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RESUMO

Este relatório de projeto tem como objetivo reflectir sobre o papel do ilustrador, não só enquanto autor e 
mediador na relação entre texto e ilustração, mas também enquanto educador de um público mais jovem 
e geral, capaz de o tornar mais consciente para problemas mais preocupantes no nosso mundo através 
do Álbum Ilustrado.

Desta forma, a presente pesquisa apresenta uma análise geral sobre as Alterações Climáticas, que 
acompanha um projeto de ilustração e design editorial, capaz de contribuir para a consciencialização 
da sociedade em relação ao tema atual. Um objeto que explique melhor o que está a acontecer no nosso 
planeta, em consequência das nossas ações enquanto seres terrestres, e que proporcione a oportunidade 
de um crescimento pessoal mais consciente através de uma contextualização teórica que fundamenta a 
compreensão do livro ilustrado e da urgência na resolução deste problema urgente.

Palavras-Chave

Design Editorial, Ilustração, Álbum Ilustrado, Alterações Climáticas
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ABSTRACT

This report refers to the project “A Nossa Casa — Projeto editorial ilustrado, infantojuvenil, sobre as 
alterações climáticas”. It presents the practical project created and whose objective is to consider the role 
of the illustrator, not only as an author and mediator in the relationship between text and picture, but 
also as a human being socially conscious, able to contribute so that the younger audience acquires a wider 
conscience on environmental problems, which are quite worrying nowadays in our planet. The physical 
mean chosen, in accordance to the target audience and the efficiency of the message, was the Illustrated 
Album.

Thus, a theorical-practical study was conducted where inicially a brief analysis of the role and importance 
of illustration, picture books and the book as a learning mediator is presented. The following step was 
the research of the themes of climate and climate change, and a section that observes, through case 
studies, three publications where there were analysed formal and semantic criteria of great importance 
to the project. The report ends with the presentation of the practical section and which composes the 
illustration and editorial design project itself.

In looking to contribute to society’s awareness in relation to the importance of the theme, the graphic 
object looks to better explain what’s happening within our planet, as a consequence of our action as 
earthly beings, promoting an attitude of change and hope.

Keywords

Editorial design, Illustration, Picture Book, Climate Change
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ãoO presente relatório de projeto surge no âmbito do mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais da 
Faculdade de Belas Artes, da Universidade do Porto, orientado pelo Professor António Nunes Modesto, e 
consiste num projeto editorial ilustrado infanto juvenil intitulado “A nossa casa”, de leitura recomendada 
a partir dos 9 anos de idade, e tem como tema as alterações climáticas no nosso planeta. 
 
Trata-se de um projeto de carácter pedagógico, com o intuito de transmitir conhecimento geral sobre 
as  alterações climáticas que atualmente testemunhamos, assim como as suas causas e consequências. 
A problemática das alterações climáticas tem vindo a ganhar cobertura mediática através dos meios de 
comunicação e redes sociais devido à urgência de as reverter, sendo este fator o nosso maior incentivo 
para a realização deste livro.  Este tema deveria ser abordado desde tenra idade, de forma a que as crianças 
e jovens possam crescer mais conscientes das suas ações ao longo da sua vida. Assim sendo, decidimos 
criar um objeto editorial dirigido ao público mais jovem.

Desde o início do desenvolvimento do projeto e da presente investigação, existiu uma questão importante 
no centro deste relatório: “Como adequar temas de alta complexidade para as crianças?”. Temas como a 
morte, as doenças terminais, a dor, o sexo, entre muitos outros, são retratados em alguns livros ilustrados 
para crianças, como é o caso dos livros “Why Charlie Brown, Why?” de Charles M.Schulz e “Goldfish 
ghost” de Lemony Snicket e ilustrado por Lisa Brown, sendo que estes contribuíram para uma melhor 
perceção da directriz deste projeto.

É possível constatar que, ao longo dos últimos anos, é difícil alterar o pensamento condicionado pelo estilo 
de vida e pela rotina contínua do ser humano, cujos problemas pessoais eminentes do dia a dia embaciam 
problemas sérios e progressivos como as alterações climáticas e cujas verdadeiras consequências só irão 
ser visíveis a longo prazo (Stevens, 2016).

Por essa razão, é necessário educar uma geração mais jovem, capaz de desenvolver novos ideais e adaptar 
as suas ações, evitando assim cometer os mesmos erros das gerações anteriores. Contudo, convém reforçar 
que a responsabilidade recai sobre todos nós, e que pequenas alterações nos nossos hábitos diários fazem 
toda a diferença, para o nosso planeta (Stevens, 2016).
 
O objetivo principal deste projeto é contribuir para a consciencialização da sociedade em relação ao tema 
das alterações climáticas, através do uso da ilustração e do design editorial.

Seguindo esta premissa, nasce o desafio de desenvolver um objeto editorial, dirigido a um público jovem, 
capaz de retratar um problema urgente, preocupante e complexo, como são as alterações climáticas. Este 
problema coloca a vida de todos os seres do nosso planeta em causa (Melendez & Kornegay, 2020) e, como tal, 
deveria ser do interesse do ser humano combatê-lo (United Nations, 2012).

Entendemos que um livro que consiga retratar este tema de forma clara e simples conseguirá suscitar 
empatia dentro de um público jovem. Pretende-se que seja um objeto que explique melhor o que está a 
acontecer no nosso planeta, em consequência das nossas ações enquanto seres terrestres, e que proporcione 
a oportunidade de um crescimento pessoal mais consciente. Atualmente enquanto adulta, e mais desperta 
para este assunto, desejava que um objeto assim tivesse vindo parar às minhas mãos, enquanto era criança.
 
Acompanhando este desafio, no segundo semestre do primeiro ano do mestrado de Design Gráfico e 
Projetos Editoriais, foi elaborada uma pesquisa para a redação de um pequeno artigo para a unidade 
curricular de Metodologias de Projeto I. Tal pesquisa revelou-se a precursora de todo o interesse no 
desenvolvimento gráfico de um objeto editorial capaz de acompanhar a presente investigação.

INTRODUÇÃO
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ão Entre a pesquisa inicial realizada, surge o documentário audiovisual “An Inconvenient Truth”, de Al 
Gore, onde é apresentada uma ilustração sobre uma escolha que, segundo a primeira administração de 
Bush, o ser humano necessita de tomar. A ilustração em questão balança barras de ouro de um lado e o 
planeta Terra do outro; ora, segundo Al Gore, esta representa a ilusão de uma escolha falsa, justificando-
se declarando que sem o planeta Terra perdemos todos os nossos valores e que, ao fazermos a escolha 
certa, a economia mundial e a oportunidade de emprego cresceriam como consequência (Gore, 2006).

Para além de ser um problema coletivo, esta temática é também um problema do ponto de vista pessoal. 
Cheguei a perguntar-me como é que eu passei a minha adolescência ignorante face a conhecimentos sobre 
este assunto e como é que nunca fui consciente de que “as alterações climáticas são reais e as atividades 
humanas são a principal causa” (“Climate Change,” 2009-2018). Esta tomada de consciência foi também uma 
grande motivação para a realização desta investigação.
 
Para conceber o nosso projeto foi realizada, numa primeira fase, uma contextualização teórica que 
fundamentasse a compreensão do livro ilustrado e o papel do ilustrador, no género não-ficcional, assim 
como da temática das alterações climáticas. Após a investigação teórica, foi elaborado um estudo de casos 
de livros ilustrados, como processo de aprendizagem, em alternativa a outros métodos. 

Este estudo trouxe contribuições relevantes para a realização do nosso projeto; uma vez que este possui 
uma conotação científica, contámos ainda com o apoio dos professores da área da climatologia da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Teresa Seixas e Manuel Silva.
 
No que diz respeito à distribuição de conteúdos do presente relatório, este foi dividido em quatro 
capítulos. No primeiro capítulo é apresentada a fundamentação teórica quanto ao livro ilustrado. A nossa 
investigação focou-se no poder de comunicação que a ilustração detém num livro ilustrado; no modo 
como o ilustrador assume o papel de intérprete na hora de comunicar uma ideia; a relação que existe 
entre a ilustração, o texto e o design editorial num livro ilustrado; e, finalmente, no potencial de um livro 
ilustrado como instrumento de aprendizagem dentro do género de livro ilustrado não-ficcional, género 
no qual se enquadra o nosso projeto. 

No segundo capítulo é feito o enquadramento temático e contexto científico das alterações climáticas,  
onde explicamos o conceito do efeito de estufa do planeta Terra, para posteriormente abordarmos a razão 
pela qual estamos a presenciar o aquecimento global e, consequentemente, as alterações climáticas nos 
dias de hoje, assim como a urgência de reverter esta problemática.

No terceiro capítulo fazemos uma apresentação e análise do estudo de casos escolhidos, entre os quais, 
“Plasticus Maritimus - Uma espécie invasora”de Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho; 
“Manual de Combate às Alterações Climáticas”de João Camargo e“Atlas de Aventuras Espaciais”de Anne 
McRae, com ilustrações de MUTI. O estudo destas três obras possibilitou diferentes contribuições, para 
a execução do nosso projeto, que são explicitadas após cada análise.

No quarto capítulo, que está dividido em duas partes, apresentamos o projeto editorial desenvolvido ao 
longo da investigação. Na primeira parte, explicamos o seu conceito, objetivos, concepção, metodologia de 
trabalho e escolha do público alvo. Na segunda parte, apresentamos a conceção gráfica do objeto editorial 
resultante, especificando as diretrizes pretendidas para o seu design. Expomos ainda o desenvolvimento 
das ilustrações e justificamos a escolha da expressão gráfica, assim como o processo de edição. 
Por fim, finalizamos a investigação com as conclusões, cujo interesse desta investigação reside na 
divulgação de assuntos importantes, para a conscientização da sociedade.
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 IO LIVRO ILUSTRADO

1.1. PODER DA ILUSTRAÇÃO

Quando tentamos definir ilustração, inevitavelmente mencionamos conceitos como desenho, arte ou 
imagem, já que estes estão inerentemente ligados entre si. Como Terence Dalley afirma, “o objetivo de toda 
a arte visual é a produção de imagens. Quando estas imagens são aplicadas para comunicar uma informação 
concreta, a arte tende a designar-se ilustração”1 (Dalley, 1992, p. 10). Alan Male reforça esta ideia, declarando que 
a ilustração é a comunicação visual contextualizada, e acrescenta ainda que esta é “concebida e produzida 
para audiências específicas, frequentemente reproduzidas e distribuídas através de indústrias criativas, de 
publicidade, de média, e de comunicação em constante expansão.”2 (Male, 2019, p. 2)

Quando Male diz que a ilustração é a comunicação visual contextualizada, refere-se ao propósito da 
ilustração, que serve obrigações nas áreas do conhecimento, da persuasão, de identidade, da ficção e/ ou 
da documentação:

“A ilustração educa, informa e sustenta o conhecimento; é inflexível e incita propaganda e provocação; 
ela persuade, publicita e promove; ela comenta, documenta e é testemunha; é contadora de histórias e 
narradora de ficção; enriquece cultura e dispensa identidade; ela serve a sociedade.”3 (Male, 2019, p. 1)

Feitas estas afirmações sobre a ilustração, entramos no âmbito da sua importância e do seu poder de 
transmissão de informação, principalmente quando existe interação com um público mais jovem. John 
Berger refere no seu livro “Ways of Seeing”:

 “A visão vem antes das palavras. A criança observa e reconhece antes de conseguir falar.”4 (Berger, 1997, p. 7)

Berger defende aqui a importância da visão no ser humano, sendo que, desde os primeiros anos de vida, 
este desenvolve a capacidade de absorver informação através da observação daquilo que o rodeia. Nós 
aprendemos a interpretar o mundo através do olhar, sendo capazes de ver e reconhecer imagens, mesmo 
antes de aprendermos a comunicar-nos com os outros através das palavras. Isto torna a ilustração uma 
ferramenta significativa na comunicação e na formação de pessoas mais jovens.

Marjorie van Heerden reforça esta ideia ao declarar que, graças a esta ferramenta, no contexto do álbum 
ilustrado, uma criança “desenvolve literacia visual, que é tão importante como a literacia verbal, no mundo 
real”, visto que a ilustração “comunica informação e emoção de uma forma única”5. Heerden diz ainda 
que a ilustração, num álbum ilustrado, ajuda as crianças a desenvolver capacidades de auto-iniciativa e a 

1. Tradução Livre: “el objetivo de todo arte visual el la producción de imágenes. Cuando estas imágenes se emplean para comunicar una información concreta, el arte suele 
llamarse ilustración” (Dalley, 1992)

2. Tradução Livre:. “conceived and produced for specific audiences, often reproduced in large quantities and distributed via the ever-expanding creative, publish, media, 
and communication industries.”(Male, 2019)

3. Tradução Livre: “Illustration educates, informs and bears knowledge; it is uncompromising and elicits propaganda and provocation; it persuades, advertises and pro-
motes; it commentates, documents and bears witness; it is a raconteur and narrator of fiction; it enriches culture and dispenses identity; it serves society.” (Male, 2019)

4. Tradução Livre: “Seeing comes before words. The child looks and recognizes before it can speak” (Berger, 1997)

5. Tradução Livre: “develop[s] visual literacy, which is as important as verbal literacy, in the real world....communicates information and emotion in a unique way” (Van Heerden)

CAPÍTULO I
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 I aprender sobre as suas próprias vulnerabilidades. Este aspeto é relevante no que toca ao desenvolvimento 
deste projeto porque, segundo as palavras do autor, “estes jovens leitores podem então desenvolver um 
respeito saudável e um amor ao ambiente — algo que poderia certamente beneficiar a mãe natureza.”6 
Heerden concorda com Joseph Campbell que, por sua vez, diz que as “histórias são a única maneira 
duradoura de ensinar às crianças códigos de comportamento social”, defendendo que o mesmo “irá 
incluir a atitude da criança em relação em frente à mãe natureza e ao seu mundo”7 (van Heerden, 2012). Por 
outras palavras, graças à ilustração no álbum ilustrado, a criança tem a oportunidade de se instruir em 
vários aspetos sobre o mundo que a rodeia e, consequentemente, de desenvolver comportamentos que 
beneficiam o seu envolvente, a sociedade e, inclusive, o meio ambiente.

1.2. O ILUSTRADOR COMO MEDIADOR ENTRE O TEXTO E O LEITOR

Para a ilustração cumprir o seu papel, no contexto do álbum ilustrado, o ilustrador deve respeito ao 
seu destinatário principal, as crianças. As crianças apreciam o entretenimento e um bom desafio, são 
capazes de “se sentarem por mais de uma hora com um livro de ilustrações numa procura determinada 
da sua essência”8, se o ilustrador dar mérito à exigência deste público (Salisbury & Styles, 2012, p. 82). O 
ilustrador, neste contexto, carrega uma certa responsabilidade de ajudar na educação dos mais jovens e 
no desenvolvimento do seu conhecimento e pensamento (van Heerden, 2012). 
 
O ilustrador cumpre essa responsabilidade através da mediação entre a ilustração e o texto, tal como um 
tradutor. Na interpretação de um texto, o ilustrador “tem que decidir o que quer fazer significar” (Quental, 
2009, p. 128) ao mesmo tempo que “impõe (…) o seu estilo e opções de caracterização das personagens 
ou espaços” (Saraiva, 2013, p. 130). Por outras palavras, o ilustrador faz uma tradução do texto em imagens, 
expressando-se através do desenho, que, segundo Edward Bawden, é “outra forma de pensar”9 (Bawden, cit. 
por Salisbury & Styles, 2012, p. 53).

