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“Finding a story from a sequence of images 

is lined to doing a puzzle”

 (Nodelman cit. por Mourão, 2015, p.182)
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Resumo
O relatório de projeto intitulado “Luna e o Reino Aisling: 

Intersecções entre o Álbum Ilustrado e a Novela Gráfica Si-
lenciosos” constitui uma reflexão e descrição do processo de 
criação da novela gráfica silenciosa “Luna e o Reino Aisling”. 
A ideia de criação do livro foi a razão para compreender os 
diálogos possíveis entre o álbum ilustrado, o álbum ilustrado 
silencioso, a banda desenhada e a novela gráfica. A inves-
tigação focou-se nos elementos e características principais 
destas diferentes tipologias de livros, que, em vários aspec-
tos, se aproximam.

A vontade de desenvolver as minhas competências de  
designer e ilustradora foram os principais motivos para a re-
alização de uma novela gráfica. Por outro lado, este projeto 
permite um melhor autoconhecimento no que concerne às 
metodologias de trabalho e ao processo de criação, na pro-
cura de conjugar narrativas visuais de modo mais maduro 
relativamente a projetos pessoais e académicos anteriores. 

Este projeto procura estabelecer algumas ligações que ca-
racterizam numa primeira fase a definição de álbum ilustrado, 
banda desenhada e novela gráfica enquanto artefatos com ex-
pressões formais e narrativas específicas e por fim focar-se 
nas narrativas designadas como silenciosas ou desprovidas de 
texto que podemos encontrar em cada uma destas tipologias 
editoriais. Procura-se estabelecer uma ligação entre álbum 
ilustrado e novela gráfica silenciosa para compreender a sua 
proximidade no que toca aos elementos e características gráfi-
cas, com o intuito de os explorar no projeto prático. 

A novela gráfica silenciosa “Luna e o Reino Aisling” ba-
seia-se numa história original, que surgiu da necessidade de 
sistematizar pensamentos, conhecimentos e vivências. Fo-
cando-se em conceitos como sonhos, viagens e espiritualida-
de, aborda a viagem interior feita pela personagem principal, 
Luna. Esta vagueia por um mundo imaginário desconhecido 
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em que vive diferentes situações que a levam a questionar-se 
sobre si mesma e sobre o que a rodeia. Nesse mundo desco-
nhecido, Luna interage com outros seres que a fazem sentir 
como se estivesse em casa, e a levam a experienciar diversas 
sensações e emoções. É uma viagem de auto-reflexão, auto-
-conhecimento e conexão consigo própria e com o universo 
que a rodeia, transmitida recorrendo-se apenas à ilustração. 

Palavras-chave:
Fantasia; Ilustração; Narrativa silenciosa; Álbum ilustrado e 
Novela Gráfica silenciosa
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Abstract
The report of the project entitled Luna and the Aisling King-

dom: Intersections between the Illustrated Album and the Silent 
Graphic Novel is a reflection and description of the process of 
creation of the wordless graphic novel Luna and the Aisling King-
dom. This book was created to help understand the possible 
dialogues between the picture book, the wordless picture book, 
the comic strip and the graphic novel. The investigation focu-
sed on the main elements and characteristics of these different 
types of books, which, in various aspects, are similar.

The desire to develop my skills as a designer and illustrator 
were the main reasons for making a graphic novel. On the other 
hand, this project allows for better self-knowledge regarding 
work methodologies and the creation process, in an attempt 
to combine visual narratives in a more mature way compared 
to previous personal and academic projects.

This project seeks to establish some connections that cha-
racterize, in a first phase, the definition of picture book, comic 
strip and graphic novel as artefacts with formal expressions 
and specific narratives, and finally to focus on the narratives 
designated as silent or devoid of text that we can find in each 
one of these editorial typologies. The aim is to establish a con-
nection between picture book and wordless graphic novel in 
order to understand their proximity in regards to graphic ele-
ments and characteristics, with the aim of exploring them in 
the practical project.

The wordless graphic novel Luna and the Aisling Kingdom 
is based on an original story, which arose from the need to 
systematize thoughts, knowledge and experiences. Focusing 
on concepts such as dreams, travels and spirituality, it ad-
dresses the inner journey made by the main character, Luna. 
She wanders through an unknown imaginary world in which 
she lives different situations that lead her to question herself 
and what surrounds her. In this unknown world, Luna interacts 
with other beings that make her feel as if she were at home, 
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and lead her to experience different sensations and emotions. 
It is a journey of self-reflection, self-knowledge and connection 
with herself and with the universe that surrounds her, trans-
mitted using only illustration.

Palavras-chave:
Fantasy; Illustration; Silent Narrative; Picture Book and Silent 
Graphic Novel
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Introdução
O presente relatório1 de projeto “Luna e o Reino Aisling: In-

tersecções entre o Álbum Ilustrado e a Novela Gráfica Silenciosa”, 
referente à modalidade de projecto prático, foi desenvolvido 
no âmbito do Mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais, 
da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Teve 
como foco a criação da novela gráfica silenciosa Luna e o Rei-
no Aisling, que foi razão para a reflexão e compreensão de diá-
logos possíveis entre os álbuns ilustrados, bandas desenhadas 
e novelas gráficas.

Segundo Sophie van der Linden, a leitura de um álbum 
ilustrado depende da interpretação do leitor, não se resumindo 
à leitura do texto e da imagem, mas, também, à contempla-
ção do seu formato, do enquadramento ilustrativo, da relação 
entre a capa e as guardas e destas com o seu conteúdo, bem 
como da contemplação dos silêncios das páginas (Linden, 
2018, pp.8-9). Os álbuns ilustrados vivem da interligação entre 
texto e ilustração/imagem, em que tanto o texto pode guiar a 
ilustração/imagem como vice-versa. No caso dos álbuns ilus-
trados silenciosos, estes vivem das ilustrações/imagens: “a 
ambiguidade que está inerente ao álbum ilustrado silenciosos 
permite aos leitores que construam diversas interpretações e 
que possam retornar repetidamente para reconsiderar as suas 
impressões iniciais” (Serafini, 2014, p.26). Segundo Teresa Du-
rán (2002) e Perry Nodelman (1988), ler um álbum ilustra-
do silencioso poderá ser considerado desafiador, se não mais 
que um álbum ilustrado (Durán e Nodelman cit. por Mourão, 
2015, p.182). Desafiador no sentido em que convoca/exige um 
modo de interpretação mais complexo, pois exige o domínio 
de uma linguagem e das convenções visuais que permitam 
a leitura da história implícita nas imagens, uma vez que não 
existe texto para guiar o leitor. Ele desafia o leitor a criar uma 

1 As citações de autores de língua estrangeira são traduzidas pela autora 
deste relatório. 
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história que, de algum modo, corresponda à ilustração. O ál-
bum ilustrado silencioso possibilita múltiplas interpretações/
leituras. Contudo, também o álbum ilustrado é passível de in-
terpretações diversas.

