato DIN (A3), 
de modo a facilitar a impressão por parte do público. Neste plano 
de impressão deverá estar incorporado um conto ilustrado,  
impresso frente e verso a jato de tinta ou laser. Consequente-
mente, este deve ser de manuseamento simples e claro, com pontos 
de dobragem básicos e de simples perceção.  

No próximo capítulo abordaremos os casos de estudo que 
consideramos importantes na fase de criação e produção 
do projeto final. É explicada a estratégia e a articulação entre  
os diferentes membros do colectivo LER&CONTAR, que por ser 
um projeto que envolve outros membros com diferentes valências  
e funções num projeto que numa fase inicial apenas era uma  
intenção e que a meio do mestrado se tornou real e com  
diferentes frentes de disseminação e suportes de divulga-
ção. Por fim, são sustentadas e explicadas as metodolo-
gias utilizadas na recolha de material, as etapas de criação  
e produção dos artefactos ilustrados, canais de divulgação  
e refletidos os seus resultados.
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O LER&CONTAR trata-se de um projeto de cariz social. Surgiu 
quando a Glória de Sousa, após ter feito a revisão do roman-
ce infanto-juvenil O Gigante Sem Coração (2019), do jovem 
escritor angolano Márcio Roberto, e de este lhe ter mostrado 
alguns contos inéditos para sua apreciação, entre eles o conto O 
Leãofante. Na ausência de revista ou jornal angolano onde essa 
publicação tivesse cabimento, a Glória de Sousa teve a ideia de 
fazer chegar estes contos gratuitamente aos possíveis leitores, 
através da produção, a baixo custo, de livrinhos que poderiam 
ser distribuídos gratuitamente nas escolas, bibliotecas e outras 
instituições. O público-alvo são as crianças entre os 9 e os 13 
anos de idade. Contactou-me, pedindo a minha opinião sobre a 
ideia e muito prontamente esta se tornou numa vontade de par-
ticipar, começando logo por criar protótipos e soluções gráficas 
ao enunciado do conceito do LER&CONTAR. Balizei quais os 
restringimentos que teriam de ser tidos em conta para concre-
tizar satisfatoriamente o projeto. O conto teria que caber numa 
folha A3, o público teria que ser capaz de dobrar o plano para 
obter a forma do artefacto, a impressão seria a preto e branco. 
Em conjunto com o meu professor orientador as soluções para 
o artefacto começaram a afunilar e a chegar a um formato mais 
cativante a nível do design. Todo este trabalho foi articulado 
entre o orientador e a coordenadora do projeto, a Glória de 

3.1 abordagem teórica ao projeto
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Sousa, havendo vários momentos de discussão do conteúdo ao 
longo de todo o processo de criação, ajustando-o às necessidades 
tanto gráficas como editoriais.  

Após analisados os assuntos que surgem em torno do conceito do pro-
jeto, nomeadamente o principal local de implementação (Angola) e a 
literatura angolana, a ilustração, o livro ilustrado e a impressão de baixo 
custo, seguir-se-á para a observação dos casos de estudo que serviram 
de apoio ao longo da criação do artefacto, e depois para uma análise do 
objeto resultante, como resposta para o problema apresentado, e seus 
desdobramentos de comunicação, portanto, o arquivador e plataformas 
de divulgação online. Ainda discorrerei sobre a estratégia tomada pelo 
coletivo que ajudou a erguer este projeto e no fim tratarei de apresentar 
os resultados obtidos, quais as reações e conclusões.   

O artefacto principal, como referido de forma muito sucinta no capítulo 
anterior, é um híbrido entre várias formas de objetos editoriais, onde se 
podem encontrar as influências formais nomeadamente do folheto, do 
fanzine e até do cordel brasileiro. Este objeto editorial consiste numa 
folha de formato convencional DIN, que concentra em si um conto 
ilustrado. Depois de vincado nos seus devidos pontos de dobragem, 
poderá ser arquivado numa peça à parte que servirá para reunir todos 
os contos dos 12 autores escolhidos para o presente ano de 2020. O 
arquivador foi desenvolvido com base no mesmo princípio que orientou 
o folheto. Primou-se para que este mantivesse a mais-valia de poder 
ser impresso por qualquer pessoa, em qualquer impressora doméstica 
ou em qualquer centro de cópias. Diferentemente dos fascículos que 
contêm os contos, em que a forma final é obtida através da dobragem, 
o arquivador necessita ser impresso em cartolina, recortado e dobrado, 
sem necessitar de qualquer ponto de cola.     

De maneira a poder dar forma e identidade a estes membros 
que ajudaram a erguer o LER&CONTAR, foi criado um cole-
tivo, ao qual se chamou Noitibó Confraria, o qual explicarei a 
origem do nome páginas mais à frente. O coletivo é composto  
essencialmente por três membros principais. Além destes,  
a Noitibó Confraria conta ainda com um grupo de pessoas que  
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contribuíram e contribuem de diferentes formas. Algumas dando 
opiniões e conselhos, visto, em certos casos, serem elementos li-
gados ao ensino, com experiência pedagógica envolvendo crianças 
e adolescentes na faixa etária alvo do projecto, outras por conhe-
cerem, por vivenciarem ou por terem vivenciado, a realidade an-
golana. A criação deste grupo tornou-se fundamental para a facilitar 
também a promoção do LER&CONTAR, para poder responder en-
quanto entidade responsável pelo projeto e consequentemente, numa 
fase posterior, conseguir a obtenção de apoios estatais e privados. 

A implementação em contexto real aconteceu no dia 10 de Maio de 
2020 e desde então o projeto mantém-se ativo. Neste capítulo de re-
flexão crítica do trabalho criado, é necessário dar atenção à estratégia 
desenvolvida. A distribuição de tarefas pelos membros do coletivo 
foi fundamental. O facto de tanto a Glória de Sousa como o Tomás 
Lima Coelho terem uma forte conexão com escritores angolanos de 
múltiplas gerações, tornou-se fulcral para o desenrolar do projeto que  
se desenvolveu de forma bastante orgânica na sua fase inicial. A partir 
destes contatos já previamente estabelecidos, foram escolhidos alguns 
autores; depois, tendo já a periodicidade do lançamento dos contos 
definida, foi acertado o número de autores que participam no ano de 
2020, um total de 12. Estruturou-se de forma alternada a sequência 
de contos dos autores angolanos, intercalando, até perfazer o total 
de autores, um já consagrado e um valor emergente. Os contos são 
lançados a cada 15 dias, sempre à sexta-feira.

Planeamento  
da distribuição dos 
autores que integram  
a edição 2020.
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3.2 casos de estudo

Na fase de conceção do projeto começaram a surgir as referências, 
seguindo uma metodologia de projeto simples: conhecer a premissa 
e o problema, buscar referências e o que já havia sido feito, maquetar, 
encontrar falhas e apresentar soluções. Foi na segunda fase, na pro-
cura do que já existe e que se relacione com o projeto, que encontrei 
projetos que me suscitaram interesse e, assim, tornaram-se os casos 
de estudo que analisarei a seguir. 

Os casos observados foram inúmeros, alguns aos quais recorridos 
no momento de projetar, mas outros já estavam assimilados através 
do processo de literacia visual que naturalmente venho acrescen-
tando, com origem no meu percurso cultural e académico ligado 
ao desenho, design e ilustração. Porém, existem quatro casos de 
estudo que se revelaram mais influenciadores. São eles: um pros-
pecto turístico português, Praia da Rocha, do início da segunda 
metade do século xx, que se tornou uma das referências mais 
visíveis e notórias no artefacto criado para o projeto; Igualmente 
o Use-It Map – Porto, relativo ao uso da ilustração em harmonia 
com o texto corrido; O terceiro objeto escolhido foi o livro lepo-
rello O Arenque Fumado (Bruaá Editora, 2011), texto de Charles 
Cros (1842-1888) e ilustrações de André da Loba (1979-) onde a 
análise do objeto se direcionou para a embalagem que contém o 
livro desdobrável, usada como referência para o arquivador da 
coleção do projeto. O quarto caso é de um projeto social surgido 
em tempo de quarentena, a Sebenta da Quarentena, no qual foram 
encontradas soluções estratégicas e visuais que me serviram para 
antever dificuldades que pudessem surgir com o LER&CONTAR.