Joana Quental reforça esta ideia dizendo que “a tradução é compreensão e significação” e que, “enquanto 
tradutor, o ilustrador é também um produtor de sentidos, que transfere invariavelmente o seu traço e 
expressão para as representações que faz” (Quental, 2009, p. 46).

Porém, apesar de cada pessoa “desenhar de forma diferente, ver de forma diferente e pensar de forma 
diferente, (...) o ato aparentemente simples de tentar articular uma ideia ou experiência visualmente no 
papel, e a sua sequência, é ainda a base para o trabalho da grande parte dos ilustradores”10 aquando o 
momento de transposição dessa ideia para o mundo físico (Salisbury & Styles, 2012, p. 56). Por outras palavras, 
apesar de cada ilustrador expôr a mesma ideia textual em imagens diferentes, devido ao traço que cada 

6. Tradução Livre: “develop[s] visual literacy, which is as important as verbal literacy, in the real world.”,,...“communicates information and emotion in a unique way” (van 
Heerden, 2012)

7. Tradução Livre: “...stories are the only lasting way to teach children codes of social behaviour” ...“this social behaviour will include the children’s behaviour towards Mother 
Nature and her world” (van Heerden, 2012)

8. Tradução Livre: “sit for more than an hour with a picturebook in single-minded pursuit of its essence” (Salisbury & Styles, 2012)

9. Tradução Livre: “another way of thinking” (Bawden, cit. por Salisbury & Styles, 2012)

10. Tradução Livre: “draw differently, see differently and think differently, (…) the apparently simple act of trying to articulate an idea or experience visually on paper, and 
in sequence, is still the basis for most illustrators’ work” (Salisbury & Styles, 2012)
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 Ium desenvolve como linguagem, todos acabam por usar a experimentação e exposição visual para 
traduzir essa mesma ideia. 

Martin Salisbury e Morag Styles acrescentam que “onde uma visão artística única e pessoal é combinada 
com sucesso com a habilidade de contactar com mentes e corações do mundo da infância, a magia segue”11 
(Salisbury & Styles, 2012, p. 50). Em outros termos, quando executada com perícia, esta tradução visual de um 
texto permite, com sucesso, cativar os mais jovens, através do livro e álbum ilustrados.

1.3. RELAÇÃO ENTRE A IMAGEM, O TEXTO E O DESIGN

No contexto do álbum ilustrado, a elevação da ilustração ao mesmo nível do texto ocorre para o auxílio 
do último, na medida em que, como explica Peter Kindersley, “um dos problemas com palavras é que são 
bastante lentas, enquanto que imagens são bastante rápidas”12 (Kindersley, cit. por Cart, 2016, p. 225).

Maurice Sendak (1928-2012), reconhecido ilustrador americano de literatura infanto-juvenil, contribui 
para esta declaração ao comentar que “[Caldecott] idealizou uma justaposição engenhosa de imagem e 
texto, um contraponto que nunca acontecera antes. As palavras são deixadas de parte — mas a imagem 
di-lo. As imagens são deixadas de parte — mas a palavra di-lo. Resumidamente, é a invenção do livro 
ilustrado”13 (Sendak, cit. por Salisbury & Styles, 2012, p. 16). Sendak quer com isto dizer que, graças a Randolph 
Caldecott, pioneiro no uso da imagem como forma de narrativa, a ilustração deixou de ser apenas um 
elemento decorativo no livro, passando a ter tanta importância quanto o texto, estabelecendo uma relação 
de complementaridade entre ambos. É através desta relação que nasce o álbum ilustrado.

A elevação da ilustração a uma linguagem própria tem sido um passo importante para a transmissão de 
informação, dado que, como explica Kindersley, no passado a ilustração era usada como decoração do texto, 
sem relação entre si, sem reconhecimento do seu próprio potencial. Efetivamente, a justaposição dos dois, na 
mesma página é o fundamento para uma comunicação rápida e eficiente: Através da imagem vejo a realidade, 
através da palavra compreendo-a”14 (Kindersley, cit. por Davies, 1994).

Para a relação entre estes dois elementos narrativos funcionar, o design intervém como mediador entre 
a ilustração, o texto e a página. Estas três componentes dependem umas das outras para coincidirem 
simultaneamente numa estrutura harmoniosa. O design editorial tem a função de compor e organizar estes 
elementos de modo a proporcionar uma comunicação eficaz, através dos “princípios de orientação de grelhas, 
guias de estilo e hierarquias tipográficas”15, de forma a orientar a leitura (Gillieson, 2005). 

O design editorial serve também como transmissor da literacia visual, que, nas palavras de Kate Raney, é 

11. Tradução Livre: “where a unique personal artistic vision combines successfully with an ability to make contact with minds and hearts from the world of childhood, 
magic can follow” (Salisbury & Styles, 2012)

12. Tradução Livre: “One of the problems with words is that they're incredibly slow, while pictures are incredibly fast” (Kindersley, cit. por Cart, 2016)

13. Tradução Livre: “[Caldecott] devised an ingenious juxtaposition of picture and word, a counterpoint that never happened before. Words are left out – but the picture 
says it. Pictures are left out – but the word says it. In short, it is the invention of the picture book” (Sendak, cit. por Salisbury & Styles, 2012)

14. Tradução Livre: “Through the picture I see reality, through the word I understand it” (Kindersley, cit. por Davies, 1994)

15. Tradução Livre: “guiding principles of grids, style guides and typographic hierarchies” (Gillieson)
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 I definida como “a história acerca do significado das imagens e objetos, como são colocadas em conjunto, como 
lhes respondemos ou interpretamos, como poderão funcionar como modos de pensamento, e como estão 
situadas nas sociedades que as elevaram”16 (Raney, cit. por Salisbury & Styles, 2012, p. 77).

No que toca à educação dos mais jovens, estes aprendem naturalmente a ver e interpretar o que veem, atraídos 
pelas imagens, cores e formas desde tenra idade, mas é essencial que este instinto seja “desenvolvido e melhorado 
através de ensinamentos esclarecidos e ao aprender como analisar textos visuais com perspicácia”17(Salisbury & 
Styles, 2012, p. 77). É através da composição e hierarquização dos elementos que compõem a página que o design 
editorial alcança este objetivo no processo de conceção e construção do álbum ilustrado.

1.4. O LIVRO ILUSTRADO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM

No livro “American Picture Books: From Noah’s Ark to the Beast Within”, Barbara Bader descreve 
resumidamente o álbum ilustrado como a articulação entre textos, ilustrações e o projeto de design 
editorial, “na apresentação simultânea das páginas espelhadas, e no drama do virar da página”. Bader 
explica ainda, que o álbum ilustrado é “(…)um objeto de manufatura e um produto comercial; um 
documento social, cultural e histórico (…)”, um artefacto artístico, fundamental na aprendizagem de 
uma criança”18 (Bader, cit. por Salisbury & Styles, 2012, p. 75).
 
Por outro lado, José António Gomes refere que “o livro infantil é um dos melhores instrumentos de que 
dispomos para proporcionar aos mais novos a possibilidade de se tornarem seres humanos mais livres 
e cultos, solidários e críticos” (Gomes, 2007, p. 5). De facto, tanto o álbum ilustrado como o livro ilustrado, 
apesar de serem objetos diferentes, introduzem um público jovem a um melhor entendimento cultural, 
social e histórico. Porém, é de salientar que estes livros não se limitam a este público alvo nos dias de hoje, 
como declaram Martin Salisbury e Morag Styles “a expressão “livro ilustrado” é normalmente sucedida 
pela expressão “para crianças”. Mas mais uma vez, esta suposição sobre o tema está a ser desafiada (...) 
enquanto a sua audiência e alcance expandem”19 (Salisbury & Styles, 2012, p. 8).

De facto, o álbum ilustrado não se limita a ser lido por crianças, apesar de aparentar ser “o género mais 
confortável e gentil, de facto produz grandes tensões sociais e estéticas em todo o campo de literatura 
infantil” (Salisbury & Styles, 2012, p. 74). Isto é, permite o tratamento de temas delicados, “incluindo alguns dos 
grandes problemas da vida -- amor, divórcio, morte, violência, bullying, problemas ambientais e assim 
por diante” 20 (Salisbury & Styles, 2012, p. 86), ao mesmo tempo que se “tornam galerias de arte intemporais para 
a casa -- uma agregação de conceito, arte, design e produção que dá prazer a, e estimula a imaginação de, 

16. Tradução Livre: “the history of thinking about what images and objects mean, how they are put together, how we respond to or interpret them, how they might 
function as modes of thought, and how they are seated within the societies that gave rise to them...” (Raney, cit. por Salisbury & Styles, 2012)

17. Tradução Livre: “developed and enhanced by enlightened teaching and by learning how to analyse visual texts insightfully”(Salisbury & Styles, 2012)

18. Tradução Livre: “on the simultaneous display of two facing pages, and on the drama of the turning page”.... “(…) an item of manufacture and a commercial product; a 
social, cultural, historical document (…)”, um artefacto artístico, fundamental na aprendizagem de uma criança” (Bader, cit. por Salisbury & Styles, 2012)

19. Tradução Livre:  “the word ‘picturebook’ is usually preceded by the word ‘children’s’. But once again, this assumption about the form is being challenged (…) as its 
audience and its reach widen” (Salisbury & Styles, 2012)

20. Tradução Livre: “the cosiest and most gentle of genres, actually produces the greatest social and aesthetic tensions in the whole field of children’s literature.” 
(...)“including some of the big issues of life – love, divorce, death, violence, bullying, environmental issues and so on” (Salisbury & Styles, 2012)
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 Itanto crianças como adultos”21 (Salisbury & Styles, 2012, p. 50).

O álbum ilustrado tem a capacidade de seduzir ambos os públicos; no entanto, o seu potencial está na sua 
capacidade de proporcionar aos mais jovens “um espaço seguro onde podem explorar relações emocionais” 
e de contribuir “positivamente para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, estético e intelectual”22. 
Martin Salisbury e Morag Styles reforçam esta ideia citando as palavras de Perry Nodelman, que diz que 
um bom livro ilustrado “oferece-nos tudo o que a boa arte nos oferece: uma maior consciencialização -- a 
oportunidade... para ser mais humano”23 (Salisbury & Styles, 2012, p. 86). Heerden reforça esta ideia ao afirmar 
que “um único livro ilustrado de grande qualidade pode desempenhar um papel em modificar a mente 
da criança (...) até pode contribuir a que aquela pequena criança se torne num adulto com compaixão e 
afável”24 (van Heerden, 2012).

Este tipo de literatura visual é das “poucas formas artísticas onde os adultos pegam na informação e 
transformam-na em material que é consumido especificamente pela criança.”25 (van Heerden, 2012) e, apesar 
de não conseguirmos entender todos os efeitos que este tipo de literatura tem sobre as crianças, pela sua 
falta de capacidades linguísticas para o expressar, podemos afirmar que a leitura de álbuns ilustrados 
proporciona entretenimento às crianças, ao mesmo tempo que “encoraja a pensar profundamente”26 
(Salisbury & Styles, 2012). 

Em suma, “ilustrações são a chave”27 para a aparição deste modo de comunicação (van Heerden, 2012), porque 
apesar das “palavras [terem] sido bastante dominantes por um longo período de tempo, (...) as pessoas estão 
finalmente a começar a perceber que as imagens são muito mais motivacionais... e que o mundo não é feito de 
palavras”28 (Davies, 1994).

1.5. LIVRO INFANTIL NÃO FICCIONAL

Dentro da categoria do álbum ilustrado existe um género designado “não-ficção” e que, nas palavras de 
Lee Gutkind, “significa que as nossas histórias são verdadeiras e tão fidedignas quanto possível”29 (Gutkind, 
cit. por Cart, 2016, p. 227). Para corresponder esta realidade, o autor deve passar pela pesquisa, exploração do 
mundo real e, sem falta, pela revisão dos conteúdos finais (Cart, 2016, p. 227). No contexto do livro infantil, 
John McFee prefere chamar esta sub-categoria como não-ficção criativa, em que dita criatividade consiste 

21. Tradução Livre: “become timeless mini art galleries for the home – a coming together of concept, artwork, design and production that gives pleasure to, and stimulates 
the imagination of, both children and adults (Salisbury & Styles, 2012)

22. Tradução Livre: “a safe space in which [they] can explore emotional relationships” (...) “positively to, their cognitive, emotional, aesthetic and intellectual development.” 
(Salisbury & Styles, 2012)

23. Tradução Livre: "offer us what all good art offers us: greater consciousness – the opportunity... to be more human.” (Salisbury & Styles, 2012)

24. Tradução Livre: “a single high-quality picture book can play a role in shaping a child’s mind. (…) it could even contribute to that little child becoming a compassionate, 
caring adult. (van Heerden, 2012).

25. Tradução Livre: “few art forms where adults take information and transform it into material that is digestible specifically for the young child” (van Heerden, 2012)

26. Tradução Livre: “encourage [them] to think deeply” (Salisbury & Styles, 2012)

27. Tradução Livre: “illustrations are key” (van Heerden, 2012)

28. Tradução Livre: “Words have been very dominant for a long period of time, (…) people are finally beginning to realise that pictures are far more motivational…the 
world isn’t made up of words” (Davies, 1994)

29. Tradução Livre: “means that our stories are as true and accurate as possible” (Gutkind, cit. por Cart, 2016)
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 I na escolha do que se vai escrever, do seu desenvolvimento e do ritmo da narrativa, para contar uma 
história que existe: “Não-ficção criativa não é inventar algo, mas aproveitar ao máximo o que já existe.”30 
(McFee, cit. por Cart, 2016, p. 227).
 
“Estudar a descendência de algumas formas de arranjo também esclarece como o design se enquadra 
e contribui para a cultura num aspecto mais alargado. Livros científicos infantis (...) fornecem alguns 
exemplos excelentes da complexidade da linguagem visual, parcialmente porque têm tendência para 
serem mais ilustrativos que livros para adultos” 31 (Gillieson, 2005).

O que Gillieson propõe é que este tipo de literatura é excepcionalmente carregado de domínio visual, 
dado que certas imagens, cujos conceitos são indispensáveis para a narrativa — como por exemplo 
a estrutura do ADN ou o ciclo do oxigénio — são dificilmente descritas por palavras que consigam 
transmitir a mensagem imediata ou exata (Gillieson, 2005). 

“Isto [livros científicos infantis] é uma exploração sobre o design do livro como um meio de comunicação”.32 
Gillieson reforça com esta afirmação o que tem sido explorado ao longo deste capítulo: que o design 
editorial contribui para a difusão da cultura e que, neste tipo de artefacto literário, fá-lo orientando a 
leitura entre ilustrações, diagramas, texto e espaço em branco, de forma a que a leitura se mantenha 
“entretida enquanto educacional”. Contudo, acrescenta que, graças ao design editorial, “há suposições 
sobre métodos de leitura escritos nessas páginas, que conformam de acordo com o então chamado open 
text”33, ou seja, o conteúdo do livro infantil científico não é imprescindível de uma leitura linear, mas 
antes pressupõe uma exploração livre (Gillieson, 2005).