Do mesmo modo, será que poderemos dizer que ler uma 
novela gráfica silenciosa poderá ser mais desafiador do que ler 
uma banda desenhada? Será que na novela gráfica silenciosa 
ou no álbum ilustrado silencioso, existe uma maior abertura 
de interpretações? De facto, a ausência de texto leva o leitor a 
criar hipóteses e expectativas (Mourão, 2015, p.183) enquanto 
que num livro com palavras, apesar de isto acontecer, existe 
o texto que auxilia a compreensão da imagem e vice-versa, 
levando o leitor a um caminho conceitual. 

Luna e o Reino de Aisling surge da necessidade de apro-
fundar e refletir sobre o trabalho de ilustração que tenho vindo 
a desenvolver nos últimos três anos, no âmbito de trabalhos 
académicos e pessoais que, naturalmente, se vão interligando 
temática e visualmente. Estes projetos são de natureza onírica, 
sendo explorada a figura, o corpo e ambientes oníricos. Nesta 
novela gráfica silenciosa fantasiosa, Luna e o Reino Aisling, 
pretende-se abordar conceitos como autoconhecimento, auto-
-realização, espiritualidade, surrealismo e sonhos. 

Para este projeto final de mestrado, o objetivo principal é 
a exploração de uma narrativa visual de modo mais conciso e 
detalhado, relativamente a projetos anteriores, com a finalida-
de de desenvolver as minhas competências como criadora de 
narrativas e como ilustradora e designer.

A definição do tema e conteúdo foi clara desde o início. No 
início se pensou em criar um álbum ilustrado silencioso, por 
se considerar que oferece ao leitor, pela ausência da palavra, 
várias possibilidades de compreensão e leitura, ou seja, dei-
xando-se a interpretação à criatividade e imaginação do leitor. 
No entanto, atendendo à complexidade e detalhes da história 
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que se foi criando, houve a necessidade da apropriação de 
características e elementos da banda desenhada e da novela 
gráfica para a concretização do projeto prático. Tendo em con-
ta a influência da novela gráfica, o projeto final enquadra-se 
no universo das novelas gráficas silenciosas, contendo algu-
mas características do álbum ilustrado silencioso, pelo que 
se poderá considerar um livro híbrido. Ou seja, este projeto 
partilha características de ambos os media.

Como metodologia, foi desde o início delineado um pla-
no de criação da história/guião em simultâneo com a cria-
ção de esboços que a ilustravam. Poderá este processo fazer 
com que haja harmonia entre a história pensada/criada e as 
imagens que a ilustram? De facto, a intencionalidade des-
ta simultaneidade de criação pretende fazer sobressair uma 
quase natural interligação entre o guião e a narrativa visu-
al. Pretende-se numa fase inicial alcançar uma interligação 
entre o guião e a narrativa visual, uma preocupação cujo objeti-
vo, inicialmente, seria orientar a criação da narrativa visual. Esta 
metodologia foi utilizada, atendendo a que antes da narrativa 
visual, a história nasceu sob a forma de escrita e foi necessário 
a criação de um conjunto de imagens que traduzissem visu-
almente o pensamento escrito. Quando a fluidez da tradução 
entre texto e imagem se equilibrou, o texto foi abandonado e a 
imagem tornou-se autónoma, sendo que o processo de cons-
trução da narrativa final foi fluindo a partir daí. 

Por uma questão de natureza pessoal, relacionada com o 
facto de se pretender criar algo original e que refletisse uma 
visão mais intimista, fez com que a fase de estudo, reflexão 
e aprofundamento de conhecimento sobre o álbum ilustrado, 
álbum ilustrado silenciosos, banda desenhada e novela gráfica 
fosse iniciada quando já tinham sido criados os primeiros es-
boços da narrativa e das personagens. 

Foi realizado o estudo do álbum ilustrado, da banda dese-
nhada e da novela gráfica com o objetivo de se compreende-
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rem as suas características de modo a aplicá-las no projeto 
prático, com o objetivo de se criar um artefacto passível de 
diversas interpretações por diferentes públicos.

Das pesquisas realizadas, os autores que se demarcaram 
no que toca aos álbuns ilustrados/álbuns ilustrados silencio-
sos foram Sophie van der Linden, Emma Bosch Andreu, Marga-
rida Dourado Dias e Frank Serafini, e relativamente às bandas 
desenhadas e novelas gráficas foram Philip Nel, Daniel Coo-
ney, Scott McCloud e Will Eisner.

Para além dos autores que informam o contexto teórico do 
presente relatório, considerou-se igualmente importante en-
contrar e explorar alguns casos de estudo que se relacionas-
sem com o artefato final deste projeto. Dos diversos casos de 
estudo pesquisados foram escolhidos sete, três artistas devido 
não só à temática das suas obras bem como à forma orgânica 
das personagens, à composição das obras e, ainda, devido à 
paleta cromática; e quatro obras de artistas, que além de 
remeterem para conceitos como a viagem e o místico, temas 
relacionados com o meu projeto, foram importantes no que 
toca à composição, layout, narrativa e paleta cromática. Foram, 
então, escolhidos três artistas que se consideram importantes 
não só em termos narrativos como em termos estéticos. Polly 
Nor, Jesse Jacobs e Bang Sangho realçaram-se na lista de 
referências visuais devido à presença do corpo e de criaturas, 
sendo que os abordam de forma orgânica, surreal e onírica em 
harmonia com a paleta cromática. Relativamente aos restan-
tes casos de estudo, foram escolhidos quatro livros: Starseeds 
(2017) do artista Charles Glaubitz e See Pala (2019) de Aldous 
Massie por se caracterizarem como uma novela gráfica, e, em 
contraste, Sonho (2018) de Susa Monteiro e Antes Depois 
(2015) de Anne Margot Rasmtein e Matthias Aregui que são 
álbuns ilustrados silenciosos, possibilitando a exploração de 
dois tipos de abordagem diferentes. 
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O presente relatório divide-se em três capítulos. No primei-
ro capítulo, intitulado Entre o mundo dos livros ilustrados e o 
álbum ilustrado, são abordados temas como: a diferença entre 
interpretar um livro composto por texto e ilustração e um li-
vro composto apenas com ilustração; definições de diferentes 
tipos de livros ilustrados; e a distinção entre álbum ilustrado 
e álbum ilustrado silencioso, bem como as suas caracterís-
ticas. No segundo capítulo, A banda desenhada e a novela 
gráfica, irão ser exploradas as definições destes tipos de li-
vros, bem como as suas características formais e a distinção 
e aproximação entre a novela gráfica e o álbum ilustrado 
silenciosos, no que respeita às suas características e elemen-
tos formais; o terceiro capítulo é dedicado ao projecto prático, 
nomeadamente à novela gráfica silenciosa e fantasiosa: Luna 
e o Reino Aisling. Numa primeira fase iremos reflectir sobre 
alguns casos de estudo que consideramos importantes para 
a estruturação da narrativa do projecto final bem como de 
autores cujos trabalhos se tornaram relevantes na escolha do 
registo gráfico do projecto final; de seguida são apresenta-
das e sustentadas as diferentes etapas e as opções narrati-
vas, formais e estéticas que conduziram ao projecto prático 
que acompanha este relatório. Por fim, são apresentadas as 
considerações finais, desenvolvimentos futuros, entre outros.  
O relatório ainda inclui referências bibliográficas e anexos.
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Capítulo I