Foi durante a procura de um formato que servisse as neces-
sidades do LER&CONTAR que me deparei com um prospeto  
da minha coleção que me suscitou um fascínio imenso.  
Trata-se de um desdobrável de cariz turístico, limitado a 2 000 
exemplares, impresso pela Empresa Litográfica Gráfica do Sul  
(provavelmente em 1961; contactada a Livraria Alfarrabista 
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Liliana Queiroz onde foi adquirido este objeto, aponta que tenha 
sido o seu ano de edição pelos dois últimos dígitos – 661 – que sur-
gem junto ao número de exemplares, costumando em publicações  
do género significar o ano), no qual se promove o destino tu-
rístico da Praia da Rocha.

O interesse por este prospeto aumentou quando me deparei com 
a capacidade de este oferecer, através da dobragem, a criação de 
vários momentos de leitura, e assim a separação de conteúdo 
diferente. Foi a admiração suscitada pela planificação que me fez 
querer transpor este modelo para o artefacto do LER&CONTAR. 
A sua simplicidade e eficácia serviam os interesses do projeto. 
Limitei-me a usar os mesmos pontos de dobragem para o artefacto 
do projeto, contudo inserindo-o numa folha de dimensão A3.
Acresce ainda  em valor gráfico a rica ilustração litográfica a 3 cores 

Frente e verso do propeto 
Praia da Rocha.
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principais, o vermelho, o azul e o amarelo, com alegorias às paisagens 
costeiras da região, do sol, do mar, e as composições tipográficas ca-
racterísticas da época. Um pormenor deste objeto é o facto de trazer 
numas das suas folhas um postal para que quem o lesse, pudesse 
enviá-lo, e assim ajudar a publicitar o destino turístico. 

Este objeto é sem dúvida, a influência mais evidente na forma do 
artefacto principal criado para o projeto LER&CONTAR. Contudo, 
a estruturação e inserção do texto e ilustração no objeto não estava 
ainda esclarecida e, por isso, foi preciso procurar exemplos que de-
monstrassem como conceber estas duas componentes com destreza. 
Como referência tomei um projeto realizado pela ilustradora Mariana, 
a Miserável, o Use-It Map – Porto (2017).  

O Use-It Map – Free maps, made by locals, for young travellers tra-
ta-se de uma peça na qual fui várias vezes observar comportamentos 
de relação texto e imagem, pela maneira como o texto se comporta 
em colunas de um grelha rígida.

Dirigido a jovens, o Use-it Map trata-se de uma coleção de mapas 
de várias cidades europeias, e a informação que se encontra sobre a 
cidade em questão é dada pelos habitantes locais, logo menos comer-
cial e mais autêntica. No caso foi estudado o mapa Use-it Map: Porto 

Frente do plano do Use-It 
Map – Porto (2017).
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(2017), ilustrado pela Mariana, a Miserável. Quando fechados, estes 
desdobráveis têm um formato quadrado, cabendo num bolso e quando 
abertos, cabem num formato convencional A1. No caso estudado, é 
impresso a duas cores. O mapa, por conter muita informação, foi 
estruturado seguindo uma grelha rígida, onde o texto informativo é 
inserido em colunas simples e de comprimento da linha de texto curta. 
Esta solidez é diluída com as ilustrações que ladeiam a informação. 
De um desenho sintético, manual e de influências naïf, particulari-
dades que podemos encontrar na obra de Mariana, a Miserável, estas 
tentam captar características de quem vive no Porto e de quem visita 
a cidade. Podemos encontrar, espalhadas pelo mapa, situações dos 
turistas, por exemplo, desfrutando do que a cidade tem para oferecer, 
tirando fotografias em modo selfie e assistindo a um jogo de futebol. 
A diferença entre turistas e autóctones é pouco perceptível, dando a 
entender e reforçando a ideia de que a cidade é para ser vivida. Várias 
cenas típicas associadas à cidade Invicta são representadas, como o 
homem que joga às cartas, o vendedor de castanhas assadas ou mes-
mo o martelo de S.João. Todas estas ilustrações são nutridas de uma 
forte componente metafórica, surreal mas baseadas nas vivências da 
ilustradora na cidade. As ilustrações a tons azuis e verdes-água não 
entram em grande destaque comparadamente com a quantidade de 
informação textual, porém conferem leveza ao artefacto. A leitura 
deste torna-se também mais fluída pelos recortes que certas caixas 
de texto fazem, e ainda se pode observar que houve uma intenção de 
dividir e hierarquias. Cada ponto de interesse da cidade é numerado, 
o que ajuda a ordenar e criar sequências à leitura. Notas e destaques 
podem ser encontrados ao longo do mapa, assim como ilustrações mais 
objetivas, como os ícones usados para orientar o tema da informação 
ou mesmo os desenhos técnicos dos mapas. Este artefacto encontra-se 
com o LER&CONTAR no sentido em que o uso da ilustração misturada 
com o texto foi inspiradora para a execução dos fascículos, o uso de 
uma estrutura simples como a grelha, ser um desdobrável, paleta de 
cores reduzida e o facto de ser um objeto distribuído gratuitamente.

Artefacto anexo ao projeto LER&CONTAR é o arquivador desenvol-
vido para albergar todos os fascículos no qual mais adiante se falará 
com mais detalhe. Contudo, convém primeiro ressaltar um objeto de 
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estudo que se tornou fundamental para poder desenhá-lo. Refiro-me 
ao livro O Arenque Fumado. Este livro, em formato fole ou leporello, 
transporta em si um texto escrito por Charles Cros, originalmente 
editado em prosa em 1872, posteriormente em verso no ano seguinte 
e em 2011 é reeditado pela Bruaá num novo formato, contando com 
ilustrações do ilustrador português André da Loba, que fazem da 
técnica fole um objeto muito especial, pois é desdobrando que se 
obtém a forma do “arenque” e se vão desvendando versos do conto.
 
Porém, não foi no leporello ilustrado que recaiu a observação mas 
antes na capa que o comporta. A capa, portanto, a embalagem do 
livro, tornou-se uma referência imediata. A sua forma vertical pare-
cia poder adaptar-se aos fascículos criados para o LER&CONTAR, é 
de montagem rápida, faz uso de tons a escala de cinza e parece por 
essas razões pouco dispendiosa. Estas características refletiram-se 
nas necessidades que o projeto almejava. Após observada esta peça, 
denotou-se a aplicação do título, dos nomes dos autores e do logotipo 
da editora, do mesmo jeito que se aplica numa lombada de um livro 
comum, na orientação de leitura francesa; contudo, neste caso há 
uma apropriação do espaço disponível para acrescentar mais infor-
mação e voltar a referenciar a editora e os autores. Esta aplicação faz 
uso do volume  – a caixa –, de maneira a que esta, de qualquer lado 
que seja posicionada, colocada ou arrumada, tenha sempre leitura 

Caixa de O Arenque 
Fumado (2011) 
planificada que contém  
o leporello.  
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e informação útil que num livro normal não se poderia obter. Esta 
aplicação tornou-se uma referência a transpor para o arquivador do 
LER&CONTAR. Não foi apenas tida como referência a planificação 
da capa, mas também a própria embalagem pela sua simplicidade e 
eficácia. O plano é seccionado em 8 faces, 4 como dobras de lombada 
e outras 4 para fechar o volume. Uma das faces é mais curta que as 
outras três, encaixa com a sua aba na face maior, as outras duas pos-
suem as mesmas dimensões. A face da frente deste objeto é recortada 
com a silhueta do Arenque, desvendando o colorido do leporello que 
se insere na caixa. O verso da capa é ilustrado com formas e objetos 
marinhos que se podem associar ao universo do arenque; quando 
levantada essa face, encontra-se por debaixo a cara em perfil do 
arenque, impressa a tons cinza, como se tratasse de um desvendar 
do livro que se encontra dentro da caixa. 

Ter este objeto como referência visual resultou ser de extrema 
utilidade para o processo de criação do arquivador do projeto, 
quer em termos de aproveitamento do espaço para o grafismo, 
quer em termos de mecânica.