O chamado open-text é o estilo modelo dos dicionários e enciclopédias, cuja apreensão de informação 
é feita à base da leitura rápida e da consulta de índices organizados alfabética ou tematicamente, cuja 
capacidade reside na resposta rápida de dúvidas — ou até satisfação da curiosidade — em vez da leitura 
linear e sequencial, característica do romance (Gillieson, 2005). Com isto, podemos afirmar que, segundo as 
palavras de Peter Kindersley, o “único propósito de um livro de não-ficção (...) é comunicar informação”34 
(Kindsley, cit. por Davies, 1994).
 
A coleção de livros Eyewitness Books, publicada pela editora Dorling Kindersley (DK), contribuiu para 
o aparecimento deste género literário, aplicando a estratégia do open-text, ou, como Cart lhe chama, 
“abordagem lexicográfica”35. Ao reduzir o texto a pequenos excertos independentes uns dos outros, 
e rodeá-los de espaço em branco e imagens que contribuem para a compreensão da narrativa, foram 
capazes de dar um novo encanto visual à transmissão de informação (Cart, 2016, pp. 224-225). 
 
Deste modo, todos os elementos combinados criam grupos informativos na página, originando um 
diagrama visual em spread, que, por sua vez, se organiza geralmente por temas. “A envergadura das 

30. Tradução Livre: “Creative nonfiction is not making something up but making the most of what you have.” (McFee, cit. por Cart, 2016)

31. Tradução Livre: “Studying the lineage of some forms of layout also sheds light on how design fits into and contributes to culture in a wider sense. Children’s science 
books (…) provide some excellent examples of complex visual language, partly because they tend to be more highly illustrated than books meant for adults” (Gillieson, 2005)

32. Tradução Livre: “This [Children’s science books] is an exploration of book design as a medium of communication” (Gillieson, 2005)

33. Tradução Livre: “entertaining while educational” (...) “there are assumptions about reading methods built into these pages, which conform to what has been called ‘open’ 
text” (Gillieson, 2005)

34. Tradução Livre: “sole purpose of a non-fiction book (…) is communicate information”(Kindsley, cit. por Davies, 1994)

35. Tradução Livre: “lexigraphic approach” (Cart, 2016)
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 Ipáginas espelhadas é isolada como uma unidade gráfica, e o ‘texto’ inclui tratamentos gráficos, imagens 
e citações atraentes; a própria age como um mapa ou diagrama”, pelo que a criança pode abrir o livro 
em qualquer página e usufruir de “uma auto-suficiente fonte súbita de informação”36 sem precisar de ler 
qualquer outra página para compreender o seu conteúdo. Outra vantagem deste tipo de leitura, explica 
Gillieson, é que as crianças não precisam sequer de ler tudo o que há para ver, o que é “particularmente 
conveniente se o período de atenção do grupo de leitores é limitada”37 (Gillieson, 2005).
 
Todos estes aspetos, aplicados pioneiramente pela editora DK, contribuem para o aumento da curiosidade 
do leitor e incentiva a procura por mais informação. (Davies, 1994).

36. Tradução Livre: “The two-page spread stands alone as a graphic unit, and the ‘text’ includes the eye-catching graphic treatments, images, and pull-quotes; it acts 
something like a map or a diagram itself ” (...) “a self-contained snapshot of information” (Gillieson, 2005)

37. Tradução Livre: “particularly convenient if the attention span of the readership is limited" (Gillieson, 2005)
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 IIAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

2.1. A TERRA E A SUA ATMOSFERA

Como Al Gore refere, apontando para uma fotografia do Planeta Terra no espaço: “Vêem aquele ponto 
azul pálido? Aquilo somos nós. Tudo o que aconteceu desde sempre em toda a história da humanidade, 
aconteceu naquele pixel. Todos os triunfos e todas as tragédias, todas as guerras, todas as fomes, todos os 
grandes avanços... é a nossa única casa”1 (Guggenheim, 2006).

Através desta afirmação e da assimilação desta imagem, afastamo-nos um pouco do nosso dia a dia e do 
egocentrismo em que vivemos. Percebemos que só temos um único sítio onde nos é proporcionada a vida 
e que, como tal, deveríamos protegê-lo.
 
O planeta Terra está inserido no Sistema Solar, sendo o terceiro planeta a contar do Sol, situado depois 
de Vénue antes de Marte (Wild, 2017). O planeta Terra encontra-se na zona habitável do Sistema Solar, 
ou seja, num campo orbital à volta de uma estrela (neste caso, o Sol). Um planeta que se situe nesta zona 
pode apresentar água no estado líquido, se a pressão atmosférica e a quantidade de energia radiante 
(neste caso, proveniente do Sol) que recebe forem favoráveis (Brennan). 

Reforçando as palavras de Al Gore, o nosso planeta apresenta características únicas para a existência 
de vida, ao manter uma temperatura amena crucial que permite o estado líquido da água. A atmosfera, 
“gases que envolvem uma estrela ou corpo planetário mantidos através da gravidade”2 (Helmenstine, 
2019), desempenha um papel de extrema importância nessa existência. Esta tem a quantidade de oxigénio 
adequada à nossa sobrevivência, com a densidade necessária para manter uma margem de temperatura 
confortável regulada, sendo que as suas camadas protegem a superfície do planeta dos raios solares mais 
perigosos. As últimas duas caraterísticas mencionadas ocorrem devido ao efeito de estufa (Zell, 2017).

Este fenómeno é um processo físico, no qual a irradiação solar entra na atmosfera, aquecendo a superfície 
terrestre, que, por sua vez, liberta o calor armazenado de volta para a atmosfera. Uma parte desse calor 
regressa ao espaço, enquanto que a outra é retida pelos gases que permitem o efeito de estufa, mantendo 
a temperatura da Terra estável, numa média de 14ºC . Alguns dos gases com efeito de estufa são o dióxido 
de carbono, o metano, o óxido nitroso e os gases fluorados (Australian Government: Department of 
Agriculture Water and the Environment, 2020). 

 

1. Tradução Livre: “You see that pale, blue dot? That’s us. Everything that has ever happened in all of human history, has happened on that pixel. All the triumphs and all 
the tragedies, all the wars, all the famines, all the major advances... it’s our only home.” (Guggenheim, 2006).

2. Tradução Livre: “gases surrounding a star or planetary body held in place by gravity” (Helmenstine, 2019)

CAPÍTULO II
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 II 2.2. AQUECIMENTO GLOBAL

A partir da Revolução Industrial, entre o século XVIII e XIX, a atividade humana tem vindo a contribuir 
para o constante aumento da concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera, principalmente 
de carbono, que em contacto com o oxigénio do ar forma dióxido de carbono, causando assim uma 
intensificação do efeito de estufa (NASA, 2020a). Estes gases, ao ficarem retidos na atmosfera em excesso, 
impedem o calor de ser libertado para o espaço em doses favoráveis, o que causa um aumento da 
temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra (NASA, 2020d). 
 
Desde do século XIX, inúmeras análises científicas foram provando uma possibilidade crescente da futura 
existência de alterações climáticas. Na década de 1890 foram realizados os primeiros cálculos relacionados 
com as alterações causadas pela atividade do ser humano (Gore, 2006). Svante Arrhenius calculou que, 
se a quantidade de dióxido de carbono duplicasse, a temperatura média da Terra subiria entre 5 a 6 graus 
Celsius. Arrhenius previa, no entanto, que demoraria mais de um século a atingir esses valores, e também 
não esperava que tal alteração tivesse um impacto negativo para a humanidade (Weart, 2019).

Roger Revelle, professor de Al Gore na University of California em San Diego, foi a primeira pessoa que 
propôs a medição de dióxido de carbono na atmosfera, sendo que os seus cálculos foram aprovados 
mais tarde em parceria com Charles David Keeling, em 1957. Os seus registos revelavam claramente um 
padrão em acréscimo da concentração do Co2 (Gore, 2006). 

No artigo “How a 2 C temperature increase could change the planet”, publicada no site CBCNews, podemos 
ler que “Uma grande maioria de cientistas ambientais avisam que se as temperaturas aumentarem mais de 
2°C acima de níveis pré-industriais, as consequências serão severas e, nalguns casos, irreversíveis.”3 (CBC 
News, 2015). No entanto, segundo o Goddard Institute for Space Studies (GISS) da NASA, em 2019, já 
foi estimado o planeta ter aquecido +0,98ºC do que em 1980 (NASA, 2020c). Reforçando estes valores, 
a 15 de Janeiro de 2020, a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) comprova num 
artigo científico que o ano de 2019 é o segundo ano com registos de temperatura global mais quente até 
à data, estando apenas abaixo dos registos apontados em 2016, cuja temperatura média foi de +1,02ºC 
(Bateman, 2020). 

Tal como as Nações Unidas referem, este problema pode ser “severo, universal e irreversível”4 se a média 
da temperatura continuar a aumentar desta forma. “Dois graus, à primeira vista, podem parecer uma 
subida normal e modesta na escala da temperatura. Mas cientistas climáticos avisam que, num mundo 
em constante aquecimento, esta medida apresenta de facto um ponto de viragem crucial”5 . Ou seja, dois 
séculos depois dos primeiros cálculos científicos, encontramo-nos a caminho deste momento crucial 
irreversível, se não tomarmos as medidas drásticas e imediatas que são necessárias para reverter este 
fenómeno (CBC News, 2015).

3. Tradução Livre: “A large majority of environmental scientists warn that if global temperatures rise by more than 2ºC above pre-industrial levels, the consequences will be 
severe and, in some cases, irreversible.” (CBC News, 2015)

4. Tradução Livre: “severe, pervasive and irreversible” (CBC News, 2015)

5. Tradução Livre: “Two degrees, at first glance, might seem an unremarkable, modest uptick in the temperature scale. But climate scientists warn that, in an increasingly 
warming world, this measure in fact represents a crucial tipping point.” (CBC News, 2015)
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 II2.3. A URGÊNCIA QUANTO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

“Provas científicas do aquecimento do sistema climático são inequívocas.”6 - Intergovernmental Panel on 
Climate Change (NASA, 2020b)

As alterações climáticas são a grande consequência do aquecimento global e, apesar das evidências 
científicas apresentadas ao longo dos últimos anos, ainda há quem refute a sua veracidade ou o seu impacto. 
Esta atitude, desde o início motivada pelo interesse económico das companhias da queima de fósseis e 
por movimentos políticos conservadores “que vêem regulação ambiental como um desafio às preferências 
ideológicas de propriedade privada, economias neoliberais e capitalismo ilimitado”7 (Badham, 2020), vive 
sobre a defesa do “status-quo”, isto é, na defesa do “nada pode mudar, porque vivemos no melhor mundo 
possível”. O objetivo principal do negacionismo é, de facto, incitar a rejeição de iniciativas que resolvam as 
alterações climáticas, motivado por interesses económicos pessoais, corporativos ou políticos. (Camargo, 
2018, p. 208)

Toda esta influência negacionista desaba//se abate sobre o desespero social, individual e coletivo, 
resultante do confronto com a dimensão e gravidade do problema. Apesar de haver um consenso 
científico, analisado e verificado, entre 98% dos cientistas, no que diz respeito à existência e origem das 
alterações climáticas, os negacionismo é refletido como um concorrente equivalente, alimentando assim 
a “desinformação acerca das alterações climáticas ao criar uma sensação no público que assiste de que há 
um equilíbrio entre as duas posições. Não há” (Camargo, 2018, p. 214).

Apesar dos negacionistas contra-argumentarem que sempre existiram alterações climáticas ao longo da 
história da Terra, refutando a sua veracidade, ou a urgência de as combater, a verdade é que “Provas anciãs 
(...) encontradas nos anéis das árvores, sedimentos oceânicos, recifes de corais, e camadas de pedras 
sedimentais (...) revelam que o aquecimento atual está a acontecer aproximadamente dez vezes mais 
rápido que o ritmo médio de recuperação do aquecimento pós-idade-do-gelo”8 (NASA, 2020b). Estes 
dados são, de facto, alarmantes, e trazem consigo consequências como o próprio aumento da temperatura 
da atmosfera; a diminuição das camadas de gelo, o recuo glacial e a diminuição de coberturas de neve; 
a acidificação, o aumento do nível das águas e o aquecimento médio dos oceanos; e, por último, eventos 
extremos como furacões, secas, chuvas torrenciais e inundações (NASA, 2020b). 

As provas científicas são evidentes e não podemos permitir que os comentários negacionistas nos 
influenciem à custa do interesse económico. Tal como Fisher Stevens, diretor do documentário “Before The 
Flood”, declarou, Não podemos mais ignorar o problema da alteração climática”, porque “estamos numa 
altura crucial onde se não atuarmos já, iremos pagar o preço para sempre”9 de sofrer as consequências do 
aquecimento global, sem a possibilidade de o reverter (VOA News, 2016). 

6. Tradução Livre: “Scientific evidence for warming of the climate system is unequivocal.” (NASA, 2020b)

7. Tradução Livre: “that sees environmental regulation as a challenge to ideological preferences for private property, neoliberal economics and borderless capitalism” 
(Badham, 2020)

8. Tradução Livre: “Ancient evidence (…) found in tree rings, ocean sediments, coral reefs, and layers of sedimentary rocks (…) reveals that current warming is occurring 
roughly ten times faster than the average rate of ice-age-recovery warming” (NASA, 2020b)

9. Tradução Livre: “We can no longer turn a blind eye to the issue of climate change”, porque “we are at a crucial moment where if we don’t act now, we will forever pay the 
price” de sofrer as consequências do aquecimento global, sem a possibilidade do reverter (VOA News, 2016)
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I

ESTUDO DE CASOS

3.1. SELEÇÃO E CRITÉRIOS

Para conhecermos melhor como é trabalhado o livro ilustrado não-científico destinado ao público-
alvo pretendido, foram selecionados e analisados três livros ilustrados, com métodos de comunicação 
diferentes.“Manual de Combate às Alterações Climáticas”, de João Camargo, foi escolhido pelo seu 
conteúdo generalizado quanto às alterações climáticas, abrangendo conceitos essenciais numa linguagem 
acessível. 

“Plasticus Maritimus, uma espécie invasora” de Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, 
apesar de não tratar das alterações climáticas, aborda o problema do plástico, que se enquadra na vertente 
ambiental. Este livro foi seleccionado pela sua narrativa, linguagem visual e relação inerente entre ambas. 
Por último, foi escolhido o livro ilustrado “Atlas de Aventuras Espaciais”, de Anne McRae, com ilustrações 
de MUTl, pela sua linguagem visual dominante.

Ao analisarmos estas obras, procuramos perceber o conteúdo textual trabalhado pelos autores, avaliando 
o grau de complexidade da exposição de informação, que deveria ser sempre adequado a um público 
mais jovem e geral. Foi igualmente importante uma análise gráfica ampla dos três objetos escolhidos, 
percebendo desta forma como é que as ilustrações foram trabalhadas dentro de cada um deles. Destaca-
se aqui um interesse no estudo de algumas características gráficas que fazem parte dos diferentes spreads 
de cada livro, tais como o estilo, a cor, a composição e a harmonia entre imagem e texto.

3.2.“MANUAL DE COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS”

Ficha Técnica

Nome: “Manual de Combate às Alterações Climáticas” 
Texto: João Camargo 
Ilustração: não identificado
Preço: 17,00 €
Nº de páginas: 248
Formato: 166 x 232 x 16 mm
Encadernação: Capa mole
Publicação: 2018, Parsifal PT
Tema: Ciências Exatas e Naturais; Ecologia.