Entre o mundo dos 
livros ilustrados e o
álbum ilustrado
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No presente relatório abordar-se-ão duas tipologias de li-
vros, com texto (álbum ilustrado, banda desenhada e novela 
gráfica) e silenciosos (álbum ilustrado silencioso e novela gráfica 
silenciosa). Sendo necessário numa primeira fase perceber-se 
a diferença entre ler e interpretar um livro com texto e ilustra-
ção vs interpretar um livro apenas com ilustração.

O álbum ilustrado, novela gráfica e banda desenhada são 
constituídos por texto e ilustração, sendo que existe uma inter-
dependência entre esses dois elementos, um auxilia o outro. Já 
no álbum ilustrado silencioso e na novela gráfica silenciosa é a 
ilustração que tem o papel de narrar a história, existindo uma 
interligação entre páginas. 

Ler e interpretar um texto é diferente de ler e interpretar 
uma ilustração. Pelo que ler e interpretar um livro composto 
por texto e ilustração é diferente de interpretar um livro ape-
nas com ilustração. Num livro com texto e ilustração além da 
interpretação desta, que é deixada ao critério da imaginação, 
existe texto para guiar o leitor numa linha de pensamento. 
Enquanto que num livro apenas com ilustração a sua interpre-
tação é feita através das cores, grafismos e formas. 

Segundo Faustin Mounguengui e Samuel Nyock Ilouga (2019), 
para a compreensão de um texto é necessário integrar coeren-
temente a informação descrita e o conhecimento prévio. Além 
disso, é necessário ser flexível na adaptação do contexto da 
situação descrita, destacando o mais relevante do descrito.  
E por fim, fazer uma seleção da informação mais relevante ou 
mais apreciada para o sucesso da compreensão do que é lido 
(Mounguengui e Ilouga, 2019, p.91). 

No artigo Estratégia inferencial para ler o livro ilustrado1 
(2019) de Márcia Tavares, apesar de a autora se focar no álbum 

2 A obra lida é uma tradução em português do Brasil. A designação de 
álbum ilustrado corresponde a livro ilustrado no Brasil. 
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ilustrado, é possível ver semelhanças que se podem aplicar igual-
mente à novela gráfica e à banda desenhada. A autora, afirma que:

“ao centrar nossa leitura nas possibilidades que o 
exercício de inferência nos traz, devemos considerar os 
elementos gráficos relacionando-os aos dados do tex-
tos e às informações que podem ser percebidas como 
itens na construção dos sentidos. O resultado da leitura 
realizada mostra que os elementos gráficos dispostos 
no livro ilustrado constroem significados abertos à in-
vestigação dos leitores, mas só podem ser relacionados 
na medida em que sejam considerados em conjunto e 
percebidos como fundamento da narrativa, e não ape-
nas como referências ao texto fonte” (Tavares, 2019, p. 194).

Assim, é importante salientar que as ilustrações não são 
meras referências ao texto e devem ser interpretadas em conjunto 
com o mesmo. Segundo a autora, é necessário a articulação 
coerente entre os elementos da imagem e os elementos do 
texto com finalidade de suportar, transmitir e comunicar 
os acontecimentos da narrativa. Segundo Faustin Moun-
guengui e Samuel Nyock Ilouga “a ilustração é um dado  
cognitivo essencial para a compreensão da mensagem que é  
demonstrada pelo texto. Ela permite direcionar a atividade 
do indivíduo para o uso complementar dos dois modos 
de expressão (verbal e ilustrativo)” (Mounguengui e Ilouga, 
2019, p.92). Assim, ler este tipo de livros é interpretar o tex-
to, destacando o mais relevante e, igualmente, a ilustração de 
modo a compreender o seu conteúdo.

Em contrapartida, em livros silenciosos as ilustrações criam 
por si só a narrativa e são veículo de comunicação. Sendo a 
linguagem visual anterior à falada e escrita, a ilustração tam-
bém é uma linguagem, podendo descrever (uma personagem 
ou uma situação), narrar (as ilustrações têm uma sequência que 
conta uma história) e, ainda, podem representar uma fantasia 
(Carelli & Aquino, 2013). 
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Existem vários tipos de livros pelo que é importante, nes-
ta fase, abordar-se algumas definições. Segundo o dicionário 
Infopédia, da Porto Editora, um livro é “qualquer obra literá-
ria, científica ou de outra índole que tenha extensão suficiente 
para formar um ou mais volumes”1 (Porto Editora, s/d, s/p). No 
presente relatório pretende-se realçar a diferença entre livro 
sem ilustração e livros ilustrados. Enquanto que os livros sem 
ilustração têm apenas a função de descrever uma história,  
já os livros ilustrados pretendem descrever e representar 
uma história.

Assim sendo, para um melhor esclarecimento, é igualmente 
importante diferenciar os tipos de livros ilustrados. Nesta fase, 
apoio-me principalmente na obra da autora Sophie van der 
Linden, pois tem um estudo vasto sobre o assunto. No seu livro 
Para Ler o livro ilustrado2 (2018) faz a seguinte distinção:

Livros ilustrados3: “Obras que apresentam um texto 
acompanhado de ilustrações. O texto é espacialmente 
predominante e autónomo do ponto de vista do sentido 
(Linden, 2018, p.24). Neste tipo de obras a ilustração 
tem o papel de realçar um momento importante da 
narrativa ou apresentar personagens e a leitura é feita 
com mais ênfase no texto (Santos, 2015, p.110). 