Os casos de estudo chegaram com espontaneidade e conforme o 
rumo da evolução do LER&CONTAR. A Sebenta da Quarentena 
surgiu por parte da Mistaker Maker, uma plataforma de intervenção 
artística de promoção de exercícios e projetos de Arte Contemporânea 
portuguesa, onde foram convidados 40 ilustradores portugueses para 
criarem imagens a preto e branco. Estas estão à disposição de cada 
um através do site do projeto, num ficheiro de acesso gratuito que 
contém as ilustrações alusivas ao confinamento obrigatório, prontas 
para serem impressas e depois coloridas ou preenchidas pelas pessoas 
em pleno estado de confinamento, já que este é um projeto que surgiu 
em virtude do COVID-19. As ilustrações a preto e branco correspon-
dem a uma necessidade de redução de custos no ato da impressão por 
parte do público e permitem colorir sem interferência de referências 
visuais. A Sebenta da Quarentena surgiu, neste momento crítico, 
com uma postura positiva e ativa. Criou uma rede de pessoas que se 
predispuseram a levar estes passatempos lúdicos a vários sectores da 
sociedade, com especial foco nos mais fragilizados, como os idosos 
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em lares, dirigindo-se simultaneamente às crianças. Este processo de 
difusão e trabalho social foi registado nas plataformas online, como o 
Facebook e o Instagram. Demonstrou que a cultura foi, também nesta 
forma da ilustração, um elemento de importância para a sanidade 
coletiva durante os meses de estado de emergência. Este conceito 
congrega um forte espírito lúdico, social e democratizador da arte, no 
qual foram encontrados muitos paralelismos com o LER&CONTAR. 

As referências foram chegando durante todo o processo e certamente 
continuarão a surgir até que todo o projeto esteja concluído. Os casos 
de estudo acima referidos são aqueles que se tornaram basilares para 
o projeto e o levaram a tomar a forma que este tem. Observá-los serviu 
para poder evitar desafios e dificuldades, como por exemplo o facto 

Website do projeto 
Sebenta da Quarentena. 
Da cima para baixo: 
página de entrada;  
lista dos 40 ilustradores; 
documento aberto  
para imprimir.  
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de usar ou não uma grelha sólida, se a ilustração deveria ter mais ou 
menos destaque, o formato e os seus pontos de dobragem, chegando 
mesmo ao ponto de compreender como se poderia comportar a nível 
de comunicação digital. 

Das referências não citadas neste capítulo, posso destacar o aspecto 
estilístico da ilustração que, como varia de fascículo a fascículo e 
não recorre a uma só  referência, é um conjunto de influências. 
A questão da ilustração usada para o projeto ser a preto e branco 
tem um sentido puramente prático, com a finalidade de redução 
de custos. Contudo, posso demonstrar referências visuais nas 
interpretações realizadas conto a conto. O aspeto xilográfico das 
ilustrações no primeiro conto, O Leãofante, vem por observação 
do cordel brasileiro. Após a leitura do livro Panther, de Brecht 
Evens, surgiu um interesse pela maneira em como este consegue 
criar a ilusão de movimento através da composição de ilustrações 
semelhantes sequenciadas, e isto refletiu-se no conto de João 
Fernando André, O Dia Em Que Uma Pedra Virou Lua, quando 
interpretada a passagem dos anos pela Pedra e esta se transforma 
em Lua, mudando em seis etapas de uma forma poligonal para o 
círculo. No sexto fascículo, Até Que O Peixe Os Separe, em especial 
foco na representação da dona do cão e do gato, houve uma apro-
ximação estilística à obra do ilustrador Bill Traylor. Esta opção, 
para além do grafismo, carrega em si uma conotação política e 
social, dado que este reconhecido artista, nascido numa família 
de escravos negros dos Estados Unidos da América, representa a 
comunidade afrodescendente, e o LER&CONTAR é um projeto 
que se foca, na fase atual, em países africanos de expressão por-
tuguesa (nomeadamente Angola). É possível também encontrar 
outras referências formais e visuais no fascículo sete, A Matrícula, 
que fala da afirmação e emancipação de uma criança pobre, com 
o nome Nzinga, cuja proveniência vem da rainha do reino do 
Ambundu e do Ndongo, do século xvii, que ofereceu resistência 
aos colonizadores. Uma das ilustrações desenvolvidas para este 
capítulo bebe das pinturas murais, da iconografia feminista e de 
resistência, onde normalmente são representadas mulheres ou 
pessoas lado a lado de perfil. Outra referência citada na capa é o 

Man in Black and Blue 
with Cigar and Suitcase, 
de Bill Traylor, datada 
entre 1939–1942.

Ilustração desenvolvida 
com inspiração na obra  
de Bill Traylor para  
o conto Até que o Peixe os 
Separe (2020).
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punho esquerdo fechado e erguido, símbolo dos movimentos de 
revolta, resistência e união social; no caso da representação usada 
para a capa, foi ainda acrescentado um lápis, sinónimo da escrita 
e do conhecimento, portanto, um resumo do lema do capítulo.

Os casos de estudo foram essenciais para melhor entendimento 
do potencial da ilustração, do formato, da tipografia e também  
do comportamento na comunicação digital. Estes fortaleceram  
e consolidaram os meus conhecimentos prévios de noções  
de  design gráfico, ajudando a dar forma ao artefacto do projeto  
e seus desdobramentos.             

3.3 o projeto

Estruturado sem hierarquias rígidas e de forma orgânica, esta-
beleceu-se a organização de um coletivo. A criação deste grupo 
tornou-se fundamental para conferir uma entidade ao conjunto 
de pessoas que estão por detrás do projeto e que ajudaram a 
dar-lhe corpo. É a partir da Noitibó Confraria que vai ser possível 
ter acesso a possíveis fundos e apoios para no futuro sustentarem 
financeiramente e de outros modos (como, por exemplo, a divul-
gação). O Noitibó é um pássaro notívago presente no continente 
europeu e norte de África. Este animal foi usado para o coletivo 
por ter suscitado, entre outras coisas, muita empatia na hora da 
escolha de um nome.

A Noitibó Confraria é composta essencialmente por 3 membros prin-
cipais, havendo outros indivíduos que foram apoiando o projeto, sem 
nunca assumirem, contudo, uma posição ativa constante na sua criação 
do projeto. Assim, a estrutura distribui-se pelos seguintes membros: 
o Fernando Kawendimba, a Glória de Sousa, o Samuel Rego (eu) e 
o Tomás Lima Coelho. A mim coube-me a conceção do protótipo, 
direção de arte, tratamento de texto e criação de plataformas WEB, 
tarefas que detalharemos mais adiante neste capítulo. O Fernando 
Kawendimba foi crucial para a difusão, in loco. Foi ele que estabeleceu 
muitos dos contactos em Angola.  A Glória de Sousa, como criadora 
do conceito inicial e experiência na área editorial/cultural, ficou com 
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a responsabilidade de coordenar todo o projeto. Por coordenação, 
neste caso, subentende-se a responsabilidade de contactar os autores, 
revisão e adaptação de textos (uma das funções laborais que exerce 
atualmente), criação de conteúdo para as redes sociais e divulgação 
do projeto. O Tomás Lima Coelho, escritor, conhecedor e divulgador 
da literatura angolana, exerce a função de co-coordenador, sendo que 
foi através dele que se estabeleceram contactos com alguns escritores 
e se obtiveram algumas orientações estratégicas, tendo sido também 
consultado para esclarecimentos sobre literatura angolana, para 
aplicar no primeiro capítulo deste relatório. 

A Noitibó Confraria ajudou a que as despesas do projeto fossem 
reduzidas, dividindo, por exemplo, os custos da mensalidade da ma-
nutenção do domínio do site por quatro membros do grupo (sendo 
3 deles os membros principais). A inserção neste projeto surgiu da 
minha espontânea vontade e do interesse no projeto desde a altura 
em que a Glória de Sousa me interpelou com a sua ideia original. 
Comecei a desenvolver hipóteses que pudessem responder a uma 
possível forma física para o LER&CONTAR. 

O processo criativo começou por ser direcionado ao artefacto 
que suporta os contos ilustrados. Consequentemente, houve a 
necessidade da criação de duas marcas: o logotipo para o LER&-
CONTAR e o logotipo para a Noitibó Confraria, ambos com a 
intencionalidade de terem um grafismo neutro, para que não 
obstruam nem interfiram com o conteúdo que os rodeia.