CAPÍTULO III



30
 . 

Ca
pí

tu
lo

 II
I

3.2.1. CARACTERIZAÇÃO E CONTEÚDO TEXTUAL

O “Manual de Combate às Alterações Climáticas”, foi escrito por João Camargo, investigador ambiental 
e colaborador do projeto adapt.local, que tem como missão criar estratégias sustentáveis de adaptação às 
alterações climáticas em diferentes municípios de Portugal. 

O livro revela uma argumentação abrangente sobre as alterações climáticas, com uma linguagem dirigida 
ao público geral, incluindo os mais jovens. Foi escolhido como objeto de estudo pelo seu conteúdo 
educativo, do tipo de consulta não necessariamente sequencial.

Este livro demonstra uma falta de coerência gráfica no que diz respeito à formatação dos títulos e 
subtítulos, podendo causar alguma confusão ao início. Contudo, esta sua característica proporciona uma 
leitura dinâmica do livro.

O seu conteúdo textual interno, tendo em conta que se trata de um tema científico, é de fácil compreensão, 
sendo acessível a um público que não possua grandes conhecimentos científicos.

3.2.2. ANÁLISE DO DESIGN GRÁFICO

Em relação à materialidade do objeto, a capa e contracapa surgem impressas numa cartolina mole e lisa 
que se estende até às dobras. O título texturado a vermelho figura um acabamento em relevo brilhante que 
contrasta de forma eficaz com o interior do livro. O miolo é constituído por folhas de papel ligeiramente 
rugosas, com impressões matte, bastante agradáveis ao toque. 

A capa e contracapa do livro apresentam um aspeto jovial, pelas suas ilustrações de silhuetas de cores 
contrastantes, complementares divididas, conjugando tons quentes e frios, especificamente o vermelho e 
o verde. Estas envolvem o título do livro, que é representado numa tipografia em grande escala, texturada 
e encaixada numa grelha definida pela ilustração.

Numa primeira análise ao interior do livro, reparamos que a mancha de texto é fortemente cansativa. A 
tipografia utilizada é não-serifada e condensada, mergulhada num constante negrito ao longo das suas 
páginas, o que dificulta a leitura a longo prazo pela ausência de contrastes entre as diversas manchas de 
texto. Contudo, a divisão do texto em vários parágrafos espaçados entre si, a quantidade de caracteres por 
linha, a entrelinha folgada e as ilustrações seguidas diminuem ligeiramente a dificuldade na leitura do texto.

Em termos tipográficos, observamos poucos critérios definidos, através de uma hierarquia desordenada 
e desequilibrada. Nas entradas de capítulo, os títulos recorrem a uma tipografia não-serifada, sempre em 
caixa alta e com um textura gasta aplicada na mancha das letras.

No caso das legendas, podemos destacar uma maior falta de critério ao longo do livro. Pontualmente, 
elas acabam por partilhar o mesmo aspecto que o texto principal, sem um estilo definido, criando por 
vezes problemas na leitura. Observamos ainda em alguns casos a utilização de uma fonte caligráfica, com 
potencial diferenciador do resto da mancha, porém, acaba por cair novamente no mesmo erro, ao utilizar, 
sem critério, regras de legendagem através do estilo, tamanho e do peso. 
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imensas ilustrações aleatoriamente dispersas, e contida numa margem demasiado reduzida. Esta redução 
da margem, conjugada com a mancha do texto e imagem, torna-se mais um elemento dificultador na 
leitura deste objeto.

O texto principal é, na sua maioria, justificado e alinhado à esquerda, mas por vezes é também alinhado à 
direita, ocasionalmente recortando e envolvendo as imagens. Outras vezes é ainda apresentado em duas 
colunas, ou eventualmente alinhado ao centro em certas legendas ou caixas de destaque. Não havendo 
critérios base na mancha do texto, um livro com imenso potencial editorial, acaba por se tornar um 
pouco desorganizado e aleatório na comunicação do seu conteúdo. 

Ao longo do livro existem também algumas infografias que acompanham certas páginas. No entanto, 
é necessário destacar alguns erros gráficos no seu desenvolvimento, tais como a ausência de legendas, 
informações incompletas ou falta de legibilidade pela ausência de cor. 

Por vezes a conjugação da ilustração e do texto não é a mais adequada, uma vez que estes dois elementos 
acabam por se comprometer pela sua densidade e desproporção. 

As ilustrações acromáticas que se encontram ao longo das páginas, demonstram um registo simples e 
rústico de um desenho linear, com efeitos de grafite ou de caneta de ponta fina. São exageradamente 
carregadas de mancha negra, oferecendo uma expressão pesada à narrativa. 

Existem ainda algumas páginas com fundo preto, que são contrastadas com a presença de texto e 
ilustrações a branco, criando assim algum ritmo ao longo da publicação, e enfatizando o sentimento 
pessimista que paira sobre este tema. A cor verde alface exibida na capa e contracapa, contrastando com 
este pessimismo implícito, invade incessantemente cada uma destas páginas através de elementos subtis 
como títulos e símbolos, ou de elementos mais evidentes como fundos e caixas de texto, ressaltando a 
tentativa de catalogar o livro como ‘ambientalista’.

Apesar do tema se tratar de um assunto sério e preocupante, não cremos que esta seja a melhor abordagem 
para comunicar uma realidade tão pesada a um público mais jovem e geral. A rotina e os problemas 
pessoais do ser humano escudam-nos por vezes de assuntos desta magnitude, afastando-nos de certa 
forma de hábitos mais sustentáveis. Desta forma, um livro sobre as alterações climáticas não deveria ser 
tão negativo visualmente, através do uso excessivo de preto combinado por blocos de texto e imagem 
demasiados concentrados.

3.2.3. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES PARA O PROJETO

Apesar de várias críticas gráficas ao livro, a sua narrativa simples e clara quanto à linguagem científica 
são uma grande referência e influência para a execução do nosso projeto. A filtragem de informação, bem 
como a capacidade de comunicar componentes gerais sobre as alterações climáticas a um público vasto 
tornou-se algo essencial no desenvolvimento do nosso livro.
 
A divisão dos capítulos é bastante evidente ao longo do “Manual de Combate às Alterações Climáticas”, 
através de duplas páginas de cor verde, completadas por caixas de texto em grande escala e ilustrações 
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a preto e branco. Apesar do nosso projeto pretender uma separação mais subtil, esta necessidade de 
divisão de informação dentro da temática das alterações climáticas surge como inspiração para o seu 
desenvolvimento editorial.

3.3. “ATLAS DE AVENTURAS ESPACIAIS” 

Ficha Técnica

Nome: “Atlas de Aventuras Espaciais” 
Texto: Anne McRae
Ilustração: MUTl
Preço: 14,40€
Nº de páginas: 47
Formato: 287 x 284 x 11 mm
Encadernação: Capa dura
Publicação: 2019, Texto Editores
Tema: Guia sobre o Espaço.

3.3.1. CARACTERIZAÇÃO E CONTEÚDO TEXTUAL

O “Atlas de Aventuras Espaciais” é um álbum ilustrado sobre o espaço, concebido como celebração do 
50º aniversário da aterragem do Apollo 11 na Lua, em Julho de 1969. Este livro, originalmente publicado 
pela editora Nextquisite, conta com textos da escritora e cofundadora Anne McRae, e com o apoio de uma 
aplicação gratuita para Android e IOS que disponibiliza vídeos complementares da National Aeronautics 
and Space Administration (NASA), European Southern Observatory (ESO) e European Space Agency 
(ESA).

As ilustrações realizadas pelo estúdio criativo sul-africano MUTl convidam-nos para uma aventura 
enquanto turistas astronautas, simulando uma viagem espacial em conjunto com o leitor. A trajetória 
desta visita guiada vai do Sol à Lua, passa pela galáxia, e ainda explica as origens do universo e outros 
fenômenos como o tempo, a gravidade e a velocidade da luz.

A narração é feita na primeira pessoa do plural, utilizando uma linguagem acessível ao público geral, 
principalmente para os mais jovens, incluindo o leitor nesta aventura espacial. Essa experiência envolve-o 
mentalmente na história e, consequentemente, torna-o mais receptivo à aprendizagem.

Este álbum ilustrado foi selecionado como objeto de estudo, não só pela sua linguagem simplificada e pelo 
seu registo gráfico — que vai de encontro com o tipo de livro que procuramos criar para retratar as alterações 
climáticas — mas igualmente pela temática espacial, que serve como introdução para o nosso projeto.
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Na capa e contracapa deste livro, encontramos um conjunto de ilustrações que estão incluídas no seu 
interior, o que permite uma visualização prévia do seu conteúdo. Aqui são apresentadas informações 
sobre a aplicação digital gratuita mencionada anteriormente, tendo como objetivo principal acompanhar 
a leitura deste objeto. A inclusão das novas tecnologias na aprendizagem pode ser uma estratégia para 
atrair um público mais jovem, dando a possibilidade de uma maior aquisição de conhecimentos sobre o 
assunto de forma imediata. 

Este objeto editorial funciona sempre através de duplas páginas por cada subtema apresentado, ou 
seja, a sua leitura não é necessariamente linear, beneficiando de uma grelha em mosaico que divide as 
ilustrações. O leitor pode fazer a sua leitura de forma sequencial, como se estivesse numa visita guiada; 
aleatória, dando lugar à surpresa, sem previsões dos assuntos espaciais que se vai aprender; ou de consulta, 
com ajuda de um índice ilustrado que auxilia a seleção dos vários assuntos mencionados, escolhendo 
previamente o que se vai ler.

As ilustrações têm uma forte presença gráfica com as suas formas geométricas de vertente vetorial que 
usufruem de texturas de pontilhado e recortes orgânicos no seu contorno, proporcionando um aspeto 
mais natural, em contrapartida à perfeição das figuras. Muitas das vezes estas ilustrações aliam-se à 
infografia para comunicar melhor determinados conteúdos.

É utilizada um paleta de cores complementar dividida duas vezes, na gama dos azuis, laranjas e amarelos. 
Estas cores são uma seleção pertinente para o tema em questão, com tons terracota que remeterem à terra 
e formações rochosas, enquanto que os tons verdes e azuis são sinónimos de água, céu, espaço e metais. 
Por vezes a paleta entra em contraste com grandes fundos pretos, que remetem à infinidade do espaço, 
adicionando algum mistério e profundidade à componente visual. 

Existe também uma utilização equilibrada de cores, graças à existência de caixilhos coloridos, onde parte da 
informação é exposta, de forma a criar algum dinamismo em cada página. Estes funcionam como partições 
de texto dentro de cada tema, reforçando a organização que a grelha tenta forçar ao longo do livro.

Em cada spread, é utilizada uma hierarquia muito simples que ajuda a conduzir a leitura desta obra; no 
entanto, não existe necessariamente uma leitura estrita e sequencial entre as várias seções. Em conjunto 
com várias curiosidades dispersas pelas páginas, esta leitura não-sequencial é feita de forma divertida, 
despertando o interesse pela aquisição de mais conhecimentos relacionados ao tema. 

Contudo, é necessário salientar a ausência de espaço das margens entre o texto e o limite das caixas e das 
ilustrações que fazem parte deste livro. Por vezes a hierarquia de informação fica comprometida quando 
existem demasiados elementos distribuídos em cada página, sem que nenhum deles possa respirar.

 
3.3.3. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES PARA O PROJETO

O “Atlas de Aventuras Espaciais” é uma grande influência visual para a relação entre o texto e a imagem 
no nosso projeto. Uma narrativa que vive acompanhada da ilustração, como complemento essencial da 
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leitura que ajude a visualizar e a compreender o tema retratado. A existência dos vários níveis de leitura 
é também uma vantagem neste tipo de livros, pois dá ao leitor um maior controlo sobre a aquisição de 
conhecimento, adaptando a informação ao seu ritmo e método de aprendizagem.

Embora diferentes do nosso registo pessoal, as ilustrações deste livro trazem fundamentos a aplicar ao 
longo do nosso projeto, entre os quais a aplicação de texturas e de silhuetas orgânicas. Estas conferem 
um aspeto mais natural às ilustrações digitais e fazem uma melhor aproximação à realidade, através da 
irregularidade do contorno das formas.

3.4. “PLASTICUS MARITIMUS, UMA ESPÉCIE INVASORA” 

Ficha Técnica

Nome: “Plasticus Maritimus - Uma espécie invasora”
Texto: Ana Pêgo e Isabel Minhós Martins
Ilustração: Bernardo P. Carvalho
Preço: 17,90 €
Nº de páginas: 176
Formato: 150 x 208 x 14 mm
Encadernação: Capa mole
Publicação: 2018, Planeta Tangerina
Tema: O plástico, como problema.

3.4.1. CARACTERIZAÇÃO E CONTEÚDO TEXTUAL

“Plasticus Maritimus - Uma espécie invasora” é escrito por Ana Pêgo e Isabel Minhós Martins, e conta com 
ilustrações de Bernardo P. Carvalho, sendo um livro aconselhado para o Plano Nacional de Leitura. 

Foi criado e publicado pela editora Planeta Tangerina, obtendo uma menção Honrosa nos Bologna 
Ragazzi Awards em 2020, na categoria “Non-fiction”, atribuído pela Feira Internacional do Livro Infantil de 
Bolonha, enquanto que o seu ilustrador foi nomeado em 2019 para o prémio BD Amadora, como “Melhor 
Desenhador Português de Livro de Ilustração”.
 
Apesar desta obra estar vinculada ao tema do nosso projecto, foca-se mais especificamente no problema 
vigente do plástico no nosso planeta. A sua abordagem é de grande interesse para a nossa pesquisa, tanto 
a nível gráfico como textual. Através deste livro, a bióloga marinha Ana Pêgo consegue alertar o público 
geral para este problema, contextualizando pormenorizadamente a existência de plástico nos oceanos, 
comparando-o a uma espécie invasora ao batizar esta tendência de “Plasticus Maritimus”.
 
O livro, para além de funcionar como um guia de campo, desfruta de uma introdução sobre a importância 
dos oceanos, e de capítulos posteriores com esclarecimentos relativos a dúvidas gerais sobre o plástico e a 
reciclagem, bem como as melhores abordagens e atitudes a ter de modo a diminuir este problema.
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particular a forma como nos apercebemos do narrador de cada texto. Por exemplo, existem ocasiões onde 
os narradores se referem à bióloga Ana Pêgo, enquanto, por vezes, é a própria bióloga a dirigir-se ao leitor, 
incluindo-o no seu texto. A diferenciação do narrador é percetível contextualmente, tornando-se um 
elemento estimulador para o leitor. 

A inclusão torna-se igualmente uma das estratégias utilizadas neste livro, através de perguntas dirigidas 
diretamente ao seu público. Por outro lado, o facto de ser um guia que nos ensina boas práticas necessárias 
para o nosso dia a dia permite que o leitor se sinta envolvido na luta contra o plástico, responsável pelas suas 
ações e capaz de agir positivamente contra este problema.