 Livros de primeiras leituras: “[...] dirige-se espe-
cificamente aos leitores em processo. O formato é 
característico do romance, a narrativa é sequenciada 
em capítulos curtos. A diagramação se assemelha à 
das histórias ilustradas, embora com certa frequência, 
contenha mais vinhetas e pequenas imagens emoldura-
das junto do texto, o que, pode às vezes, aproximá-las 
dos livros ilustrados” (Linden, 2018, p.24).

3 Porto Editora – livro no Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em 
linha]. Porto: Porto Editora. 

4  SESI-SP editora. Título original: Lire L’album. 1º Edição de 2006 da Edi-
tora L’Atelier du Poisson Soluble

5 A obra lida é uma tradução em português do Brasil. A designação de 
álbum ilustrado corresponde a livro ilustrado no Brasil. 

1.1. O mundo 
dos livros ilustrados
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 Álbuns Ilustrados: “Obras em que a imagem é es-
pacialmente preponderante em relação ao texto, que 
poderá estar ausente” (ibidem). São livros em que a 
relação entre texto e ilustração é interdependente. 

 Histórias em vinhetas: “Forma de expressão carac-
terizada não pela presença de quadradinhos4 e balões, 
e sim pela articulação de ‘imagem solidárias’” (Linden, 
2018,p.25)

Livros brinquedo: “Objetos híbridos, situados fre-
quentemente entre o livro e o brinquedo, que apresen-
tam elementos associados ao livro, ou livros que con-
têm elementos em três dimensões” (ibidem).

Livros Pop-up: ”Tipo de livros que no espaço da du-
pla página acomoda sistemas de esconderijos, abas, 
encaixes, etc., permitindo mobilidade dos elementos, ou 
mesmo um desdobramento em três dimensões” (ibidem).

Livros interativo: “Apresentam-se como suporte de 
atividades diversas: pintura, construções, recortes, cola-
gens [...]” (ibidem).

 
Livros imaginativos: “[...] Apresentam organização 

material e funcionalidade específica indissociáveis.  
Essas obras visam à aquisição da linguagem por meio 
do reconhecimento de imagens referenciais. Incluem 
uma sequência de representações - acompanhadas ou 
não de equivalentes linguísticos - em geral organizadas 
em agrupamentos lógicos” (ibidem).

É de realçar a definição e a distinção entre livro ilustrado  
e álbum ilustrado. O “livro ilustrado e álbum são produtos  

6 A obra lida é uma tradução em português do Brasil. A designação de 
vinhetas corresponde a quadradinhos no Brasil.
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distintos” (Mendonça, 2013, p.9), enquanto que no álbum 
ilustrado o texto e a ilustração têm igual importância, tendo 
uma relação interdependente e dinâmica, no livro ilustrado 
o texto têm mais relevância que a ilustração/imagem, sendo 
esta auxiliar (Mendonça, 2013, p.9). Segundo Luís Mendonça:

 “[...] no que respeita à relação de texto-imagem, bem 
como ao livro enquanto objeto totalizador, será pacífi-
co afirmar que no livro ilustrado o texto é prioritário em  
relação à imagem, podendo esta ser dispensada ou  
requisitada nesta subserviência, enquanto no álbum, 
a ligação entre o primeiro e a segunda é intrínseca” 
(Mendonça, p.9, 2013).

 Nos seguintes três pontos aborda-se mais aprofun-
dadamente a definição de álbum ilustrado e álbum ilustrado 
silencioso e suas características formais. Esta abordagem é 
pertinente devido ao facto de se pretender perceber semelhan-
ças e diferenças destes dois tipos de livros relativamente à  
novela gráfica e, ainda, porque o processo de criação do livro 
Luna e o Reino Aisling foi influenciado pelo álbum ilustrado e 
pelo álbum ilustrado silencioso, na medida em que estes têm 
características pertinentes e aplicáveis numa novela gráfica 
silenciosa, de entre as quais destaco a utilização de ilus-
tração em página dupla.  

1.2 Álbum ilustrado: 
enquadramento

A definição de álbum ilustrado é variada, sendo que diver-
sos autores apoiam diferentes opiniões. Autores como Sophie 
van der Linden, na sua obra Para Ler o Livro Ilustrado(2018), 
defende que:
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“O livro ilustrado1 evoca duas linguagens: o texto e a 
imagem. Quando as imagens propõem uma significa-
ção articulada com a do texto, ou seja, [quando] não 
são redundantes à narrativa, a leitura do livro ilustrado 
solicita apreensão conjunta daquilo que está escrito e 
daquilo que é mostrado” (Linden, 2018, p. 8).

Na obra Translating Picturebooks. Revoicing the Verbal, the 
Visual, and the Aural for a Child Audience (2018) de Riitta 
Oittinen, Anne Ketola e Melissa Garavini, é iniciado o capítulo 
do álbum ilustrado com a seguinte citação de Barbara Bader:

“Um álbum ilustrado é um texto, ilustrações, um 
design total; é um item de manufatura e um produto 
comercial; um documento social, cultural, histórico; e, 
acima de tudo, uma experiência para a criança. Como 
forma de arte, depende da interdependência de imagens 
e palavras, na exibição simultânea de duas páginas 
opostas, e sobre o drama da viragem de página. Nos 
seus próprios termos, as suas possibilidades são ilimi-
tadas” (Bader cit. por Oittinen et al., 2018, p.15).

Emma Bosch (2018) considera que a definição de álbum 
ilustrado deve ser reformulada, sugerindo que este deva ser 
definido como uma narrativa composta de imagens sequen-
ciais compiladas num livro onde a unidade2 é a página, sendo 
que o texto pode estar implícito e as ilustrações são primordiais 
(Bosch, 2018, p. 191). 

Tendo em conta estas referências, pode-se entender que os 
álbuns ilustrados são obras que combinam narrativas visuais 

7 A obra lida é uma tradução em português do Brasil. A designação de 
álbum ilustrado corresponde a livro ilustrado no Brasil. 

8 Emma Bosch, no livro The Routledge Companion to Pictures, de 2018, 
editado por Bettina Kümmerling-Meibauer, refere que, em termos de definição de 
álbum ilustrado, há autores que argumentam que o texto e a imagem formam uma 
única unidade, enquanto outros defendem que um álbum ilustrado é muito mais do 
que a soma desses dois componentes (Bosch, 2018, p. 191).
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e textuais onde a ilustração tem uma “presença ativa” (Sarai-
va, 2013, p.41) e esta também “tem tanta ou mais relevância 
sobre as palavras (que podem ser inexistentes)“ (Dias, 2020, 
p. 11), sendo estes dois elementos interdependentes. Os  
álbuns ilustrados podem caracterizar-se pela dupla página  
e da interligação de páginas opostas, sendo que é o virar  
da página que incita o ritmo, dramatismo e curiosidade ao 
leitor. Dado que a relação entre texto e ilustrações é inter-
dependente, estes elementos não vivem sozinhos; quando  
separados o seu conteúdo pode tornar-se “incompleto ou  
confuso” (ibidem).