Fui encarregado também da criação das plataformas online, no-
meadamente Website, Instagram e Facebook. Estas plataformas 
não tinham a mesma importância no início da conceitualização do 
projeto, mas vieram a demonstrar serem fulcrais para a dissemi-
nação do mesmo, tornando-se ponto de obtenção do ficheiro e uma 
fundamental fonte de distribuição, substituindo as que no princípio 
tinham sido consideradas: as instituições, as bibliotecas e as livra-
rias. De novo o projecto evidenciou, assim, a sua organicidade e 
capacidade de adaptação às circunstâncias. Comecei por definir o 
formato com que iria trabalhar e desenvolver o artefacto dos contos.

Logotipo desenvolvido 
para o  LER&CONTAR.

Logotipo da Noitbó 
Confraria. As palavras 
remetem para a figura  
do pássaro.
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Concebi-o através de um pensamento metódico e baseado em um 
sistema de grelhas, pois, ao tratar-se o LER&CONTAR de uma coleção, 
foi necessário criar uma unidade visual. Esta uniformidade é visível 
atentando ao uso da tipografia, de uma grelha fixa e do formato. Foi 
decidido que a ilustração tomasse uma linguagem gráfica não uniforme, 
diferente em cada novo fascículo, de modo a que cada conto apresente 
um universo distinto; ao mesmo tempo, esta decisão conferiu mais 
estímulo, tanto para o leitor como para mim, o ilustrador. 

As cores do papel a serem utilizadas a cada fascículo foram de-
cididas por mim, contudo estas decisões serviram apenas como 
sugestões e não são obrigatórias, tendo em conta a pouca oferta 
e acessibilidade existentes, quer em Angola, quer em Portugal, 
como pudemos constatar, sobretudo por, neste último caso, 
grande parte das lojas que poderiam disponibilizar papel com 
cores diversificadas se encontrarem encerrada, devido ao confi-
namento imposto pelo COVID-19 . 

Os contos podem ser impressos em papel de cópia branco ou a cor, 
ao critério do público, pois, como atrás referi, nem sempre é possível 
obter muita variedade deste material em casa, nos centros de cópias 
ou outros estabelecimentos que estejam capacitados com material de 
impressão. A minha função passou igualmente por ser o diretor de 
arte, o que fez com que coubesse a mim a criação do conteúdo gráfico 
e criativo para as mensagens que a Glória de Sousa iria transmitir 
para a promoção dos novos contos nas redes sociais. Nas plataformas 
online inclui-se também o website, criado através da ferramenta 
Squarespace, cujo trabalho de criação, organização e atualização foi 
feito sob o meu critério. Todo o processo foi, é e será futuramente, 
dirigido criativa e graficamente por mim, obviamente debatendo-o 
com os membros que fazem parte deste projeto.  

3.3.1 o objeto principal

Advindo de uma necessidade de publicar os contos dos autores da 
maneira mais acessível possível para o grande público, a solução que 
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o artefacto criado apresenta é muito simples, pragmática e objetiva.
Foi necessário criar uma grelha fixa capaz de moldar o texto à ilus-
tração. Marcou-se um número médio de 950 palavras por conto e, 
quando este não consegue ser mais comprimido, divide-se por partes; 
assim, um conto que, por exemplo, apresente 1900 palavras (caso 
de O Leãofante) será publicado em dois tomos. Esta delimitação 
de número de palavras por conto veio facilitar o processo criativo, 
visto que se ganhou muito mais espaço para desenvolver ilustrações 
que ocupassem mais área no plano, conferindo mais presença da 
ilustração no artefacto. 

A escolha da tipografia a utilizar para todas os desdobramen-
tos do projeto foi a Noto Sans e a Noto Serif, desenvolvidas pela  
Google Fonts.  A escolha desta família tipográfica recai principalmen-
te em três aspetos principais: a elasticidade e variedade de pesos que  
apresenta, ter um desenho neutro e, acima de tudo, ser gratuita, indo 
assim de encontro ao pretendido para o projeto, a redução máxima 
de custos. A versão serifada da Noto encontra-se em texto corrido 
e ficha técnica e a não serifada em títulos, subtítulos e numeração.  
O alinhamento do texto encontra-se à esquerda, não justificado,  
o que confere mais maleabilidade na hora de combiná-lo com ilus-
tração. A não justificação do texto retira também um peso visual  
à mancha tipográfica. Foi escolhido também que o texto não tivesse in-
dentação a cada parágrafo, de modo a não criar tantos espaços brancos  
na coluna de texto, sendo que estas já têm pouco espaço útil para 
linhas de texto mais extensas. Indentar os parágrafos criaria uma 
sensação de ziguezague visual que não seria benéfico para a leitura.

Aliada ao texto, a atividade à qual foi dedicada a maior parte do tempo 
foi a ilustração. O relevo desta na construção do objeto, é fundamental. 
As ilustrações, apesar de serem sempre diferentes a nível de linguagem 
gráfica, convergem em vários pontos que tornam a sua aparência mais 
coesa, fascículo a fascículo. Isto deve-se ao facto de ter sido escolhido 
trabalhar totalmente em formato digital, por uma questão prática e 
de poupança de tempo, e também pelo facto de terem sido criadas 
em escala de cinzas e usando técnicas vetoriais que remetem para o 
corta e cola, linogravura ou para uma ilustração analógica. Contudo, 

Amostra de pesos da Noto 
Sans e Noto Serif.
Noto Sans – numeração; 
Noto Sans Semibold – 
resumo; Noto Sans Bold – 
nome do autor; Noto Sans 
Black – Título Capa;
Noto Serif – texto corrido; 
Noto Serif Semibold – 
subtítulo de ficha técnica; 
Noto Serif Bold – título 
ficha técncia.



72 Projeto Ler & Contar

Primeira maqueta 
desenvolvida para  
o LER&CONTAR. 
Planificação em caderno 
de 16 páginas , sem 
ilustração, apenas texto.

Desenvolvimento  
de uma grelha para 
insersção de ilustração  
e colunas de texto.  
Acima: frente do plano;  
Abaixo: verso do plano.
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houve sempre liberdade estilística a nível do uso de texturas, estilo 
gráfico e de composição. Pretende-se que a ilustração tenha destaque 
e preponderância em relação ao texto, tendo sido uma das condições 
principais na construção de cada fascículo que houvesse, sempre, 
pelo menos uma ilustração de grande dimensão. À semelhança do 
caso de estudo, Use-It Map: Porto, o texto contorna em alguns casos 
as ilustrações e quando este recurso ocorre, observa-se uma maior 
fluidez e ocupação do espaço vazio da folha. O uso do espaço bran-
co e o controlo da mancha negra, da imagem e do texto, foi algo 
ponderado, tal como discutido no segundo capítulo deste relatório, 
pois a intensidade da ação, a separação de planos e a própria leitura 
da ilustração denotam-se quando a composição faz uso do espaço 
branco. As ilustrações de cada conto usufruem das capacidades que 
os pontos de dobragem conferem também. Por vezes, pode haver 
pequenas ilustrações escondidas num nicho de uma das páginas, em 
outros casos a ilustração ocupa grande parte de uma face da folha, 
em outros a ilustração funciona como um portal para a entrada no 
conto, quando as duas primeiras folhas do fascículo estão juntas e 
constroem uma imagem. Existem inúmeras possibilidades de layout 
para a inserção da ilustração, mais ou menos disruptivas, interativas 
ou dinâmicas, a serem exploradas. 

A capa dos fascículos é testemunho das possibilidades de variações 
na composição, sendo que a capa, para além de poder funcionar 
como resumo visual do conto, como por exemplo no conto A Ma-
trícula, pode jogar com a abertura da folha, desvendando certas 
ações. No conto Dadão e Eva, a capa somente expõe uma cabana; 
quando o artefacto está devidamente dobrado e quando virada 
a primeira página, uma fileira de soldados aproximam-se desta 
habitação. Outro exemplo que usufrui desta capacidade elástica 
do suporte é o conto de Zetho Cunha Gonçalves, Aqui Tem Dinos-
sauro, onde na capa apenas se vêem quatro dinossauros, e, aberta 
a folha, como de cortinas de palco se tratasse, depara-se com uma 
plateia de mais seres pré-históricos. 