3.4.2. ANÁLISE DO DESIGN GRÁFICO

“Plasticus Maritimus - Uma espécie invasora” é um livro ilustrado que tem como objetivo principal 
funcionar como guia de campo para um público geral. Distingue-se pelo seu formato propositadamente 
menor, muito diferente dos restantes casos de estudo, tornando-se assim um objeto mais portátil, capaz 
de acompanhar e ajudar o leitor nas suas visitas à praia e ao mar.

A capa e a contracapa do livro são impressas numa cartolina mole e lisa, com um acabamento matte, 
onde se destaca um título desenhado a lápis de cor, representado em grande escala, através de uma junção 
de objetos de plástico que formam as letras. Entre esses objetos podemos identificar um braço de uma 
boneca, uma garrafa de água, palhinhas ou até mesmo um pente de cabelo. A ilustração aqui presente 
segue o mesmo grafismo, representando uma personagem agachada, a recolher lixo de uma praia. 

A componente cromática das ilustrações presentes ao longo do livro é diversificada, utilizando tons quentes 
e frios saturados, criando desta forma um ambiente exótico rico em cores fortes e contrastantes. Este 
universo de cores acaba por se espelhar nos diferentes objetos de plástico encontrados nos inúmeros locais 
visitados pela bióloga Ana Pêgo, objetos estes que são pigmentados de várias cores ao longo do seu processo 
de fabrico. 

Apesar da mancha estar presente em certos apontamentos ao longo do livro, a linha acaba por assumir um 
papel mais proeminente em quase todas as ilustrações, revelando uma textura rústica, que remete ao lápis 
de cor mencionado anteriormente. Estas características dão às ilustrações um ar muito jovial e descontraído, 
sendo uma boa estratégia para a comunicação de um assunto complexo ao público mais jovem. 

Pontualmente, aliando-se às ilustrações, surgem fotografias policromáticas que melhor exemplificam os 
diferentes plásticos encontrados no meio ambiente. Sendo este um guia de campo, é fundamental uma 
representação mais fiel destes objetos através da fotografia, facilitando a identificação destes “objetos 
exóticos” por parte do leitor. Nesta seção do livro, são enumerados diversos objetos fora do comum que 
podemos encontrar nas praias e no mar, e que nem sempre são facilmente identificados.

Graças a uma rede de identificação mundial presente na Internet e da colaboração de diversas pessoas 
focadas neste problema, foi possível a identificação de certos objetos, assim como a descrição da sua 
origem e da sua história. Todas essas informações permitem uma melhor compreensão, tanto do percurso 
do plástico nos oceanos, como de aspetos relacionados com a degradação do plástico ao longo do tempo. 
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Podemos ainda encontrar uma outra seção do livro, onde um conjunto de fotografias demonstra vários 
tipos de plástico dispersos pela areia e pelas rochas de uma praia, assim como um catálogo de objetos 
específicos organizados por categorias. Esta galeria culmina num par de fotografias do projeto “Balaena 
plasticus”,  desenvolvido pela autora do livro - uma instalação que representa o esqueleto de uma baleia, 
construído integralmente com objetos de plástico branco, encontrados na praia. Esta galeria de imagens 
pretende consciencializar os leitores em relação à realidade atual do plástico e convida-os a fazer parte 
de uma equipa de pessoas, ou de “uma rede que inclua também empresas, governos, associações” (Pêgo 
& Martins, 2019, p. 135).

Em relação ao texto, podemos destacar uma estrutura hierárquica substancialmente dinâmica, onde 
a distinção da importância entre os títulos e os subtítulos não é diretamente clara, variando muitas 
vezes entre diferentes escalas e estilos. Ao empregar diferentes tamanhos, utilizando de forma pontual 
a caixa alta, recorrendo a destaques a amarelo, sublinhados, negritos, entre outros, o objeto acaba por 
se assemelhar muito a um caderno de apontamentos, transmitindo a ideia de um artefato pessoal, sem 
comprometer a sua leitura. 

Ao longo do texto podemos ainda destacar uma fonte serifada — Garamond, humanística, antiga — 
apropriada para longos textos corridos. Neste caso, ela é utilizada apenas no texto principal de cada 
página, com a intenção de contextualizar cada capítulo ou subcapítulo. Em complemento, é também 
utilizada uma tipografia não serifada, moderna e desenhada com princípios geométricos, inspirada nos 
ensinamentos da Bauhaus — a Futura. Uma fonte que se destaca nas restantes componentes textuais 
do livro, desde títulos a subtítulos, informações secundárias, descrições de imagens, descrições de 
experiências, curiosidades, destaques, legendas, entre outras.

Em geral, a mancha do texto é quase sempre apresentada numa única coluna, existindo por vezes algumas 
exceções a esta regra, como quando a ilustração invade este espaço. À semelhança do espaço negativo que 
existe entre o texto e a imagem, as margens são suficientemente folgadas em relação à página, deixando 
espaço para o olhar descansar ao longo da leitura. Podemos evidenciar aqui relação harmoniosa entre 
texto e imagem, pelo que ambos criam uma textura equilibrada e homogénea, animada pelas cores 
garridas presentes nas ilustrações e pelo azul escuro das letras.

3.4.3. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES PARA O PROJETO

Apesar da leitura deste livro ser pensada a um ritmo diferente do nosso objeto, isto é, uma leitura pensada 
página a página ao invés de páginas duplas, a obra provoca algumas considerações relevantes para o 
desenvolvimento do projeto: nomeadamente, a importância equivalente entre o texto e a ilustração, que 
se juntam numa única “imagem”, dependendo um do outro para transmitir a sua mensagem.

A ilustração tem uma conotação semelhante ao estilo que pretendemos reproduzir ao longo do nosso projeto, 
devido à sua naturalidade que é representada num estilo mais rústico. O traço inerentemente manual e as 
texturas irregulares aproximam as suas ilustrações à imperfeição que tão bem caracteriza o ser humano.

O livro “Plasticus Maritimus - Uma espécie invasora” tem como objetivo principal consciencializar o 
ser humano de um problema que é comum a todos nós, e, apesar de a obra se destinar a um público 
essencialmente mais jovem, é igualmente orientado e recomendado para pessoas mais adultas.
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 IV4.1. PROJETO EDITORIAL

4.1.1. INTRODUÇÃO AO PROJETO PRÁTICO

Este projeto editorial nasce do desejo de contribuir para a consciencialização da sociedade para as 
alterações climáticas e de me afirmar enquanto ilustradora e designer.. 

Desde a minha infância que tive um grande fascínio por livros ilustrados, materiais de pintura e manualidades 
do que por brinquedos. O gosto por estas áreas coincidia ainda com a curiosidade e a vontade de resolver 
problemas, o que me motivou a seguir a carreira de designer e especializar-me em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais. A criação de livros ilustrados sempre foi uma das minhas aspirações desde que entrei no ensino 
académico, pelo que este projeto editorial significa imenso para o meu crescimento profissional. 

Tal como foi mencionado anteriormente, este projeto editorial vem também a propósito da necessidade 
de uma contribuição social, que surgiu enquanto resposta à pergunta “Como adequar temas de alta 
complexidade para as crianças?”. Entre diversos temas sensíveis, optamos por desenvolver um álbum 
ilustrado que retratasse as alterações climáticas, por ser um assunto atual e urgente, que requer a colaboração 
de todos os seres humanos para se combater. O visionamento de documentários audiovisuais, de notícias 
e de palestras sobre o assunto aumentou o meu interesse neste campo e despertou a minha vontade de 
contribuir para a consciencialização da sociedade através do meio visual da ilustração e design. 

Estas três vertentes, a ilustração, o design e a necessidade de responder a um problema social, como o das 
alterações climáticas, resultaram na execução do objeto editorial “A nossa casa”, um álbum ilustrado que 
tenta responder questões básicas sobre as alterações climáticas de uma forma sucinta, com imagens de 
grande importância como meio de comunicação.

4.1.2. O PÚBLICO ALVO

Para o desenvolvimento prático do nosso projeto foi necessário, em primeiro lugar, definir o nosso público 
alvo, de modo a adaptarmos a sua linguagem para uma melhor transmissão de conteúdos. Sendo o objetivo 
principal deste projeto editorial transmitir informação sobre as alterações climáticas, achámos que deveria 
enquadrar-se num contexto de leitura educativo, em que tanto os pequenos como grandes leitores pudessem 
usufruir dessa instrução. Precisávamos de saber a partir de que idade poderia ser recomendada a sua leitura 
e análise antes da sua concepção prática. 
 
Assim sendo, foi então elaborada uma pequena investigação que nos leva à fundamentação do público alvo 
principal para o nosso projeto: crianças a partir dos 9 anos. Porém, queremos ressaltar que esta escolha 
da faixa etária pode ser flexível, visto que cada pessoa cresce a um ritmo diferente, dependendo de muitas 
variáveis, como cultura ou experiências pessoais.

CAPÍTULO IV
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 IV "Jean Piaget, um dos primeiros e mais influenciais psicólogos educacionais, defende que as crianças fazem 
sentido do mundo apenas nos limites da sua etapa de desenvolvimento."1 (Salisbury & Styles, 2012, p. 78) 
Para definirmos a faixa etária, Piaget foi o nosso ponto de partida de investigação. Segundo a teoria cognitiva 
desenvolvida pelo psicólogo, o desenvolvimento cognitivo humano pode ser dividido em quatro estágios: 
o sensório-motor (até aos 2 anos), o pré-operatório (dos 2 até aos 7 anos), o operatório concreto (dos 7 até 
aos 12 anos) e o operatório formal (a partir dos 12 anos).

É durante o estágio operatório concreto — estágio este que abrange a faixa etária que mais nos interessava 
explorar, desde o início deste projeto — que Piaget entendia que as crianças começam a ser mais conscientes 
dos sentimentos do próximo e de eventos externos. É por volta desta idade que, segundo ele, se começam a 
desprender do egocentrismo, começando a perceber que nem todos partilham as suas crenças, sentimentos 
e pensamentos. No entanto, é uma faixa etária que marca o início do pensamento lógico (ou operacional), 
dando oportunidade ao desenvolvimento do espírito crítico.

Esta teoria de como se desenvolve o pensamento da criança foi uma inovação no seu tempo, porém, nos 
dias de hoje é considerada demasiado estrita e limitada, se atendermos às variáveis que dizem respeito ao 
desenvolvimento do ser humano, como a cultura, as dificuldades que atravessa como indivíduo, as suas 
necessidades sociais e económicas, acesso à educação, entre outras. Entre vários psicólogos, Lev Vygotsky 
and Jerome Bruner refutaram a teoria de Piaget, afirmando que “algumas crianças conseguem atingir 
pensamentos abstratos antes dos onze anos, ou simpatizar com o ponto de vista dos outros antes de 
completarem os sete anos”, ou seja, devemos ter em conta que as crianças têm capacidade de interpretar 
ideias “de uma forma mais sofisticada do que seria expectável de acordo com a idade”2 (Salisbury & 
Styles, 2012, pp. 78-79). Por isto mesmo, devemos enfatizar que a teoria cognitiva de Piaget foi apenas 
um ponto de partida para começarmos a nossa investigação quanto à faixa etária recomendada para a 
leitura do nosso artefacto. 

Tendo uma faixa mais circunscrita, entre os 7 e os 12 anos, analisámos o plano de estudos de âmbito 
nacional, no contexto do estudo do meio. Este visa transmitir às crianças do 3º ano (no qual as crianças, 
em princípio, terão 8 anos de idade) conceitos relacionados com as alterações climáticas e as consequências 
para a sociedade. 

“Reconhecer o modo como as modificações ambientais (desflorestação, incêndios, assoreamento, poluição) 
provocam desequilíbrios nos ecossistemas e influenciam a vida dos seres vivos (sobrevivência, morte e 
migração) e da sociedade.

Identificar um problema ambiental ou social existente na sua comunidade (resíduos sólidos urbanos, 
poluição, pobreza, desemprego, exclusão social, etc.), propondo soluções de resolução.” (Educação, 2018a)
É no 4º ano (cuja idade média das crianças ronda os 9 anos) que o tema das alterações climáticas e da 
sua relação com a ação humana é abordado. Nessa altura procura-se consciencializar as crianças a agir, a 
deixarem uma pegada positiva face ao problema.
 

1. Tradução Livre: “Jean Piaget, one of the earliest and most influential educational psychologists, argued that children can make sense of the world only within the limits 
of their developmental stage.” (Salisbury & Styles, 2012)

2. Tradução Livre: “some children can achieve abstract thought before the age of eleven, or sympathize with the views of others before they are seven”(...) “in a more 
sophisticated way than might be expected given their age” (Salisbury & Styles, 2012)
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 IV“Relacionar o aumento da população mundial e do consumo de bens com alterações na qualidade do ambiente 
(destruição de florestas, poluição, esgotamento de recursos, extinção de espécies, etc.), reconhecendo a 
necessidade de adotar medidas individuais e coletivas que minimizem o impacto negativo.” (Educação, 2018b)
Sendo assim, é por volta dos 9 anos de idade que uma criança consegue absorver o facto da ação humana 
ser responsável pelas alterações climáticas que estamos a testemunhar, desenvolve espírito crítico sobre o 
assunto e manifesta uma vontade de começar a agir positivamente tendo em vista a proteção do ambiente.

A uma escala internacional temos a contribuição da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço 
(NASA), que desenvolveu uma série de sites, como “NASA Space Place”, “NASA Kid’s Club” e NASA 
Climate Kids”. Estes são, segundo a missão dos sites, especialmente desenvolvidos para as crianças a partir 
do 4º ano do ensino básico, ou seja, de idade igual ou superior a 9 anos.4º ano do ensino básico, ou seja, de 
idade igual ou superior a 9 anos.

4.1.3. CONCEITO E OBJETIVO

“Precisamos de esperança. (...) Mas precisamos mais de ação que de esperança. Assim que começamos a 
agir, a esperança está ao nosso redor. Por isso em vez de procurar esperança, procure ação. Aí, e só aí, a 
esperança virá”3 (Thunberg, 2018)
 
O que Greta Thunberg, uma reconhecida jovem ativista climática sueca, procura transmitir com 
esta afirmação, é que não basta propagarmos esperança; em vez disso, devemos encorajarmos-nos 
mutuamente a agir face ao problema das alterações climáticas. Para tal, devemos estar conscientes da 
realidade para termos poder de ação. Ela afirma que devemos contar às pessoas a verdade sobre as 
alterações climáticas tal como ela é, que “precisamos de informá-las para começarem a tratar a crise como 
a emergência existencial que é”4 porque só dessa forma é que as pessoas conseguirão entender a situação 
e consequentemente vão sentir a necessidade de agir (Global News, 2019).

Nós tencionamos proporcionar essa oportunidade de criar um espírito crítico e ativo, tanto às crianças 
como aos adultos, através da elaboração de um álbum ilustrado, que, sem necessidade de ser violento 
ou alarmista, transmita as noções básicas que dizem respeito às alterações climáticas. Através desta 
intenção nasceu a vontade de criar o álbum ilustrado “A nossa casa”, com a preocupação de despertarmos 
o interesse sobre este assunto nos mais jovens e de, nós próprios como adultos, enfrentarmos a verdade, 
face a este problema tão sério e urgente. 

Através da ilustração, que possui uma grande capacidade de transmissão de informação, ao mesmo 
tempo que consegue entreter visualmente o leitor, somos capazes de difundir factos verídicos sobre o que 
está a acontecer no planeta Terra entre as várias faixas etárias.