O álbum ilustrado caracteriza-se por uma forte presença da 
ilustração e pela ligação entre a ilustração e o texto. Neste, a 
ilustração pode ter mais relevância sobre o texto, podendo este 
estar ausente. Margarida Dias (2020), na sua tese de doutora-
mento, refere que o álbum ilustrado se caracteriza pelo número 
reduzido de páginas (sendo este, geralmente, entre 24 a 32 
páginas, mas podendo ultrapassar-se este limite), pelo seu for-
mato variado, sendo muitos dos álbuns ilustrados interativos, 
podendo conter dobras, buracos, pop-ups, etc. Além disso, os 
tamanhos grandes das letras (por forma a facilitar a leitura) e 
a ilustração que pode ocupar totalmente ou parcialmente as 
páginas ou as duplas páginas, também são características do  
álbum ilustrado. Por fim, são igualmente caracterizados pela sua 
elevada qualidade do tipo de papel e de gramagem (ibidem).

Nos álbuns ilustrados, embora a presença das caracterís-
ticas individuais do texto e da ilustração seja necessária, 
 estes podem conter textos curtos (como, por exemplo, apenas 
uma frase). Obviamente, isso irá condicionar a sua leitura,  
cabendo às ilustrações o papel importante de suportar  
a história do livro, ocupando, assim, diversas funções, 
como substituindo ou complementando o papel da narrativa 
textual (Saraiva, 2013, p.47-48).
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Os álbuns ilustrados são, normalmente, considerados 
obras destinadas a crianças, mas, também, apelam a públicos 
de outras idades. No livro Para ler o livro ilustrado (2018), 
Sophie van der Linden afirma que, nos próximos anos, surgirá 
uma editora de álbuns ilustrados “para adultos”, sendo que 
não será feita essa distinção, e que serão adotados outras 
formas de criação, de produção e de mediação diferentes das 
dos álbuns ilustrados infantis. 

De facto, atualmente, existe uma maior adesão por parte 
dos adultos ao álbum ilustrado. Afinal, são estes que têm 
o papel de mediadores na leitura de um álbum ilustrado, 
pois são eles que escolhem o livro e o lêem para as crianças,  
deixando-se deslumbrar por todo o ambiente narrativo 
e representativo. Isto leva a um maior interesse no que toca  
à sua relação com a ilustração e à narrativa de um álbum 
ilustrado. Poderemos afirmar que apesar de grande parte 
dos álbuns ilustrados serem para crianças, estes, indepen-
dentemente da sua temática ou técnica ilustrativa, podem ser 
lidos por qualquer tipo de público.  

A leitura de um álbum ilustrado depende da interpretação 
do leitor, não se resume à leitura do texto e da imagem, mas, 
também, à contemplação do seu formato, do enquadramento 
ilustrativo, da relação entre a capa e as guardas e destas com 
o seu conteúdo, bem como da contemplação dos silêncios das 
páginas (Linden, 2018, pp.8-9).

1.3 Álbum
ilustrado silencioso

“Os álbuns ilustrados silenciosos são considerados um 
“‘género ou subgénero distinto’” (Beckett cit. por Mou-
rão, 2015, p.181) e, desde 1990, tornaram-se não apenas 
numa tendência editorial contemporânea, mas, também, 
obras sofisti  cadas de literatura. Essas obras resultaram em  
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muitos álbuns ilustrados silenciosos pertencentes ao fenó- 
meno do crossover1 e apelativos a leitores de todas as 
idades” (ibidem).

Os álbuns ilustrados silenciosos, mais conhecidos por 
wordless picture books ou silent books, são livros que contêm 
apenas imagens. Sandie Mourão, no seu artigo What’s real and 
what’s not: playing with the mind in wordless picturebooks 
(2015), recorre a Emma Bosch, afirmando que Bosch defende 
que este tipo de livro se baseia principalmente na sequen-
cialidade de imagens, em que a página é a unidade da sequ-
ência. (Bosch cit. por Mourão, 2015, p. 181). Normalmente, o 
texto é um elemento secundário,  denominado por paratextos2 
que são utilizados no título, ficha técnica, lombada, resu-
mo e onomatopeias. Segundo Emma Bosch (2012), além dos 
 paratextos não aparecem outras palavras nas páginas do livro 
(Bosch, 2012, p.82). Estas obras dependem totalmente de uma 
sequência de ilustrações para criar a narrativa. 

Segundo Frank Serafini, citado no mesmo artigo de Mou-
rão referido, como num álbum ilustrado silencioso não 
existe nenhum texto disponível para ancorar o significa-
do original do autor, estes tipos de livros são normalmen-
te considerados mais abertos à interpretação relativa mente 
aos álbuns ilustrados (Serafini cit. por Mourão, 2015,  
p.181-182), permitindo que os leitores possam construir as 
suas interpretações, e, até, que revisitem o livro de modo 
a refletirem sobre as suas interpretações prévias (Serafini, 
2014, p.26). Segundo Frank Serafini no seu artigo Exploring  
wordless picture books (2014), este tipo de obras proporciona 
ao leitor explorar diferentes possibilidades narrativas, dando 

9 “Álbuns Ilustrados crossover são normalmente textos muito complexos 
que são desafiantes para adultos assim como para crianças” (tradução livre, Be-
ckett cit. por. Mourão, 2015, p.181).

10 “Conjunto dos elementos que enquadram um texto ou uma obra e que 
têm como função identificá-lo, apresentá-lo ou comentá-lo, assegurando uma cor-
reta receção (exemplos: título, subtítulo, prefácio, índice, nota de rodapé)” paratex-
to in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2021.
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ao leitor tempo para emergir e apreciar as ilustrações com 
mais pormenor, de modo a que o mesmo desenvolva um enten-
dimento de como estas obras funcionam e que este se torne 
mais confortável com a ausência textual (Serafini, 2014, p.25).