O plano de impressão foi pensado em formato DIN (A3), porém é 
possível também imprimi-lo à escala A4. A escolha deste formato 
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não foi arbitrária, pois mesmo sabendo que o público em geral tem 
mais acesso ao formato mais pequeno (o A4), o A3 acabou por ser 
o formato que prevaleceu, por atribuir ao suporte mais dimensão, 
imersão no conto pelas imagens, empatia, logo menos descartabili-
dade. Esta folha, impressa com orientação horizontal, é dividida em 4 
partes: 3 dobras paralelas iguais verticais e 1t perpendicular a estas a 
partir do lado maior abaixo. Vincando a folha de papel seguindo estas 
indicações, obtém-se a forma real do artefacto, um género de folheto. 
Na parte inferior, portanto o ponto de dobragem perpendicular às 
dobras verticais, estão inseridas a ficha técnica, a biografia do autor, 
na frente, e no verso uma área disponível para a interpretação do 
conto por parte dos leitores. A orientação do texto, nesta zona, está 
ortogonalmente colocada em relação ao texto corrido, de maneira 
a que haja diferenciação e remeta para um segundo momento de 
leitura. Foi delimitada à volta da folha uma margem de segurança de 
5 milímetros, de modo a que esta não tenha que ser comprimida ou 
ajustada na hora de impressão, preservando o seu tamanho original e 
aproveitando toda a área disponível. O formato fechado do artefacto 
é de sensivelmente 20,5 cm de altura por 10,5 cm de largura, quando 
impresso no tamanho A3, o que confere um objeto vertical, ergonómico 
e cabendo facilmente num bolso. Na frente da folha, encontra-se um 
pequeno resumo do conto, e abaixo deste estão simples instruções 
de como obter a forma real do artefacto.

O desdobrável é um objeto que veio a demonstrar ser provido de ca-
pacidades de utilização complexas e múltiplas de utilização. O ato de 
projetar um novo fascículo a cada quinze dias tornou-se um desafio 
de exploração e experimentação, quer a nível do grafismo, quer da 
composição tipográfica e da própria mecânica do folhear as páginas. 
Deparamo-nos com um artefacto bastante versátil e plurivalente, aten-
dendo à singeleza dos materiais usados, ao design e ao conceito deste.

3.3.2 arquivador

Resultante dos fascículos, surge o arquivador. Esta coleção tem  
características físicas frágeis e , pelo uso de materiais poucos dispen-



LER & CONTAR 75

diosos, pode ser deitada fora e esquecida. Contudo, trata-se de um 
conjunto de contos que se regem por uma periodicidade, logo preci-
savam de ser agrupados em algum espaço de modo a que se reduza 
ainda mais a ideia de volatilidade. É assim que nasce o arquivador. 
Necessariamente, este teve que pautar pelos mesmos princípios básicos 
do projeto. Por isso desenvolveram-se variadas maquetas, sempre 
tendo como base um formato de papel estandardizado. O processo 
para achar a forma final passou inicialmente por uma pesquisa de 
arquivadores de cartolina, normalmente encontrados como material 
de escritório, posteriormente tomei atenção às embalagens ou estojos 
de cartão de envio de livros. Observou-se com atenção os sistemas de 
rotação e dobragem que estas apresentam, de modo que, após uns 
simples movimentos, se obtém uma forma que consegue albergar um 
livro e acomodá-lo sem que este saia nem se machuque. Contudo, a 
maioria destes formatos necessita de um ponto de cola e, por isso, 
este tipo de sistema teve que ser colocado de parte, dado que o objeto 
a ser criado (o arquivador) tem que ser utilizado várias vezes para 
colocar um novo fascículo, à medida que este é lançado; assim, teve 
que ser idealizado um sistema de fecho por “inserção”, portanto uma 
aba que entra por uma ranhura e não permite que este se desprenda à 
semelhança do caso de estudo O Arenque Fumado. Com este princípio, 

permitiu-se às pessoas mais acessibilidade à concretização deste, pelo 
facto de não precisar de cola, apenas corte e vinco. 
De seguida, achou-se a melhor solução que permite uma mon-
tagem do objeto intuitiva e simples, que qualquer pessoa poderá 

Fase do arranjo gráfico 
final  para o arquivador. 
Delimitação por áreas 
para texto, inserção  
de ilustração  
e ficha técnica.

Maqueta que serviu  
para o avançar  
do desenvolvimento  
da forma do arquivador.
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executar. Tal como os fascículos, o arquivador do LER&CONTAR 
inscreve-se numa folha A3, porém diverge do artefacto principal 
no sentido em que este necessita de ser recortado. As possíveis 
soluções desenvolvidas que recorriam apenas a dobras do plano 
A3 eram muito complexas e não tinham capacidade de guardar 
os contos com segurança e portabilidade. 

O arquivador é, assim, um objeto destacável da folha A3. Este en-
contra-se planificado com ilustrações do material que o público irá 
precisar para o recortar e montar. O plano é impresso frente e verso. 
Na frente encontra-se a parte exterior do arquivador, junto com 
informações úteis sobre o projeto, como ficha técnica e contactos, 
encontrando-se estas numa faixa ao lado da forma do arquivador. É 
no verso que se encontra o picotado e as linhas de corte, assim como as 
instruções. O interior do arquivador contém uma zona em tons cinza 
onde se subentende ser a área para colocar os fascículos. Recortado e 
destacado o arquivador, observa-se que este tem forma de uma caixa. 
Por fora, em todas as faces encontra-se o logotipo do LER&CONTAR, 
assim como o da Noitibó Confraria nas lombadas. Para que o público 
se aproprie mais deste objeto, foi inserido um espaço para colocar o 
nome do detentor da coleção. Por dentro, encontra-se uma lista dos 
autores presentes na edição de 2020 e uma ficha técnica. 

Esta peça extra é também para ser impressa a preto e branco, tal como 
os fascículos. É dada ao utilizador a liberdade de escolha de imprimir 
em qualquer tipo ou cor de cartolina e acrescentar-lhe ilustrações ou 
outros elementos decorativos que melhor entender, para que este ob-
jeto se torne mais pessoal. Este encontra-se de igual modo disponível 
no site, no separador “Fascículos”, possibilitando um rápido acesso 
ao arquivador a quem descarregue os contos.    

 
3.3.3 plataformas digitais

O projeto, na sua fase de formulação inicial, dedicou especial 
atenção à criação de um objeto tangível, gráfico e interativo. Pen-
sado que a sua distribuição seria essencialmente por espaços físi-
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cos, bibliotecas, associações e livrarias, não foi primordial, nessa 
fase de desenvolvimento, conceber um website com prioridade.  
O surgimento da pandemia que assolou todas as nações a nível 
mundial criou a necessidade de o LER&CONTAR ter uma plata-
forma online para conseguir contornar a adversidade do distan-
ciamento físico, e esta plataforma tornou-se imprescindível, pois 
é a partir dela que se pode aceder a todo o conteúdo oferecido 
pelo projeto. 

Mantendo uma lógica de redução de custos, o site LER&CONTAR foi 
concebido a partir de um modelo pré-feito do Squarespace. A escolha 
do modelo foi feita indo de encontro às opções tomadas na projeção 
da maquete do site. Esboçadas primeiramente a desenho à mão livre, 
transpostas de seguida para um programa de edição de imagem e 
desenho técnico e depois levadas para a plataforma Squarespace. O 
caráter intuitivo desta ferramenta de criação de websites colmatou a 
falta de conhecimento na área da programação, sendo que também 
se recorreu à linguagem de código em certas áreas do site. 