“A nossa casa” é um álbum ilustrado para pequenos e grandes leitores, interessados em perceber o que está a 
acontecer ao planeta Terra, permitindo-lhes expandir o seu conhecimento no que toca às alterações climáticas. 
Este livro tenta abranger o tema de uma forma resumida, tentando provocar empatia desde a sua abertura. 

3. Tradução Livre: We do need hope (…) But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, 
look for action. Then, and only then, hope will come.” (Thunberg, 2018)

4. Tradução Livre: “we need to inform them to start treating this crisis like the existencial emergency it is” (Global News, 2019).
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 IV A redação começa com um enquadramento do Planeta Terra no Sistema Solar, de modo a que o leitor 
simpatize com o planeta onde vive, perceba como funciona e absorva o facto de que é o único sítio no 
universo com condições para a existência de vida conhecido até os dias de hoje. 

Posteriormente a esta contextualização inicial, começa a ser introduzida a temática das alterações 
climáticas como um cenário geral, onde é brevemente explicado o porquê destas alterações climáticas 
estarem a acontecer. Seguidamente são exibidos vários ambientes afetados pelo aquecimento global, 
numa ordem que acreditamos ter um fio condutor subjacente: a desflorestação; a agricultura e a pecuária 
intensivas; as alterações nos oceanos; o degelo; as tempestades; e as secas e desertificação. Nestas duplas 
páginas são ilustrados os panoramas de maneira sucinta, mas mantendo-se o mais fieis à realidade 
possível, sem necessidade de ser graficamente alarmistas ou agressivas. 

Uma vez anunciadas as várias consequências do aquecimento global, existe um intervalo onde é exposto 
o impacto destas consequências a nível global, seguido de um mapa mundo ilustrado infográfico, de 
maneira a percebermos o panorama explicado nas duplas páginas anteriores a uma escala mundial. O 
desfecho do livro é estabelecido com uma apresentação do que foi feito, até ao presente, para combater as 
alterações climáticas, bem como uma lista de fontes/referências para futuras pesquisas, de maneira a que 
este álbum ilustrado seja apenas uma das várias ferramentas para sermos mais conscientes do que está a 
acontecer ao nosso planeta. 

Pretendemos com este projeto editorial passar uma mensagem importante nos dias de hoje: temos de 
cuidar daquilo que temos, do sítio em que vivemos, o quanto antes, e de forma definitiva, porque as 
alterações climáticas são responsabilidade do ser humano e consequência das suas ações. Pretendemos 
perceber como criar um objeto que, nas mãos dos pequenos e grandes leitores, possa transmitir, de forma 
acessível, informações de contexto polémico que são, à primeira vista, complexas de compreender.

4.1.4. CONCEPÇÃO E METODOLOGIA

“Tem que se unir com a ciência. Tem que agir. Tem que fazer o impossível. Porque desistir nunca, mas 
nunca poderá ser uma opção”5 (Thunberg, 2019)

O visionamento de palestras de jovens ativistas como Greta Thunberg, de documentários audiovisuais 
como “Before the Flood” e “An Inconvenient truth”, ou até sentir na própria pele como, gradualmente, os 
verões deixaram de ser os mesmos, foram influências que, consciente ou inconscientemente, motivaram 
a concepção deste projeto editorial. A declaração de Thunberg citada acima contribuiu para me desafiar 
e escolher este tema de elevada complexidade, e tentar convertê-lo num tema acessível, tanto para a nova 
geração, como para os adultos que, até ao presente, se negam a aceitar ou carecem de conhecimento face às 
alterações climáticas. O facto de sentir a necessidade de desafiar as minhas capacidades relativas à ilustração 
e ao design editorial, e de ter as ferramentas necessárias para a execução de um projeto desta dimensão, fez 
com que sentisse uma espécie de responsabilidade social enquanto designer de executar este livro.

5. Tradução Livre: “You must unite behind the science. You must take action. You must do the impossible. Because giving up can never ever be an option.” (Thunberg, 
2019)



43
 . 

Ca
pí

tu
lo

 IV

Em primeiro lugar, foi imperativo estruturar o índice condutor do livro, que se encontra dividido em três 
momentos principais, divisão esta que não é evidente no livro por partições de capítulos. Na primeira 
parte procurou-se retratar um enquadramento do planeta Terra no Universo e explicar o funcionamento 
da atmosfera, do efeito de estufa e da existência da vida, com a finalidade de gerar empatia para com 
o nosso planeta. Deste modo, através da compreensão do funcionamento da natureza, seria possível 
entender o capítulo seguinte. 

A segunda parte introduz as alterações climáticas, desvendando o que deu início ao problema, seguido da 
exposição das diferentes consequências do aquecimento global, esclarecendo cada faceta individualmente.

A terceira parte foi a mais difícil de conceber, uma vez que corresponde ao desfecho do livro. Decidimos 
expôr uma retrospetiva do impacto mundial das alterações climáticas, acompanhada de um mapa mundo, 
para demonstrar o seu impacto global, a urgência de as combater ativamente, dando assim importância a 
este fenómeno de escala planetária. 

Após esta retrospetiva, é apresentada ainda uma dupla página concisa sobre o último tratado internacional 
tendo em vista a reversão desta conjuntura, de forma a manter a esperança e incentivar um comportamento 
ativista por parte do leitor. Por fim, é apresentado um conjunto de referências de consulta, sejam livros, sites 
ou conteúdos audiovisuais, para futura aquisição de conhecimentos sobre este tema tão abrangente.

Após consolidar a linha de pensamento subjacente à concepção do livro, a sua materialização foi feita do 
geral para o particular. Partimos para a elaboração de pequenos esboços rápidos a grafite sobre papel, à 
semelhança do visual de storyboards. Estes ajudaram a formular um panorama prévio integral do livro, 
a ter uma visão geral da composição e a auxiliar a delineação de elementos essenciais para cada uma das 
duplas páginas.
 
Depois de conceber uma visão generalizada, para além de serem realizados estudos de textura e forma, 
com o objetivo de uniformizar o estilo da ilustração, foram também realizados esboços em registo 
digital de cada uma das duplas páginas. Nesta fase, foi dada maior atenção à composição das páginas e 
à conjugação entre a ilustração e o texto. De seguida, foi realizada uma grande recolha de imagens para 
criação de moodboards respetivos a cada dupla página, que serviram também como referência para a 
fisionomia dos vários elementos a serem ilustrados.
 
Durante elaboração das ilustrações houve a particular preocupação de manter um ritmo sequencial, 
página a página, proporcionando a possibilidade do livro ser lido linearmente, mantendo um sentido 
narrativo, se o leitor assim entender.
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 IV 4.2. PROJETO DE DESIGN

4.2.1. INTRODUÇÃO SOBRE A CONCEPÇÃO GRÁFICA DO PROJETO

“Uma forma de abordar a tarefa complicada de descrever o design de livros é desfazer a hierarquia 
ou granularidade do plano. Podemos começar por identificar o nível atómico, aquele dos elementos 
irredutíveis de design. Isto inclui imagens contidas em si próprias, elementos tipográficos e gráficos: 
os blocos de construção básicos da página. Estes elementos estão organizador e arranjados de acordo 
com regras abrangentes; os princípios orientados de grelhas, estilos de guias e hierarquias tipográficas”6 
(Gillieson, 2005).
Tal como Gillieson explica, a hierarquia dos vários elementos tipográficos, imagéticos e gráficos detém 
uma grande importância dentro de um objeto editorial, sendo de crucial pertinência para o nosso projeto. 
Equilibrar a ilustração com o texto, seguindo diretrizes predefinidas, acabou por se mostrar um desafio 
no desenvolvimento de cada spread. 

Ao longo deste capítulo, vai ser exposto o procedimento e a fundamentação das nossas escolhas 
relativamente ao objeto e os seus acabamentos; a expressão gráfica da ilustração e a técnica; a grelha por 
detrás da construção da página; a tipografia e a sua hierarquia; e o processo de edição do objeto editorial, 
no qual revelaremos o processo da construção dos spreads.

4.2.2. DESIGN GRÁFICO E EDITORIAL

O OBJETO GRÁFICO 

Numa primeira instância, as primeiras impressões de um livro são estabelecidas através do contacto com 
os seus elementos caracterizadores mais imediatos, como o formato, a capa e os materiais.

Desde a idealização do projeto até à sua materialização final, sempre houve uma intenção constante pela 
concepção de um objeto num formato próximo do quadrado, formato este tipicamente associado ao álbum 
ilustrado. Explorámos a dimensão a partir do formato A4, chegando a um consenso, ao longo da produção 
do objeto, de uma dimensão de 24,5 x 28 cm. Este formato foi escolhido por razões ergonómicas, práticas e 
simbólicas, isto é, com o intuito de ser pequeno o suficiente para o livro ser transportado e lido facilmente 
fora de casa, sendo simultaneamente grande o suficiente para marcar presença e ter impacto visual através 
da dupla página panorâmica, dando ênfase à ilustração como forma de comunicação e apelo visual.

6. Tradução Livre: “One way to approach the tricky business of describing book design is to unpack the hierarchy or granularity of the layout. We can start by identifying 
the atomic level, that of the irreducible elements of design. This includes self-contained images, typographic and graphic elements: the basic building blocks of the page. 
These elements are organised and arranged according to over-arching rules; the guiding principles of grids, style guides and typographic hierarchies.” (Gillieson, 2005)
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A capa é o primeiro elemento transmissor da mensagem do livro e, como tal, tomámos especial atenção 
de forma a que transmitisse um sentimento de proximidade emocional ao mesmo tempo que suscitasse 
curiosidade no leitor. “A nossa casa” é retratada como sendo o planeta Terra e este é envolvido, na parte 
inferior, por duas mãos em grande escala, num tom delicado, enquanto símbolo de abrigo. Este símbolo 
representa a necessidade de cuidarmos do único lugar, até hoje conhecido, que nos proporciona vida. 
O livro é concebido em capa dura em função de uma maior durabilidade, essencial para um livro de 
consulta e de manuseamento por um público jovem.

A impressão do livro é feita em offset, em quadricromia, em papel mate couché. O couché, graças à sua 
superfície branca intensa, ajuda à melhor reprodução de cores. A escolha da impressão matte deve-se ao facto 
de não refletir demasiado a luz, possibilitando uma melhor perceção das ilustrações em todos os ângulos.

GRELHA

A grelha foi o nosso principal auxiliar na composição da página. Serviu de base estruturante, sendo 
posteriormente quebrada pontualmente com a intenção de contrariar a monotonia da leitura formatada 
e de estabelecer um ritmo mais dinâmico ao texto.
Desde a fase inicial foi pensada a planificação enquanto página dupla, associada à visão panorâmica que 
se pretendia dar ao abrir o livro. 

TIPOGRAFIA E HIERARQUIA

No que diz respeito à escolha tipográfica, optámos por uma única família tipográfica que atendesse a todos 
os pesos e estilos necessários para a diferenciação entre hierarquias. Selecionámos a Open Sans para esse 
propósito, uma humanística não-serifada, de aspeto visual mais contemporâneo. Os tipos humanísticos 
proporcionam uma melhor leitura comparativamente aos tipos geométricos ou de transição, pelo facto dos 
caracteres serem mais distintos entre si, facilitando a identificação mais rápida de cada um deles. 

Apesar de não existir uma imposição na ordem de leitura, existe uma orientação hierárquica, na diferenciação 
entre os vários elementos textuais do livro, entre os quais o título do tema, a sua respetiva introdução, subtítulos, 

Fig.1 Capa final do livro "A Nossa Casa"
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 IV caixas de texto em “open-text”, legendas e fólio. Alguns textos encontram-se ainda enquadrados em caixas de 
cor de cantos arredondados, sempre com um dos lados a atingir o limite da página, que destacam informações 
adicionais relacionadas com o tema da página. 

Entre as páginas existe sempre a mesma regra de posicionamento para o título e introdução, com exceção das 
duas duplas páginas sobre o “impacto global” das alterações climáticas, sendo que o propósito dessa quebra 
de ritmo é chamar a atenção ao leitor através da diferença na paginação, marcando uma transição de capítulo 
no livro. A paginação do resto do texto é dinâmica e exploratória, de acordo com os princípios de “open-text”.

4.2.2. ILUSTRAÇÃO E TÉCNICA

A linguagem visual foi ilustrada em suporte digital, no software Clip Studio Paint, com a utilização de 
uma mesa digitalizadora de ecrã embutido, XP-Pen Artist 15.9 Pro. Este método de trabalho facilitou e 
acelerou o processo de adequação da ilustração à sua disposição na página, isto é, favoreceu a manipulação 
digital relativamente à adequação da escala, deslocação, edição e duplicação de elementos visuais sempre 
que preciso, sem a necessidade de iniciar uma ilustração desde zero, poupando assim tempo na sua 
execução. Este registo possibilitou igualmente uma postura mais experimental quanto à expressão gráfica 
e a soluções de representação. 

No desenvolvimento das ilustrações, era do nosso interesse produzir um visual orgânico, pelo que dispensamos 
de auxiliares geométricos, como réguas e guias automáticas, com a intenção de proporcionar irregularidades 
na linha, criando assim um efeito manual natural, em contrapartida com o registo digital. Para manter esta 
linguagem, o preenchimento das formas foi feito manualmente, através de riscos finos, com um pincel de 
contornos irregulares. Este preenchimento tem um efeito idêntico ao registo de um lápis de cor sobre uma 
folha porosa, resultando numa malha texturada, heterogénea, de tramas com direções diferentes.

A ilustração apresenta características simplificadas apesar de manter um grau de iconocidade elevado, isto é, 
as suas formas não são geométricas ou básicas — não se limitando a formas base como o triângulo, retângulo 
ou círculo — mas também não apresenta detalhe exaustivo ao ponto de se considerar realismo nem ilustração 
científica. Com isto, pretendemos que a ilustração seja fiel à realidade numa linguagem visual que produza 
maior ligação emocional e desafio na sua leitura.

4.2.3. EXPRESSÃO GRÁFICA DA ILUSTRAÇÃO (SEMÂNTICA DO ESTILO E DA TÉCNICA) 

As ilustrações, ao serem produzidas num suporte digital, usufruem de uma expressão gráfica contemporânea, 
à qual se lhe atribui uma relação semântica com o tema atual retratado, bem como o uso recorrente de 
dispositivos digitais no quotidiano.

No que diz respeito ao traço, o efeito irregular da linha é provocado de forma intencional como explicámos 
anteriormente, enquanto defeito em virtude de alcançar maior expressividade, ou seja, desta forma, a ilustração 
aproxima-se figuradamente da característica humana da imperfeição. Por outro lado, o traço irregular 
simboliza a ligação emocional que sinto pela ilustração tradicional, dado que a pratiquei durante muitos anos 
antes de transitar para a prática da ilustração digital.
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 IVA lógica cromática está relacionada diretamente com o tema das alterações climáticas. A paleta vigente contém 
cores inerentes da natureza: o azul e o verde, que representam a água e a vegetação; o castanho, relacionado 
com a terra; o laranja, representativo do elemento do fogo. Existe ainda, em certos casos, a predominância do 
preto, e, ocasionalmente, outros tons pouco saturados representando o impacto negativo da atividade humana.
Após esclarecermos o significado do suporte, forma e cor, partimos para a explanação da sequência ilustrativa 
do livro. Existem dois momentos principais na representação ilustrativa: a Terra vista do espaço, e a Terra vista 
desde a sua superfície.