Ler um álbum ilustrado silencioso poderá ser considerado 
desafiador, se não mais que um álbum ilustrado (Durán e No-
delman cit. por Mourão, 2015, p.182). Margarida Ramos e Rui 
Ramos (2011) descrevem a leitura destes livros pelos leitores 
como um ‘diálogo produtivo’ e, de facto, a ausência de texto 
leva o leitor a criar hipóteses e expectativas, todas elas base-
adas em experiências pessoais e sociais do mundo (Ramos & 
Ramos, cit. por Mourão, 2015, p. 183). Estas experiências pes-
soais de cada leitor determinam a sua interpretação do livro, 
e, face à inexistência de texto, poderemos considerar que um 
álbum ilustrado silencioso é passível de mais interpretações 
do que um álbum ilustrado. Apesar de um álbum ilustrado 
também possibilitar diversas interpretações, o texto tende a 
guiar o leitor para um entendimento interpretativo; porém, isto 
não impede que exista uma diversidade de interpretações.

“À medida que o leitor folheia o livro, as suas inter-
pretações são confirmadas ou desafiadas por cada imagem 
e, subsequentemente, ajustada” (Mourão, 2015, p.183). Outro 
aspeto desafiante para o leitor é o silêncio existente num livro 
deste tipo. Além de se interpretar as narrativas visuais tam-
bém é importante dar atenção a outras linguagens, tais como 
as cores, os signos, as formas, num tempo que fica mais lento 
e em que aquele espaço de solidão existe, dá azo a diferentes 
possibilidades de múltiplas narrativas (Terrusi, 2017, p.4).

 Segundo Emma Bosch existem vários tipos de álbuns  
ilustrados silenciosos, nomeadamente, Wordless adaptations;  
Wordless re-creations; wordless chronicles; panoramic wordless 
picturebooks; concept-explaining picturebooks; wordless picture-
books: a multitude of genres; original wordless picturebooks. 

Apesar desta diversidade de álbuns ilustrados silenciosos,  
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o que se relaciona mais com a presente investigação e  
projeto prático é o álbum ilustrado silencioso original (original 
wordless picture book). Este caracteriza-se por ser uma obra 
que apresenta histórias que não são baseadas num texto  
pré-existente e “as narrações são ‘inventadas’, inéditas, por 
isso, há também quem as denomine de ‘obras de autor’. [...] As 
histórias podem ser realistas, verossímeis ou fantásticas [...]” 
(Bosch, 2018, p.223).

Os álbuns ilustrados silenciosos permitem aos leitores 
construir a própria narrativa, uma vez que a sua interpreta-
ção  é feita através das cores, grafismos e formas, deixando 
mais espaço para a imaginação. Embora o autor tenha criado 
uma narrativa, contada pela sequência das ilustrações, a obra 
é aberta, possibilitando diferentes interpretações da mesma, 
convidando os leitores a participar ativamente na construção 
da narrativa. Isto só é possível graças à ambiguidade patente 
num álbum ilustrado silencioso.

1.4. Álbum 
ilustrado e álbum 
ilustrado silencioso: 
características

Enquanto que um álbum ilustrado vive da inter-relação entre 
texto, imagem e suporte, um álbum ilustrado silencioso vive 
apenas da interligação entre imagens e na sua organização 
no suporte livro, sendo que o texto poderá aparecer, ainda 
que muito raramente, como elemento secundário, como, por 
exemplo, onomatopeias. Num álbum ilustrado tanto o texto 
como a ilustração podem guiar o leitor; o texto e a ilustração 
não vivem de forma autónoma, é a relação entre ambos que 
cria a história, Enquanto que num álbum ilustrado silencioso é 
apenas a sequencialidade das ilustrações que guiam o leitor e 
que criam a história. 
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Em contrapartida ao álbum ilustrado, um álbum ilustrado 
silencioso permite que o leitor crie de forma mais livre diversas 
interpretações. Como já referido anteriormente, Durán (2002) 
e Nodelman (1988) afirmam que ler um álbum ilustrado si-
lencioso poderá ser considerado mais desafiador que ler um 
álbum ilustrado, porque implicam ou exigem “o conhecimento 
amplo das convenções visuais a ter em consideração para se 
fazer a leitura das imagens visuais que contam a história” (No-
delman cit. por Mourão, 2015, p.182). Há um desafio para se 
descobrir uma história. Contudo, não podemos ignorar a ideia 
de que a leitura de um álbum ilustrado é igualmente passível 
a várias interpretações apesar da existência de um texto que 
guia a ilustração ou de uma ilustração guia o texto. 

Segundo Helena Gonçalves existem vários aspetos que in-
fluenciam o leitor na escolha de um livro: 

“[...] uso dos sentidos: aspectos físicos sensíveis ao 
toque (texturas, dobragens, janelas, relevos, vernizes, 
etc.), ao olhar (cor, luz, espelhos, etc), ao olfato (cheiro 
das tintas, do papel, da cola e outros odores especial-
mente concebidos e aplicados na publicação), à audi-
ção (uso de guizos, apitos e mecanismos que produzam 
som, o simples virar das páginas, o fechar e abrir da 
capa) [...]” (Gonçalves, 2009, p. 11).

 Os aspectos referidos por Helena Gonçalves são essen-
ciais para a relação do leitor com um livro, bem como para a 
interpretação deste.São como um auxílio à narrativa no sen-
tido em que ajudam a criar uma experiência mais rica para 
o leitor, o que é válido quer para o álbum ilustrado quer ao 
álbum ilustrado silencioso.

Relativamente ao layout, os dois tipos de livros são muito 
idênticos. Estes vivem da harmonia entre as páginas, podendo 
haver ilustrações a preencher uma dupla página ou apenas 
uma. Outro aspeto, referido no final do capítulo II do presente 
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relatório, é que ambos poderão apropriar-se de caraterísti-
cas da banda desenhada, como, por exemplo, vinhetas e tiras, 
para representar pormenores ou ações concretas. 

No caso do álbum ilustrado, a mancha gráfica inclui os 
espaços ocupados pelo texto e imagens, sendo que os espa-
ços vazios equilibram a composição (Gonçalves, 2009, p.15), 
enquanto que num álbum ilustrado silencioso a mancha grá-
fica é apenas composta pelo equilíbrio das ilustrações com os 
espaços vazios.

Um dos fatores importantes no álbum ilustrado e no álbum 
ilustrado silencioso é o seu formato. Segundo Gonçalves, “[a]s 
questões ergonómicas (volume, peso, formato) presidem à es-
colha do formato e deverão sobrepor-se ao teor da obra, caso 
contrário o uso do livro torna-se difícil ou mesmo impossível” 
(Gonçalves, 2019, p.15). Este tipo de livro, normalmente lido na 
cama, no sofá ou durante uma viagem, é também construído 
de modo a que a sua produção seja económica, havendo um 
aproveitamento de papel (Gonçalves, 2009, p.15).