O website é de uso simples e intuitivo, tendo uma página inicial que 
apresenta o projeto e, acima desta, uma barra que redireciona para a 
navegação de outras páginas. Estão, por ordem de interesse, alinha-
das da esquerda para a direita: Sobre, Fascículos, Autores, Noitibó 
Confraria e Contacto. Na página Sobre, encontra-se a mensagem e 
a missão do projeto. Ao lado, encontra-se a página Fascículos, onde 
é possível descarregar em PDF tanto os contos já disponíveis como o 
arquivador da coleção. Em Autores e Noitibó vemos uma descrição 
biográfica de cada integrante do projeto no ano de 2020. A subscrição 
da Newsletter ou qualquer outro tipo de pergunta, apoio ou mesmo 
pedido para integrar uma próxima edição do LER&CONTAR é feita 
através do envio de mensagem na página Contacto. O visual do site 
vai de encontro à linguagem gerada pelo artefacto dos fascículos e dos 
seus desdobramentos. Faz uso do mesmo tipo de letra usado, a Noto 
Sans. A escolha da versão não serifada deve-se ao facto de o conteúdo 
ser de destaque e de leitura rápida, além de ser mais confortável de ler 
no ecrã. À semelhança do modo como o artefacto é caracterizado, o site 
é essencialmente a preto e branco mas os separadores são coloridos 
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a cores pastéis de tons amarelos e violetas, aludindo à possibilidade 
de imprimir em papel colorido. 
Na barra inferior, encontram-se ligações para as redes sociais 
Facebook e Instagram. Estas foram escolhidas por terem sido 
consideradas pela Noitibó Confraria como as redes mais populares 
e usadas pela comunidade que o projeto pretende alcançar: os 
irmãos, os pais, os avós das crianças com idades compreendidas 
entre os 9 e os 13. É através das redes sociais, principalmente do 
Facebook, que são divulgados os novos fascículos e notícias. 

Foi através destas redes digitais que se obteviveram muitas das 
reações e interações do público em relação aos contos. A nível do 
grafismo das redes sociais, manteve-se a coerência visual e uso do 
mesmo tipo de letra, e as ilustrações que promovem os lançamentos 
são extraídas dos capítulos ou usando o estilo gráfico do fascículo, 
assim como também o uso das cores corresponde à paleta de tons 
suaves e pastéis. Na plataforma Instagram, teve-se um cuidado 
extra na construção de um mosaico visual, onde vários quadrados 
alinhados compõe uma imagem que, por norma, nestas condições, 
tem a função de promoção do fascículo. 

Vivendo numa transição do físico para o digital, este projeto é um 
caso paradigmático desta época. Ferramentas indispensáveis para 
uma comunicação com o público e excelente maneira de promover 
o trabalho, tornaram-se a verdadeira fonte onde o público obtém 
o conteúdo, tendo sido despoletada pelas condições restritivas 
originadas pelo COVID-19.   

3.4 disseminação

Paralelamente, a dispersão do conhecimento deste projeto pas-
sou por um trabalho incansável da Glória de Sousa, entrando 
em comunicação com bibliotecas, associações e instituições 
que pudessem estar interessadas em receber este projeto. O 
LER&CONTAR conta já com bibliotecas municipais e escolares, 
em Portugal, e alguns grupos em Angola, onde colecionam os 
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contos e aplicam o projeto em atividades lúdicas. Por forças 
externas, assim como aconteceu com tantos outros projetos, 
este ano 2020 é um ano excecional,  pois muito do trabalho 
de divulgação ficou-se pelas plataformas online, dado que o 
contacto físico foi fortemente limitado. 

O confinamento e encerramento de escolas adia, pois, algumas es-
tratégias que desde o início planeámos implementar, privilegiando 
nesta fase quem tem acesso a um computador, uma impressora 
ou uma loja onde possa solicitar a impressão do ficheiro ou fazer 
fotocópia(s) da folha impressa.
A presença do COVID-19 tornou-se, no entanto, um obstáculo 
rapidamente contornado, não encarado como um grave entrave 
mas como uma necessidade de abordagem alternativa que veio a 
demonstrar a relevância das redes sociais, do site e da newsletter. 
Estas tornaram-se um veículo, se não a fonte primordial, do acesso 
do público ao que o LER&CONTAR tem para oferecer. No lança-
mento do projeto optou-se por editar o O Leãofante, de Márcio 
Roberto, pois este é um conto dividido em duas partes e, sendo 
o primeiro conto da coleção, decidiu-se que ambos os fascículos 
estariam disponíveis de uma só vez, de maneira a cativar mais os 
leitores. Esta opção revelou-se proveitosa, pois os leitores tiveram 
um incentivo extra para continuarem a coleção.

Fez parte da comunicação a presença na WEB. A criação do site fez 
com que este adquirisse uma dimensão de importância igual ou supe-
rior à dos fascículos e do arquivador. A programação de plataformas 
WEB está fora do meu conhecimento técnico, por isso fui levado a 
procurar ferramentas de construção de plataforma online de criação 
e edição de sites como o Wix, o Cargo Collective e o Squarespace. 
Este último foi o escolhido, pois foi aquele cujos templates, modos 
de edição e relação qualidade-custo do preço do domínio se desta-
cou entre os outros explorados. O custo mensal para a manutenção 
deste é distribuído entre os membros da Noitibó Confraria, ficando 
assim mais acessível, indo de encontro aos valores do projeto, onde 
se impõe a redução dos custos. É através do site que é possível obter 
mais informações, dar sugestões, enviar as ilustrações feitas pelos 
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pequenos leitores e assinar a newsletter, permitindo assim a criação de 
uma base de dados de pessoas com interesse neste tipo de projectos.
A possibilidade de sermos contatados via site permite-nos ter uma 
ideia bastante clara da aceitação do projeto. Para além dos comentários 
e pedidos de envio de newsletter, são-nos enviadas digitalizações de 
ilustrações feitas pelos pequenos leitores, bem como solicitações, da 
parte de autores (até agora, de Cabo Verde, Moçambique, Angola e 
Portugal), para participar no próximo ano. Convém não esquecer que, 
para além do objectivo principal, o de proporcionar o acesso quase 
gratuito aos contos, o LER&CONTAR é – e poderá sê-lo ainda mais 
– uma poderosa ferramenta de divulgação de autores.

3.5 fascículos já editados

Após explanado todo o projeto, desde os casos de estudo, seguindo 
para uma memória descritiva do objeto principal, do arquivador  
e do website, chega o momento de demonstrar o projeto impres-
so, tangível e à escala. Nas seguintes páginas, demonstrar-se-à  
os fascículos editados até ao momento da edição deste relatório 
de projeto. Uma galeria de imagens que demonstram a imple-
mentação do projeto em contexto real e dos resultados obtidos. 
Após esta galeria de imagens, seguir-se à um momento de reflexão  
e observação crítica do projeto.  
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Proibida a venda. 

Acesso gratuito a contos inéditos de autores lusófonos,
com ilustrações originais.
O(a) jovem/professor(a)/pai/mãe/educador(a) vai ler
o conto e, seguidamente, poderá contá-lo e oferecê-lo
a uma criança que por sua vez o contará também,
recriando-o através da sua memória e da sua imaginação.
Terá, ainda, em cada fascículo, um espaço reservado
para fazer a sua própria ilustração.
Os autores dos contos que ofereceremos, à média
de um por quinzena e com início a 08 de Maio,  
durante o ano 2020, são angolanos - por nascimento  
ou vivências. De forma pro bono aderiram a este projecto 
que fará chegar a inúmeros leitores contos  
de escritores que são referência, a par dos de alguns 
valores emergentes no panorama da literatura lusófona.

Ler&Contar

Samuel Rego

Memórias de infância e adolescência:  
sempre de lápis na mão e cara salpicada de tinta.  
Seguiu o curso de Artes Visuais, pulando em seguida 
para a cidade de Caldas da Rainha; foi na ESAD.CR  
que aprendeu e desaprendeu o que é o design gráfico. 
Daí, rumou novamente a norte. Neste momento,  
está a concluir um mestrado em Design Gráfico  
e projectos editoriais na FBAUP (Faculdade  
de Belas Artes da Universidade do Porto).

Ilustrador

Márcio Roberto
Nasceu em Luanda, Angola, no inicio da estação  
de Cacimbo. Cresceu entre Luanda, Berna e Londres,  
onde se formou em Gestão de Negócios e em Relações
Internacionais. Foi na adolescência que começou  
a escrever os seus primeiros textos. É apaixonado  
por saxofones e literatura, e é desta forma que consome 
o seu tempo livre: a ler, a escrever e a subtrair notas  
do seu saxofone.
Autor do romance juvenil “O Gigante Sem Coração” 
(2019), obra finalista no Prémio Literário Acácias, 2018.