No primeiro momento, a ilustração tem um aspeto mais diagramático, visto que a ideia que temos do 
Espaço é mais abstrata e, portanto, difícil de conceber no nosso pensamento. Esta respeita a realidade, 
mas em certos casos recorre a um registo mais esquemático, exagerando ou simplificando determinados 
elementos com o objetivo de dar ênfase a uma ideia concreta - servindo como exemplo a ilustração relativa 
à esquematização dos ventos solares. Esta estratégia ilustrativa facilitou a transmissão de conceitos que 
não são visíveis a olho nu.

O visual cromático desta primeira parte está associado a ambientes noturnos, devido à representação 
do espaço. Durante esta secção, está sempre presente um plano de fundo azul escuro texturado, com 
granulação e estrelas com variação de tamanhos, de modo a provocar uma sensação de profundidade. As 
ilustrações dos elementos do sistema solar saltam à vista, contrastando cores mais saturadas, quentes e 
frias, com o plano de fundo.

A composição é alternada, sendo que nalgumas duplas páginas é concêntrica, ou seja, existe um foco principal 
na ilustração “mãe”, com ilustrações secundárias e texto a envolvê-la, com o intuito de dar importância a um 
elemento em específico. Noutras a composição é mais aleatória, o que possibilita uma maior exploração dos 
conteúdos visuais e textuais, pelo que esta solução induz ritmo na leitura sequencial do livro.

No segundo momento, a ilustração é principalmente narrativa, dando lugar a paisagens cuja composição dirige 
o foco ao centro, com o intuito de unificar os elementos segundo o mesmo tema. A representação panorâmica 
surge com o propósito de criar um ambiente que suscite emoção ao leitor. O ser humano, ao se encontrar mais 
próximo da superfície do que do espaço, é capaz de compreender e de sentir uma maior ligação emocional com 
o que acontece em seu redor. Em ocasiões pontuais são representadas infografias secundárias, que auxiliam o 
texto no esclarecimento de pequenos assuntos. Estas infografias situam-se frequentemente junto a caixilhos 
de cor lisa e cantos arredondados, que correspondem a textos relacionados a tais assuntos. Assim sendo, a 
presença deste recurso visual, transversal a ambos momentos, estabelece uma linguagem comum entre os dois 
momentos, consolidando
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 IV 4.2.4. PROCESSO DE EDIÇÃO

Ao longo do desenvolvimento do projeto, foram realizadas alterações significativas para concretizar uma 
articulação lógica entre os conteúdos. Inicialmente foram realizados esboços em meio digital para expôr as 
primeiras ideias. Estes eram pensados página a página e demonstravam uma intenção clara de como iniciar 
a narrativa pela contextualização da atmosfera e o efeito de estufa da Terra. No entanto, sentíamos um 
desequilíbrio na distribuição dos conteúdos e uma planificação do design editorial estático e linear. 

Para nos libertarmos desta rigidez, decidimos reiniciar a planificação, elaborando esboços rápidos a lápis sobre 
papel, que nos proporcionaram uma ideia geral do livro. Reformular a estratégia, permitiu-nos ter uma pré-
visualização do livro na sua totalidade e sentir controlo sobre a organização dos conteúdos que pretendíamos 
abordar.

Após esta fase, foram realizados em meio digital esboços mais definidos de cada uma das duplas páginas, de 
maneira a entendermos se a linha de pensamento se mantinha coerente. Precisávamos de manter um foco que 
se centrasse no enquadramento da Terra no sistema solar, sem nos desviarmos do tema principal, e de unificar 
esse enquadramento com as alterações climáticas. Para compreendermos as escolhas finais de cada spread, 
serão apresentadas as alterações feitas ao longo da execução do projeto.

Fig.2 Primeiros esboços conceptuais do projeto editorial

Fig.3 Esboços a lápis sobre papel da planificação integral do projeto editorial
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O SISTEMA SOLAR

A primeira dupla página de conteúdo introduz o início da formação do sistema solar e como se deu 
a origem do planeta Terra, entre outros corpos celestes. Com estas páginas procurámos apresentar o 
nascimento do Planeta Terra, e simultâneamente enquadrá-lo naquilo que o rodeia, para demonstrar que 
existe mais à nossa volta do que aquilo que conseguimos ver. 
 
O sistema solar é representado numa vista concêntrica, de maneira a possibilitarmos a comparação de 
tamanhos dos planetas e uma melhor distinção entre os vários elementos do sistema solar, incluindo a 
cintura de asteróides e a cintura de Kuiper. 
 
Do lado esquerdo do spread pretendíamos apresentar a comparação de escalas entre os planetas do Sistema 
Solar. Porém, para esclarecer o conceito do Sistema Solar, considerámos mais pertinente representarmos 
a sua conceção numa ilustração esquemática, sintetizando o acontecimento em 4 fases. Do lado direito, 
acrescentámos um apontamento sobre os planetas anões, onde está incluído Plutão. Estas ilustrações 
complementares foram adicionadas numa tentativa de aumentar o interesse sobre o sistema em que o 
planeta Terra está inserido.   

O SOL

Ao dedicarmos um spread para apresentar o Sol damos a entender que o planeta Terra não funciona 
por si só. O Sol é, entre outras coisas, a nossa fonte de energia e, como protagonista desta secção, é 
representado em grande escala no centro da página. Inicialmente idealizámos representar e explanar vários 

Fig.4 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Sistema Solar"

Fig.5 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "O Sol"
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 IV factos sobre o Sol em particular, como a sua composição interna e as reações que acontecem na sua superfície, 
mas decidimos mudar o foco para a relação que existe entre o Sol e a Terra tendo em vista preservar destaque 
no nosso planeta. 
 
Por essa razão, é apresentada esquematicamente a interação que existe entre os dois corpos, no que diz respeito 
aos ventos solares e ao campo magnético da Terra, como uma relação de ação e reação. 
 
É ainda ilustrado na página esquerda o conceito de gravidade — um conceito relevante para a definição 
de atmosfera, das páginas seguintes — através de outro esquema mais jovial, representando um pequeno 
astronauta a pousar num planeta graças a esta força e envolvendo fluidamente o texto com o tubo que une o 
astronauta à sua nave.

OS PLANETAS

Após falarmos da nossa fonte de energia, foi importante compararmos os planetas entre si quanto ao seu 
respetivo tipo de atmosfera. Desta forma, o leitor passa a conhecer melhor a razão pela qual a Terra tem uma 
atmosfera que permite vida na sua superfície, ao contrário das outras.

No esboço inicial tínhamos a intenção de dividir a informação em dois spreads, onde fazíamos a separação dos 
planetas rochosos dos planetas gasosos. Assim, conseguiríamos apresentar cada planeta com mais detalhe; no 
entanto, demos conta que ao dar tanta importância a cada planeta desviávamos a atenção da nossa intenção 
inicial de enquadrar o planeta Terra no Sistema Solar. Como solução, decidimos colocar todos os planetas 
na mesma dupla página e dar apenas ênfase à informação relativa às suas atmosferas, sendo assim possível 
comparar a atmosfera da Terra com a de qualquer outro planeta no mesmo spread. 

A distribuição visual desta estratégia foi feita em S, desafiando assim a formatação em grelha com o objetivo 
de dinamizar a composição dos elementos. Os planetas são representados todos do mesmo tamanho e damos 
ênfase às texturas das superfícies de cada um, visto que o nosso interesse é comparar as atmosferas e como estas 
influenciam o ambiente dos planetas, ao invés da relação entre as suas dimensões reais.

Fig.6 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Os planetas"
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A TERRA

Feito o enquadramento da Terra no sistema solar, achamos pertinente falar dela por si só e contextualizar, 
de uma forma generalizada, conceitos relacionados com os factores que condicionam o seu clima e a sua 
atmosfera. Entre estes estão breves explicações sobre o efeito que a Lua tem sobre a Terra, as estações do ano, a 
rotação e a translação. Nesta ilustração da Terra decidimos adicionar o aspecto que ela tem com a atmosfera a 
envolvê-la, para criar uma conexão com a página seguinte, onde falamos precisamente desta camada.

A ATMOSFERA

Explicar em quê consistem a atmosfera e o sistema de efeito de estufa é fundamental para faciliar a compreensão 
do problema das alterações climáticas, visto que estes estão diretamente relacionados.

A ilustração principal é um diagrama ilustra o funcionamento do efeito de estufa, que justifica a temperatura 
média da Terra, que, por sua vez, permite a existência da vida. A cor dos raios solares, representados por setas, 
é de um gradiante que vai do amarelo ao vermelho, com a intenção de representar um calor crescente. Os 
raios rebatem sobre a superfície da Terra e na sua atmosfera e são acompanhados de legendas que explicam o 
acontecimento. Desta forma, o leitor compreende a importância duma temperatura média estável, dentro dos 
limites favoráveis, e a importância da preservação da boa qualidade da atmosfera.

Outros elementos gráficos acompanham o resto do texto para ilustrar conceitos difíceis de conceber apenas 
com o uso de palavras. Do lado superior esquerdo é feita uma representação do Sol e os planetas mais próximos 

Fig.7 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "A Terra"

Fig.8 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "A atmosfera"
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 IV deste, figurativamente acompanhados de um termómetro, o qual mostra simbolicamente a temperatura 
média de cada um deles. Este pequeno diagrama representa o planeta Terra como o único planeta com uma 
temperatura média. Do lado inferior esquerdo são representadas, também em esquema, as várias camadas da 
atmosfera do planeta Terra.

VIDA NA TERRA

A dupla página que antecede a introdução das alterações climáticas é uma representação síntese da fauna e da 
flora do nosso planeta. Esta ilustração proporciona um ambiente vívido, com plantas a emoldurar a paginação 
nas zonas laterais e inferior, dando suporte à paisagem. Foram retratados alguns animais de diferentes áreas - 
terrestres, aquáticos e aéreos - de forma demonstrar alguma variedade na representação da fauna. Este é um 
spread que, complementado pelas páginas que lhe antecedem, procura suscitar empatia em relação aos seres 
vivos através de uma ilustração pacífica.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O primeiro spread relacionado com às alterações climáticas é uma introdução geral desta problemática. 
É aqui onde é explicado quando começou a acontecer o aquecimento global e a razão por detrás 
deste acontecimento. É feita uma introdução às várias consequências que são explicadas nas páginas 

Fig.9 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Vida na Terra"

Fig.10 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Alterações climáticas"
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 IVsubsequentes: a desflorestação; a agricultura e pecuária intensivas; as alterações nos oceanos; o degelo; as 
tempestades; e as secas e a desertificação. 

A ilustração é uma compilação de todas estas consequências interligadas entre si. Com leitura da esquerda 
para a direita, temos representado o fenómeno da desflorestação, cujo trator que corta os troncos das árvores 
é amarelo, relacionando-se simbolicamente com o incêndio que ocorre nas restantes árvores. Esta simbologia 
cromática relaciona a ligação que existe entre a ação humana e o prejuízo que esta causa na natureza. O 
incêndio deixa um rasto de árvores queimadas e sucessivamente, no centro, ao fundo da paisagem, dunas de 
areia que representam a desertificação, criando uma conexão entre os três fenómenos.

No centro estão ilustradas vacas — que representam a pecuária intensiva e a excessiva libertação de metano 
na atmosfera — de pé em campos de agricultura intensiva inundados. Por sua vez, a inundação pode estar 
ligada, entre outras catástrofes, com tsunamis, representado do lado direito inferior, ou chuvas intensivas, 
representado do lado direito superior. As nuvens de fumo, que vem das fábricas da cidade, fundem-se com as 
nuvens de chuva, o que por sua vez acidifica o ciclo da água assim como deteriora a qualidade da atmosfera. 
Por último, a representação da montanha é feita com apenas um pico de zona gelada, como retrato do degelo 
a acontecer, face ao aumento da temperatura média do planeta Terra.

Com esta ilustração procuramos demonstrar que todas as catástrofes estão relacionadas, que elas se 
condicionam entre sí, que podem acontecer mais que uma em simultâneo na mesma zona do globo terrestre e 
que nenhuma é alheia à vida na Terra.

DESFLORESTAÇÃO

A primeira consequência do aquecimento global que decidimos retratar é a desflorestação, por ser a destruição 
daquilo que chamamos o “pulmão” da Terra. Esta atividade é a destruição de áreas verdes que proporcionam 
a maior quantidade de oxigénio na atmosfera e que quando executada através de incêndios, sejam estes 
acidentais ou provocados, gera a libertação de grandes quantidades de dióxido de carbono.

A alteração mais significativa nesta dupla página é a escolha cromática. Ao darmos maior ênfase à desflorestação 
por incêndio, decidimos modificar a predominância das cores azul e verde para os tons vermelhos e castanhos. 
Pela mesma razão, diminuímos a quantidade de árvores de copa verde, para representar do lado direito troncos 
queimados, dando assim um efeito de passagem do tempo. A desflorestação tem também como consequência 
a destruição de habitats de muitos animais, pelo que ilustramos animais em perigo e em fuga em direções 
aleatórias, como representação da falta de abrigo à qual são submetidos. 

Fig.11 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Desflorestação"
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AGRICULTURA E PECUÁRIA INTENSIVAS

A agricultura e pecuária intensivas, são um dos vários objetivos da desflorestação intencional. Nesta seção 
falamos da relação entre a agricultura excessiva e os gases com efeito de estufa e dos gases intestinais libertados 
pelos animais rudimentares. 

A criação intensiva de gado - e principalmente a criação de vacas - é a maior causa da libertação excessiva 
metano na atmosfera. Para dar destaque a este acontecimento, ilustramos a libertação exagerada de gases 
de uma das vacas, criando uma nuvem densa, na qual é relatado em parágrafos concisos o quão prejudicial 
é a libertação excessiva do gás metano na atmosfera. Quanto à agricultura intensiva, optamos por alterar a 
perspectiva da ilustração para transmitir que estes existem para além do horizonte e assim aumentar o efeito 
de profundidade dos campos.

ALTERAÇÃO NOS OCEANOS

O aumento da temperatura média da atmosfera influencia igualmente a temperatura das águas do oceano, o 
que tem levado à morte a muitos animais, que por sua vez influencia alterações na cadeia alimentar; porém 
esta não é a única alteração que ocorre neste meio ambiente. A grande libertação de dióxido de carbono na 
atmosfera também afeta os oceanos, causando uma crescente acidificado na sua constituição. Isto tem afetado 
a vida dos corais, que são fonte de oxigénio na água e são o habitat de inúmeros animais aquáticos. 

Nesta dupla página abordamos de forma sintética estas duas alterações, para demonstrar que os ecossistemas 
partilham as consequências do aquecimento global. 

Fig.12 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Agricultura e pecuária intensivas"

Fig.13 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Alteração nos oceanos"
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DEGELO

Nestas páginas expomos as repercussões que o degelo traz consigo, como o aumento do nível médio da água do 
mar, a aceleração do aquecimento global, a extinção de numerosas espécies, tanto terrestres como aquáticos, 
entre outros, de uma maneira sintética. Estas consequências têm conexão com as alterações dos oceanos, das 
páginas anteriores, e as tempestades, das páginas seguintes. 