 De facto, pode concluir-se que a diferença significativa 
entre estes dois tipos de livros é o texto ou a inexistência des-
te. A inexistência de texto exige que o autor crie ilustrações 
e uma sequência entre elas que, efetivamente, contenham 
uma narrativa, e, por outro lado, conduz o leitor a diferentes 
interpretações. Mas, como já referido, a existência do tex-
to não significa que este feche o espectro de possibilidades  
de interpretação. 
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Capítulo II

Banda desenhada e 
Novela Gráfica
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A banda desenhada, considerada a nona arte, é conheci-
da por comics books nos Estados Unidos da América e um 
pouco por todo o mundo. Nos países francófonos designa-se 
por bande dessinée, no Japão por manga, na Coreia por manhwa,  
na China por manhua e em Portugal por banda desenhada  
(tradução literal de bande dessinée), que anteriormente era 
designada por “História aos Quadradinhos”. Inicialmente, as 
bandas desenhadas eram publicadas em formato de tiras 
em jornais, com temas mais ligados à política e explorando 
a retórica satírica, e mais tarde passaram para o formato de 
revistas/livros e mais recentemente para o digital (como por 
exemplo, webcomics e e-zines) (Filipe, 2019, p.10).

No livro Understanding Comics (1993) de Scott McCloud, 
sobre o formato de banda desenhada, o autor refere-se  
à banda desenhada como arte visual sequencial. No seu livro  
é posta a questão se a animação não é uma arte visual  
sequencial e, de facto, podemos verificar semelhanças en-
tre a animação e a banda desenhada. Segundo McCloud a  
“diferença básica é que a animação é sequencial no tempo 
mas não espacialmente justaposta1 como as bandas desenha-
das” (McCloud, 1993, p.7), reforçando a ideia que as bandas 
desenhadas são “imagens estáticas justapostas a outras ima-
gens numa deliberada sequência” (McCloud, 1993, p.9). Já na 
perspectiva de Aarnoud Rommens no seu livro Abstraction 
and comics2 (2019) “as bandas desenhadas são geralmente  
vistas como meio texto-imagem de narração sequencial” 
(Rommens, 2019, p.41).

De facto podemos verificar que existe arte sequencial quan-
do olhamos para as animações feitas frame a frame, em que 
cada frame é um desenho. Para a realização de um storyboard 
de uma animação normalmente recorre-se a painéis (que se 
assemelham às vinhetas), como é o caso do Castelo no Céu  
(figura 1) de Hayo Miyazaki do Studio Ghiblli. Ao contrário da  

11 Segundo Scott McCloud justaposta significa “adjacente, lado-a-lado”
12 Volume 1

2.1 Banda desenhada: 
enquadramento

Figura 1, página do storyboard do 
filme de animação Castelo no Céu, 
Hayo Myazaki,  1986
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animação, na banda desenhada a arte sequencial é espa-
cialmente justaposta, recorrendo a imagens estáticas. Tal 
como na animação, muito dos criadores de banda desenhada 
apoiam-se em storyboards para a criação e organização da mes-
ma, como por exemplo o caso de Justice League 3000 (figura 2) 
de Keith Giffen.

Joana Afonso, no seu trabalho de projeto de mestrado 
em Desenho, defende que as bandas desenhadas “no sen-
tido mais lato são consideradas páginas divididas por painéis, 
nos quais se tenta descrever uma ação ou uma determinada 
narrativa, conjugando assim a imagem e muitas vezes texto” 
(Afonso, 2015 ,p.5) . 

Nestas definições podemos verificar características co-
muns: narrativa sequencial e relação entre texto-imagem. 
Pode concluir-se que uma banda desenhada que aconte-
ce num suporte editorial, maioritariamente um livro, que que 
contém uma sequência de imagens que narram uma história, 
podendo ou não incluir texto como, por exemplo, legendas, 
balões de fala, pensamento, etc. 

Segundo Emma Whatman no seu artigo Comics and Gra-
phic Novels (2018), as bandas desenhadas são produzidas 
em séries, lançadas periodicamente e são identificadas tradi-
cionalmente como narrativas em brochura (Whatman, 2018, 
p.474). As bandas desenhadas são direcionadas normalmente 
a um público vasto e podem surgir apenas como uma publica-
ção ou em forma de séries.

A grámatica da banda desenhada é composta por vários 
elementos, desde o texto às imagens, a pequenos pormenores 
como a medianiz. Scott McCloud, no seu livro Making Comics: 
Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels 
(2006), afirma que as “bandas desenhadas são medium de 
fragmentos - uma peça de texto aqui, uma imagem corta-
da ali - mas quando funciona, os seus leitores irão combinar  

Figura 2, página do storyboard da 
banda desenhada Justice League 
3000, Keith Giffen, 2014
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esses fragmentos à medida que lêem e experienciar a sua 
história como um todo contínuo” (McCloud, 2006, p.129). Ler 
uma banda desenhada, é, assim, conjugar todos estes elemen-
tos e tentar interpretá-los mediante a informação escrita (se 
esta existir) e a narrativa visual de modo a descobrir a história.

Os diferentes elementos formais que compõem a banda 
desenhada são denominados como prancha (figura 3), vinheta 
(figura 3 e 4), tira (figura 6), inset panel (figura 5), medianiz 
(figura 7), legendas, entre outros. 

A prancha é uma página completa composta por vinhetas 
e tiras. A vinheta é o espaço onde se desenrola uma cena 
(podem ou não ter bordas de delimitação). As vinhetas  
podem ocupar a totalidade de uma página, mas, normalmente, 
são organizadas na página ou numa dupla página juntamente 
com outras vinhetas (Cabero e Goodrum, 2021, p.10). As vi-
nhetas podem assumir diferentes tamanhos e formas ao longo 
das páginas, "produzindo um número infinito de páginas de 
layouts diferentes” (ibidem). Além disso, as vinhetas são se-
paradas por bordas ou por um espaço em branco (medianiz), 
no entanto, algumas imagens estendem-se até ao limite da 
página (bleed) (Carbero e Goodrum, 2021, p.11). O inset panel 
é um tipo de vinheta que aparece sobreposta numa vinheta 
ou duas vinhetas, desde que não interfira com a fluidez da 
narrativa visual. Por sua vez, a tira é o conjunto de vinhetas 
que ocupam toda a largura das folhas. A medianiz (gutter) é o 
espaço branco existente entre tiras e vinhetas.