Autor

Projecto: Glória de Sousa, Samuel Rego,
Tomás Lima Coelho
Coordenação: Glória de Sousa
Autor do Conto: Márcio Roberto
Concepção Gráfica: Samuel Rego
Produção: Noitibó Confraria
Caracteres: Noto Sans/Noto Serif
Contacto: lerecontar2020@gmail.com
Colaboração: Débora Oliveira, Maria José Moreira,
Paula Cochat, Teresa Brarens, Maria João Teles Grilo

Ficha Técnica

Sítio:  www.lerecontar.com 
Instagram: @ler_contar 
Facebook: www.facebook.com/Ler-Contar

Na Web

Apostamos na criação de projectos  
de divulgação de autores.
Queremos fazê-lo de forma lúdica e imaginativa.

Noitibó Confraria
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Cria aqui  
a tua ilustração  
do conto!
Digitaliza-a  
e envia-a  
para nós.
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Passo a passo da montagem do artefacto dos contos. Da esquerda para a direita: folha impressa frente  
e verso, rotação de impressão pela borda menor; Borda maior inferior dobrada para cima;  
bordas menores dobradas ao centro; Fascículos fechados. 



Passo a passo da montagem do arquivador.
De cima para baixo: folha impressa frente e verso; arquivador destacado do plano; arquivador fechado.



Página incial do site LER&CONTAR, separador Fascículos e separador Autores.
Visite: https://www.lerecontar.com/



Excertos do programa Mar de Letras temporada 12, episódio 35.

https://www.rtp.pt/play/p6583/e490165/mar-de-letras




Interpretações ilustradas do conto Só Sei que Nadar Sei, da autoria de Alexandre Alberto (acima) e Carlos 
João (abaixo), ambos de 11 anos de idade, residentes em Luanda.



Telma, Teumar, Yeta e Geny lendo o conto Só Sei Que Nadar Sei, de Fernando Kawendimba.



Kholle Trigo e Teresa Trigo, no Lobito, Angola.

José Seteco (pai), Paizinho, Hertinho e Stélvio (filhos), no Lobito, Angola.



Julieta Sapalo (mãe), Fastante Correia (bebé ao colo), Isabel Correia (à esquerda) e Venâncio 
Correia (à direita), no Lobito, Angola.

A coleção completa até ao momento.
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Acredito que todos os projetos ao longo da sua evolução sofrem al-
terações formais, conceptuais e estratégicas e este não foi exceção. 
A capacidade orgânica e de rápida adaptação a novos contextos ou 
desafios caracterizam o LER&CONTAR, desde a sua formulação 
conceitual, passando pela prototipagem e chegando ao resultado 
prático e implementado, pois este trata-se duplamente de um 
projeto tanto académico como real. Esta condição, de poder ter 
a experiência de formular um projeto que chegasse às pessoas e 
que não ficasse apenas pelo papel, cumpriu-se. 

O LER&CONTAR apresenta uma experiência de literatura que 
transcende fronteiras, tendo recebido boas críticas dos vários 
cantos da lusofonia, de Angola ao Brasil e de Cabo Verde a 
Portugal, não ficando fechado em ciclos de proximidade mas 
expandindo-se quer em formato digital quer físico. Uma base 
onde se pode gratuitamente aceder a contos inéditos de escritores 
com qualidade, sejam eles jovens promessas ou já consagrados. 
Estes contos encontram-se ilustrados, contando a estória por 
imagens. Acrescendo a estas qualidades, o artefacto é de um 
formato simples e didático, promovendo um ato de interação 
entre o educador mais velho e o leitor mais novo. É um formato 
que tem características próprias de um panfleto mas também 
de um livreto, com capacidades de folheamento e múltiplas 

conclusões
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dinâmicas de leitura. Acrescenta-se interesse a esta peça, o 
facto de corresponder sempre ao mínimo custo de produção, 
sendo que tem em consideração a oferta do mercado de ma-
terial de impressão mais económico do mercado, o formato 
de papel internacional DIN e a impressão a fotocópia a preto 
e branco. Ricamente ilustrado, com ilustrações que diferem  
de universo visual a cada novo capítulo, estes contos pretendem 
criar um ligação imediata com o seu público, gerando empatia e 
afinidade com o artefacto que pode parecer etéreo ou descartável 
pelos materiais usados. 

Uma coleção que promove até ao momento 12 autores de gerações 
diversas, podendo-se agrupar todos os seus fascículos num artefacto 
extra, o arquivador. O arquivador é a peça adicional que acresce 
mais valor ao projeto, conferindo a quem o imprime e o monta uma 
sensação de concretização. 

Este projeto é um testemunho que regista parte do que se produz, 
em Angola, na literatura contemporânea dedicada à infância. 
Demonstra a diversidade de escrita que existe naquele país e 
que enriquece o mundo lusófono.

Apresentado via redes sociais, em paralelo com a disponibili-
zação do 1º conto no site, foi bem recebido pelo público mesmo 
sabendo que este continua em crescimento e divulgação. De 
salientar o papel dos autores que participam no LER&CONTAR 
na divulgação do projeto junto de amigos e seguidores. A nova 
geração de escritores que integra o projeto é capacitada de um 
vasto número de seguidores nas redes sociais o que facilitou 
em grande parte a divulgação do projeto. Consequência destes 
contatos, o jornalista angolano Raimundo Salvador, desafiou 
os professores a usarem os contos nas escolas e centros de 
explicações, desafio que gerou, na página Conversa à Sombra 
da Mulemba, no Facebook, da qual é administrador, um muito 
proveitoso debate, que nos remeteu para alguns obstáculos e 
para as possíveis forma de os contornarmos. 
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Ao longo da implementação do projeto as dúvidas levantadas 
na introdução, foram entretanto respondidas através da expe-
riência, relatos dos autores e comentários nas redes sociais.
Se por um lado se perguntava de como maneira o projeto poderia 
ser implementado e chegar a mais pessoas possível, a solução 
passou pela adaptação às circunstâncias derivadas do estado 
de pandemia internacional e, assim, a disseminação fez-se so-
bretudo via digital e não fisicamente. Nos resultados obtidos 
nesta primeira fase do projeto, pós-lançamento, verificou-se uma 
adesão muito mais significativa nas zonas urbanas que nas rurais 
tanto cá (Portugal) como lá fora (restantes países lusófonos). 
Em Angola, país onde o LER&CONTAR se focou para princi-
pal implementação, divulgação e criação de redes de contato, 
observou-se uma clara adesão mais incidente e expressiva nas 
grandes cidades como Luanda, Lobito e Benguela. O que con-
firma as suposições apontadas na introdução relativamente à 
incidência mais acentuada do projeto nas zonas urbanas daquele 
país. Isto deve-se à acessibilidade da internet e de tecnologia de 
impressão mais facilitados nos centros urbanos que no espaços 
rurais angolanos. Assim, o LER&CONTAR é primeiramente um 
projeto citadino mas que apesar disso poderá ser levado para 
ambientes mais longínquos das cidades. 
Relativo à sua implementação, o projeto almejava poder ter 
estado mais presente e junto com as populações e tal não acon-
teceu. Apesar disso as circunstâncias de isolamento social fo-
ram prontamente contornadas e solucionadas com sucesso. O 
público-alvo e os seus tutores (irmãos mais velhos, pais, avós, 
professores) descarregaram, imprimiram e leram os contos, com 
sentido lúdico e educativo mesmo que não com a intensidade 
esperada no início da formulação do projeto. Até ao momento a 
Noitibó Confraria, tem recebido na caixa de correio eletrónico: 
interpretações dos contos ilustradas ou escritas, assim como 
testemunhos de coleção dos fascículos. Uma das mais recentes 
e intusiasmantes notícias que recebemos vindas de Angola foi 
o contacto do Eng. Felisberto Panda, membro do Clube Jovens 
Amigos de Isaac Newton e Albert Einstein de Angola, quando 
este se dirigiu à coordenadora do LER&CONTAR, dizendo: 
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Como está, senhora Glória. Eu vou contactar a senhora, assim 
que tivermos a autorização de recomeçar com as activida-
des académicas.  Será um enorme prazer trabalharmos em 
conjunto para o bem das nossas crianças. O nosso projecto 
conta com 80 crianças, estudantes do I Ciclo e II Ciclo. 