Em termos de composição, a ilustração final sofreu ligeiras alterações em relação ao esboço. O foco dos animais 
foi aumentado, para dar mais ênfase à decadência das condições de vida - a fome, a morte, a degradação do 
habitat, a escassez de fauna. O enquadramento foi propositadamente aproximado para criar um ritmo mais 
dinâmico entre as duplas páginas.

A representação visual dá lugar no fundo do oceano, que para além de apresentar corais desaturados por 
causa da acidificação da água, existe também uma escassez de fauna, deixando o ambiente ligeiramente vazio. 
Acrescentamos ainda o easter egg na ilustração da presença de plástico, como intervenção inconsciente da 
ação humana que coloca em perigo a vida nos oceanos. 

 

Fig.14 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Degelo"

Fig.15 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Tempestades"
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 IV TEMPESTADES

As inundações, sejam por chuvas torrenciais ou pelo aumento do nível médio do mar, os ventos fortes e os 
furacões, são alguns dos assuntos que trazemos na dupla página das tempestades. Estes trazem bastantes 
prejuízos, como perda de biodiversidade ou destruição de cidades, colocando muitas pessoas em perigo de 
vida ou deixando-as sem abrigo.

Assim como no spread da desflorestação, esta dupla página recebeu uma alteração cromática significativa. No 
esboço a inundação foi concebida em tons de azul, no entanto, esta idealização não representava fielmente a 
realidade, pelo que modificamos os tons para terracota, correspondendo à imagem de água turva característica 
de uma inundação.

SECAS E DESERTIFICAÇÃO

As secas e a desertificação é a última representação que fazemos das alterações climáticas. Nesta dupla 
página  abordamos, mais uma vez, a perda de biodiversidade, tanto vegetal como animal e o aumento 
de probabilidade de incêndios, mas desta vez causadas pelo aumento extremo das ondas de calor. Estas 
consequências provocam graves prejuízos na atividade agrícola e na cadeia alimentar, pelo aumento de 
grandes ondas de calor e escassez de água. 
 
O solo é ilustrado como sendo areado, para representação de um maior desgaste causado pelas temperaturas 
extremamente elevadas. É apresentada uma fauna escassa ou inexistente, sendo na página direita é representada 
a morte através da ilustração de ossos de um crânio animal. O céu é cinzento, devido ao excesso de fumo 
causado pelos incêndios, simbolizando assim também o sufoco desta consequência ambiental.

Fig.16 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Secas e desertificação"
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IMPACTO MUNDIAL

Feita a exposição das várias vertentes das alterações climáticas, fazemos uma retrospetiva e um chamado de 
atenção sobre a problemática das alterações climáticas. Visualmente optamos por uma ilustração minimalista 
para demonstrar uma quebra no ritmo do livro e captar a atenção pela diferença gráfica.

Esta dupla página tem uma ilustração simbólica, onde o fósforo é uma representação simbólica da a intervenção 
humana, cuja acção - representada pela acção de queimar - afecta significativamente o meio ambiente - 
representado pela folha de papel.

IMPACTO MUNDIAL — MAPA

Como continuação da retrospetiva da spread anterior, demonstramos agora de uma maneira globalizada 
as consequências do aquecimento global, sinalizando as zonas mais afetadas em relação às diferentes 
vertentes das alterações climáticas.

O mapa mundo foi inicalmente idealizado com a inclusão de ilustrações de animais, mas ao adicionar a 
legendagem, esses elementos comprometiam a leitura imediata dos icones representativos do impacto das 
alterações climáticas, pelo que optamos por representar um mapa sem elementos que caracterizassem cada 
zona continental.

Fig.17 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Impacto Mundial"

Fig.18 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Impacto Mundial - Mapa"
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ACORDO DE PARIS

Este último spread foi idealizado com a intenção não só de informar sobre o quanto o ser humano já tentou 
reverter as consequências das alterações climáticas e assim manter alguma esperança no leitor, mas também 
para revelar que ainda não fizemos o suficiente e é preciso que todos nós tenhamos uma atitude ativista para 
combater as alterações climáticas. 

Esta ilustração sofreu alterações significativas quanto à perspetiva desde a sua primeira idealização, de forma 
a manter uma maior fidelidade quanto ao local onde ococrreu o acordo de Paris. Em relação à simbologia 
das bandeiras, estas representam alguns dos países que assinaram a favor do acordo de Paris, que rege 
medidas de redução da emissão de gases com efeito de estufa com a finalidade de manter o aquecimento 
global abaixo dos 2ºC.

 
 

Fig.19 Comparação entre o esboço digital e o resultado final do spread "Acordo de Paris"
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CONCLUSÃO

Ao longo do desenvolvimento desta investigação pretendemos compreender como analisar uma temática 
mais complexa de forma a simplicar o seu conteúdo e transmití-la a um público mais jovem. Da investigação 
desenvolvida sobressai a responsabilidade que um ilustrador tem como educador dos mais jovens, e da 
importãncia e responsabilidade que a ilustração tem na sociedade dos dias de hoje. Conseguimos compreender 
o seu impacto e o seu peso em diferentes meios editoriais, tal como o álbum ou o livro ilustrado, ao conseguir 
transmitir informação através de múltiplos recursos visuais de uma forma mais direta, e capaz de despertar 
diferentes sentimentos e emoções atravês da empatia presente em cada um de nós.

Verificámos aqui uma valorização das nossas práticas enquanto ilustradores, que se aliam a um papel mais 
ativista e presente nos problemas atuais e urgentes do nosso mundo. Alguém consciente de um interesse 
coletivo e de um estilo de vida mais sustentável como seres humanos, garantindo a preservação e manuntenção 
da "nossa casa".

As alterações climáticas representam uma emergência sem precedentes, que não pode ser ignorada pela 
sociedade e pelos governos mundiais. O seu impacto destrutivo é cada vez mais evidenciado em diferentes 
partes do nosso planeta, mostrando previsões bastante alarmantes. É necessário, por isso, uma imediata 
consciencialização e responsabilidade por todos nós.

Ao desenvolvermos este projeto, conseguimos entender melhor a necessidade da perservação do nosso 
planeta, que apresenta características únicas para a existência de vida ao conseguir manter uma temperatura 
média favorável, já que permite o estado líquido da água. Conseguimos igualmente valorizar a importância 
que existe na manutenção desta temperatura, ao verificarmos que uma simples alteração média de dois graus 
pode alterar drasticamente o clima mundial. O presente projeto nasce por isso destes dois pontos:

Da urgência da limitação e redução das alterações climáticas, que exige uma drástica alteração das emissões 
de dióxido de carbono e poluição em todos os sectores da atividade humana, responsáveis pelo aumento da 
temperatura global do nosso planeta. Um tema que deveria ser abordado desde tenra idade, para permitir um 
crescimento mais consciente e sustentável dos mais jovens.

Do papel e da responsabilidade que um ilustrador tem na transmição de informação. Alguém capaz de 
compreender e interpretar uma imagem que advém da sua experiência, das suas emoções e do seu conhecimento 
do mundo em geral e como ser humano. Alguém capaz de lutar contra um pensamento mais negacionista e 
destrutivo, sobre problemas mais alarmantes como as alterações climáticas, ao ilustrar atravês da veracidade de 
factos e não pelo desespero ou ignorância social, que alimenta a desiformanção e a falta de ação.

Graças a este trabalho, conseguimos compreender melhor todo o processo de investigação e desenvolvimento 
de um tema urgente como as alterações climáticas e de que forma conseguimos transmitir toda essa informação 
absorvida através da interpretação e da ilustração.

Pretendemos seguir em frente com este projeto, ao desenvolver um objeto editorial impresso e que seja 
divulgado e publicado, oriendado para um público geral e mais jovem que esteja interessado em saber mais 
sobre este problema.

Com este projeto de mestrado julgamos ter contribuído para uma melhor  compreensão da ilustração, de 
todo o campo da edição ilustrada, do design gráfico, e do papel que estas áreas podem desempenhar ao 
serviço de causas. "A Nossa Casa", podemos considerar, foi uma experiência bastante satisfatória tanto a nível 
pessoal como académico, ao permitir uma melhor compreensão do tema e sobre a forma de transmissão de 
informação ciêntífica a um público mais jovem.



63
 . 
Bi
bl
io
gr
afi
aAustralian Government: Department of Agriculture Water and the Environment. (2020). 

Greenhouse effect. Disponível na https://www.environment.gov.au/climate-change/climate-science-data/climate-
science/greenhouse-effect [Acedido a 14 de Junho de 2020] 

Badham, V. (2020). Now that climate change is irrefutable, denialists like Andrew Bolt insist it will be good for us. 
Disponível na https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/30/now-that-climate-change-is-irrefutable-
denialists-like-andrew-bolt-insist-it-will-be-good-for-us [Acedido a 13 de Agosto de 2020]

Bateman, J. (2020). 2019 was 2nd hottest year on record for Earth say NOAA, NASA. Disponível na https://www.
noaa.gov/news/2019-was-2nd-hottest-year-on-record-for-earth-say-noaa-nasa [Acedido a 15 de Junho de 2020]

Berger, J. (1997). Ways of Seeing.  Brennan, P. What is the habitable zone or “Goldilocks zone”? Disponiível na 
https://exoplanets.nasa.gov/faq/15/what-is-the-habitable-zone-or-goldilocks-zone/ [Acedido a 6 de Agosto de 2020]

Camargo, J. (2018). Manual de combate às alterações climáticas. Lisboa, Portugal: Edições Parsifal.
Cart, M. (2016). Young Adult Literature: From Romance to Realism (3ª ed.). Chicago: American Library Association.

CBC News. (2015). How a 2 C temperature increase could change the planet. Disponiível na https://www.cbc.ca/
news2/interactives/2degrees/  [Acedido a 15 de Junho de 2020]

Climate Change. (2009-2018). Disponível na https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/ 
[Acedido a 13 de Abril de 2020]

Dalley, T. (1992). Guía completa de ilustración y diseño: técnicas y materiales: Tursen.

Davies, J. (1994). In the beginning was the picture. Eye. Disponiível na http://www.eyemagazine.com/feature/
article/in-the-beginning-was-the-picture [Acedido a 26 de Junho de 2020]

Direção-Geral da Educação. (2018a). 3.º ano | 1.º Ciclo do Ensino Básico, Estudo do Meio. Portugal 
Disponível na https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/3_estudo_
do_meio.pdf [Acedido a 11 de Junho de 2020]

Direção-Geral da Educação. (2018b). 4.º ano | 1.º Ciclo do Ensino Básico, Estudo do Meio. Portugal. 
disponível na https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/4_estudo_
do_meio.pdf [Acedido a 11 de Junho de 2020]

Gillieson, K. (2005). Genetics of the ‘open’ text. Eye. Disponível na http://www.eyemagazine.com/feature/article/
genetics-of-the-open-text [Acedido a 26 de Junho de 2020]

Global News. (2019). Teen climate activist Greta Thunberg testifies to U.S. congress. [Vídeo] Disponível na 
https://www.youtube.com/watch?v=QALmsrs2tks&t=229s&frags=pl%2Cwn [Acedido a 31 de Agosto de 2020]

Gomes, J. A. n. (2007). Literatura para a infância e a juventude e promoção da leitura. Disponível na http://
magnetesrvk.no-ip.org/casadaleitura/portalbeta/bo/abz_indices/000791_PL.pdf  [Acedido a 6 de Agosto de 2020]

Gore, A. (2006). An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do 
About It Emmaus, Pennsylvania, United States: Rodale Press.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



64
 . 
Bi
bl
io
gr
afi
a Guggenheim, D. (Writer). (2006). An Inconvenient Truth. In L. David, L. Bender, & S. Z. Burns (Producer). 

United States: Paramount Classics.

Helmenstine, A. M. (2019). How to Define Atmosphere. Disponível na https://www.thoughtco.com/definition-
of-atmosphere-604801 [Acedido a 25 de Junho de 2020]

Male, A. (2019). A Companion to Illustration: Art and Theory: John Wiley & Sons, Inc.

Melendez, M., & Kornegay, J. (2020). This is why fighting climate change is so urgent. Disponível na https://
www.edf.org/climate/why-fighting-climate-change-so-urgent [Acedido a 14 de Abril de 2020]

Montoya, A. (2009). Teoria da aprendizagem na obra de Jean Piaget.

NASA. (2020a). The Causes of Climate Change. Disponível na https://climate.nasa.gov/causes/ [Acedido a 26 de 
Julho de 2020]

NASA. (2020b). Climate Change: How Do We Know? Disponível na https://climate.nasa.gov/evidence/ [Acedido 
a 14 de Junho de 2020]

NASA. (2020c). Global Temperature. Disponível na https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ 
[Acedido a 15 de Junho de 2020]

NASA. (2020d). What is the greenhouse effect? Disponível na https://climate.nasa.gov/faq/19/what-is-the-
greenhouse-effect/ [Acedido a 23 de Junho de 2020]

Pêgo, A., & Martins, I. M. (2019). Plasticus Maritimus - Uma espécie invasora: Planeta Tangerina.
Quental, J. (2009). A ilustração enquanto processo e pensamento. Autoria e interpretação. (Doutoramento em 
Design), Universidade de Aveiro, Portugal. 

Salisbury, M., & Styles, M. (2012). Children’s Picturebooks: The Art of Visual Storytelling: Laurence King 
Publishing.

Saraiva, J. (2013). O álbum narrativo em Portugal na passagem do século XX para o século XXI: um estudo sobre 
a relação entre a ilustração e o leitor-modelo. (Doutoramento em Arte e Design), Universidade do Porto, Portugal. 

Stevens, F. (Writer). (2016). Before the Flood. In F. Stevens, L. DiCaprio, J. Davisson, J. Packer, B. Ratner, & T. 
Davidoski (Producer). United States: National Geographic Documentary Films.

Thunberg, G. (2018). The disarming case to act right now on climate change. Disponível na https://www.ted.com/
talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climate_change  [Acedido a 31 de Agosto de 2020]

Thunberg, G. (2019). I have a dream that the powerful take the climate crisis seriously. The time for their 
fairytales is over. Disponível na https://www.independent.co.uk/voices/greta-thunberg-congress-speech-climate-
change-crisis-dream-a9112151.html [Acedido a 31 de Agosto de 2020]

United Nations. (2012). The Future We Want. Paper presented at the Conference on Sustainable 
Development, Rio de Janeiro, Brazil. Documento retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/733FutureWeWant.pdf [Acedido a 14 de Abril de 2020]



65
 . 
Bi
bl
io
gr
afi
aVan Heerden, M. (2012). The Function of Illustrations in a Children’s Book. Disponível na http://marjorie-van-

heerden-articles.blogspot.com/2013/02/blog-post_16.html [Acedido a 7 de Julho de 2020]

VOA News. (2016). Director: DiCaprio’s ‘Before The Flood’ a Wake-up Call on Climate Change. Disponível na 
https://www.voanews.com/arts-culture/director-dicaprios-flood-wake-call-climate-change [Acedido a 13 de Agosto 
de 2020]

Weart, S. (2019). The Discovery of Global Warming. Disponível na https://history.aip.org/climate/co2.htm 
[Acedido a 15 de Junho de 2020]

Wild, F. (2017). What Is Earth? Disponível na https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-
knows/what-is-earth-58.html [Acedido a 6 de Agosto de 2020]

Zell, H. (2017). Earth’s Upper Atmosphere. Disponível na https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/
mos-upper-atmosphere.html [Acedido a 13 de Junho de 2020]