O êxito do projeto apesar de ainda não ter obtido nenhum apoio 
ou verba, é satisfatório. O projeto aguarda pelo evoluir da situação 
da pandemia COVID-19. 

A dúvida colocada na introdução relativa à disseminação do LER&-
CONTAR, o contato físico e próximo com estes espaços viu-se difi-
cultado de concretizar pelas razões de estado saúde social presente, 
contudo há que salientar o facto de haver livrarias, projetos sociais 
e personalidades com os quais o projeto se identifica como a Baobá 
Livraria, a Tigre de Papel, a Hora do Conto e mesmo o escritor Ond-
jaki, que acompanham o LER&CONTAR via redes sociais. Resultado 
do esforço de promoção e dos resultados obtidos, a Biblioteca Dom 
Dinis, em Odivelas, a Biblioteca José Saramago, no Feijó, Almada, 
onde existem comunidades de africanos e afro-descendentes, têm 
acarinhado o projeto, chegando a primeira a aconselhar, na sua pági-
na, a visita ao site LER&CONTAR e leitura dos contos. Somos ainda 
seguidos pela Biblioteca Rosa Ramalho de Barcelos, alguns centros 
de explicações, professores em Angola, no Brasil e em Portugal. 

Na loja Objetos Misturados, em Viana do Castelo, foram oferecidos 
os três primeiros capítulos onde a cada compra feita no local é en-
tregue um conto LER&CONTAR. Foram enviados vários pedidos 
de contato para outras livrarias e bibliotecas portuguesas aos quais 
ainda não se obtiveram respostas. 

Recentemente, estabeleceu-se um acordo gratificante para o projeto 
com uma livraria e papelaria em Luanda, a Komutú. Por vontade 
própria, a Débora Dias, que detém os dois espaços físicos da livraria 
nomeadamente as lojas Nova Vida e a Maculusso. A Komutú abra-
çou de tal maneira o projeto que oferecerá, a quem os visite, um 
fascículo do projeto. Aguarda-se resposta da mais recente livraria 
em Luanda, a Kiela Livraria.    

Abaixo, o link para ver  
ou rever o programa  
Mar de Letras dedicado 
ao projeto LER&CONTAR:
https://www.rtp.pt/play/
p6583/e490165/mar-
de-letras

https://www.rtp.pt/play/p6583/e490165/mar-de-letras
https://www.rtp.pt/play/p6583/e490165/mar-de-letras
https://www.rtp.pt/play/p6583/e490165/mar-de-letras
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Informada a comunicação social da existência do projecto, tem 
decorrido pontualmente a divulgação do mesmo. Em nota de 
rodapé, na TVI 24, no noticiário Jornal das 8, à medida que sai 
um novo conto aparece referenciado o LER&CONTAR. Ainda em 
aberto está o convite para uma entrevista a dar à TVI, no pro-
grama Todos Iguais de Victor Bandarra, assim como ainda está 
por agendar uma data com a RDP- Antena 2. No início de julho 
foi gravada uma entrevista à coordenadora do projecto, Glória de 
Sousa e a uma das autoras, Salvina Ribeiro, para o programa Mar 
de Letras (RTP África) com emissão a 26 de agosto de 2020, nos 
vários países lusófonos, ficando posteriormente disponível para 
ver e rever na plataforma RTP Play. Neste programa abordou-se 
tanto as experiências e as relações das entrevistadas com Angola 
e a escrita e na restante parte do projeto, o surgimento da ideia 
inicial, o desenvolvimento e o seu processo criativo. Salientou-se 
a missão do projeto, o formato do artefacto. Surgir num programa 
com este peso no panorama da literatura lusófona é um passo de 
extrema importância na divulgação do projecto, do qual se obteve 
após a transmissão deste resposta de espectadores vários via correio 
eletrónico e comentários no Facebook. É igualmente sinónimo do 
incansável trabalho de divulgação por parte da Glória de Sousa e 
por conseguinte a qualidade do conceito do projeto. 

É recompensante ainda, ter-me sido dada capacidade e aprendi-
zagem de exploração de novos conceitos teóricos que por um lado 
me eram distantes: a área científica das letras (leia-se da literatura 
angolana, tradição oral e costumes angolanos), de poder aprofun-
dar o meu saber sobre temas que sempre me interessaram como 
a ilustração e de passar a entender melhor temáticas como meios 
de impressão e publicação. O conceito e a importância que este 
projeto carrega em si são vastos. 

O LER&CONTAR apresenta-se como uma ferramenta que tanto 
serve para reduzir a dificuldade de acesso ao livro, reduzindo 
assim, o pouco que seja, o analfabetismo no mundo lusófono 
como também serve como sistema montra de autores da escrita 
e da ilustração. Um projeto que ainda tem muito por limar e 
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aprimorar, dar-se a conhecer mais ao mundo. O LER&CONTAR 
contenta-se por saber que é através dele que marcou uma ou mais 
gerações de pais e filhos do mais variados cantos do mundo que 
imprimiram, dobraram e leram as folhas dos contos.

 
intenções futuras

Até Setembro 2020, o projeto estará sobretudo empenhado em 
divulgar e consolidar o projecto. O projeto LER&CONTAR de-
monstra várias capacidades de se desdobrar e encontrar novos 
caminhos a seguir. É, sobretudo, para a distribuição noutros 
moldes que iremos necessitar do apoio de entidades estatais e 
privadas. Provada a validade do projecto e a qualidade das publi-
cações, será a altura para as possíveis diligências, nesse sentido.

Uma aposta para o ano seguinte será uma aposta mais firme 
na publicitação do projeto. Incidir no marketing sobretudo, de 
maneira a conseguir mais alcance de público. Com uma estra-
tégia voltada para esta área pensa-se poder ganhar suporte por 
parte do Ministério da Educação, por exemplo o LER+, apoios 
de organizações humanitárias, como a ONU, ou mesmo a criação 
de subprodutos comerciáveis do LER&CONTAR.  

Nos meses seguintes, pensar-se-á a melhor estratégia para 2021, 
embora já se tenha assumido que a mesma passará por ampliar 
o universo de autores aos restantes países de expressão portu-
guesa. Esta opção demonstra ser altamente viável, dado que a 
extensão de ligações de autores que a organização do projeto tem 
se estende um pouco por todo o mundo lusófono. Como já citado, 
houve pedidos de participação que chegam desde o Brasil, de 
Cabo Verde, Angola e Portugal desde o lançamento do projeto.

Aponta-se uma solução para que o projeto chegue a estas co-
munidades mais remotas seja através de um trabalho de campo 
que se foque no estabelecimento de relações mais próximas 
com associações de cariz social e educativo dos países onde 
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estiver implementado o projeto. Esta primeira fase do projeto 
trata-se de um primeiro passo  natural de implementação, pois 
a condição da acessibilidade aos locais afastados das urbes é 
precária na maioria dos países lusófonos e assim, crê-se que 
este caso se irá repetir em outras nações com características e 
dimensões geográficas e populacionais semelhantes a Angola, 
como o Brasil e Moçambique. 

Está pensado um abrandamento da periodicidade de dispo-
nibilização de contos no site numa fase seguinte, dado que 
a disponibilidade dos membro do grupo Noitibó Confraria é 
reduzida com projeto paralelos. Caso o projeto se torne sus-
tentável, considera-se também que a edição de 2021 seja feita 
em colaboração com mais ilustradores diferentes, numa lógica 
semelhante à sequência alternada de escritores, assim um fas-
cículo com um ilustrador afirmado no panorama lusófono da 
ilustração com uma jovem promessa da escrita e vice-versa.

Está previsto também a compilação dos contos em livro. Este 
livro, ainda por desenvolver o conceito e a maquete, serviria 
como um compilação de todos os contos trazendo junto com 
ele contos inéditos. Este está predestinado a servir como amor-
tecedor das despesas tidas com a produção do LER&CONTAR.

A nível académico, este projeto e a investigação teórica foi reve-
ladora de novos interesses e levantaram novas questões. Temas 
como a impressão a baixo custo e o campo do livro ilustrado 
mostraram ser de um interesse enorme e despoletaram em mim 
vontade de aprofundar o conhecimento sobre estes.
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