Figura 3, prancha e vinhetas

Figura 4, vinheta

Figura 5, vinheta e inset panel

Figura 6, tira

Figura 7, meadianiz

medianiz (gutter)
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Existem, ainda, balões de texto que representam falas e 
pensamentos e podem aparecer de diferentes formas: circula-
res, retangulares e com feitios diferentes. Will Eisner no seu li-
vro Comics & Sequential Art (1985) apresenta três tipos de 
balões, que normalmente são os mais comuns: balões de fala, 
balões de pensamento, balões de som ou fala que provêm de 
um rádio, televisão ou outra máquina. Will Eisner, defende que 
“dentro do balão, a tipografia reflete a natureza e emoção da 
fala” (Eisner, 1985, p.27). Porém, apesar do autor apenas indi-
car estes três tipos (figura 8 a 10), ainda existem os balões de 
grito (figura 11), os balões de sussurro (figura 12) e os balões 
com onomatopeias (figura 13) que representam os sons. E por 
fim existem as legendas que são narrações breves que infor-
mam ao leitor sobre determinado tempo/espaço da narrativa.

Figura 11, balão de grito

Figura 12, balão de sussuro

Figura 13, balão de onomatopeia

Figura 8, balão de fala

Figura 9, balão de pensamento

Figura 10, balão de som/fala  

proveniente de uma máquina
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As novelas gráficas são uma tipologia de livro que se apro-
xima à banda desenhada e que encontra em determinados 
momentos alguma proximidade com a gramática do cinema. 
Segundo Johanna Drucker no seu artigo Whats graphic about 
Graphic Novels (2008), a autora afirma que “as novelas grá-
ficas sintetizam a linguagem do cinema, as sensibilidades da  
literatura contemporânea e o apelo dos media num formato que 
chama atenção para a arte e técnica” (Drucker, 2008, p.39). 

No artigo The Truth about Graphic Novels (2005), de Kristin 
Fletcher-Spear, Merideth Jeson-Benjamin e Teresa Copeland, 
definem as novelas gráficas como book-length comic books, 
narrativas longas, muitas vezes no estilo de banda desenhada, 
que se apropriam de arte sequencial e combinação de palavras 
para criar a história. Podem ser de qualquer género ou tópico 
(Fletcher-Spear et al, 2005, pp. 37-38).

Enquanto Drucker ao definir a novela gráfica relaciona-a 
com a linguagem do cinema, Fletcher-Spear, Jeson-Ben-
jamin e Copeland relacionam-na às bandas desenhadas.  
A semelhança nestas definições diz respeito à extensão das 
novelas gráficas.

No artigo The case for Graphic Novels (2012), Steven Hoo-
ver considera Will Eisner como um icon da banda desenhada/
novela gráfica, sendo que Eisner considera a banda desenhada 
e as novelas gráficas como uma arte sequencial, que pode ser 
definida como “um meio de expressão criativa, uma disciplina 
distinta, uma arte e forma literária que trata do arranjo de 
imagens ou fotos e palavras para narrar uma história ou dra-
matizar uma ideia“ (Eisner, cit. por Hoover, 2012, p.175). Tal 
como as bandas desenhadas, também as novelas gráficas são 
arte sequencial, imagens estáticas numa sequência intencio-
nal para criar e transmitir uma narrativa.

2.2. Novela gráfica: 
enquadramento
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Em How to Study Comics & Graphic Novels: A Graphic In-
troduction to Comics Studies (2021) de Enrique del Rey Cabero 
e Michael Goodrum, defendem que alguns autores consideram 
a novela gráfica como um formato longo e que são “bandas 
desenhadas independentes (em oposição às bandas desenha-
das em série) que surgiram na década de 1980 como parte 
de ‘legitimação’ do medium” (Cabero e Goodrum, 2021, p.9). 
Segundo estes autores, a novela gráfica adotou as publicações 
one-shot1 de modo a quebrar com a tradicional banda dese-
nhada em série e para se aproximar ao formato de uma novela 
(história com uma narrativa clara que chega a uma conclusão 
no final da página).

O que as definições acima têm em comum é o facto de  
todas considerarem a novela gráfica como uma narrativa lon-
ga, e a sua clara proximidade da banda desenhada. Podemos  
assim considerar que a novela gráfica é um livro extenso de  
texto, podendo este estar ausente, e imagens em que a nar-
rativa é longa, muitas vezes apropriando-se da gramática  
da banda desenhada (tais como como balões de fala/ 
pensamento, vinhetas, tiras, legendas, formato de vinhetas, 
entre outros), nomeadamente nas possibilidades da combina-
ção de palavras e de imagem numa arte sequencial onde se 
desenvolve a história. 

 No livro Writing and illustrating the graphic novel (2011) 
de Daniel Cooney, o autor explica passo a passo como elabo-
rar uma novela gráfica, como a definição da personagem, do 
storytelling, dos materiais e técnicas de desenho, da compo-
sição e layout, das cores e tipografia e, por fim, como publicar 
um livro. 

  Com base numa imagem do livro de Daniel Cooney, a figu-
ra 14 representa as características formais essenciais de uma 

13 Publicações one-shot são publicadas como uma histórica única e autó-
noma, que não tem continuação. (One Shot Definition, por Aaron Albert, 2012)
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O tamanho, dimensão e forma da vinheta numa página di-
tam o ritmo da página e o foco de uma determinada cena. 
Existem vários tipos de vinhetas, desde verticais, horizontais, 
quadradas, panorâmicas, circulares e inclinadas (Cooney, 2011, 
p.93). A ordem de leitura de uma novela gráfica é feita comu-
mente da esquerda para a direita e de cima para baixo. 

Figura 14, características formais de uma novela gráfica

novela gráfica, que do ponto de vista estrutural a proximidade 
à banda desenhada é total:

inset panel

vinheta tira

medianiz (gutter)

vinheta

prancha
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Podemos identificar dois tipos de layout de páginas mais 
presentes numa novela gráfica: com grelha fixa (figura 15) ou 
de forma livre (figura 16). No entanto pode haver uma grelha 
híbrida no que toca à estrutura, isto é, contendo ambos os 
tipos de composição. No layout de grelha fixa, as vinhetas são 
do mesmo tamanho e forma, de modo a que o leitor possa ler 
facilmente a narrativa visual. Isto leva a que nenhuma vinheta 
seja mais importante que a outra, ajudando o artista a focar-se 
no conteúdo e não no layout da página. Além disso, Cooney 
considera este tipo de organização a mais difícil dos dois ti-
pos, pois a grelha fixa força o artista de modo a dar ênfase 
na composição dentro de uma só vinheta. Em contrapartida, 
o layout de forma livre é mais dinâmico do que o de grelha 
fixa: o tamanho, forma e organização na página das vinhetas 
são variados, sendo que é o conteúdo que determina estes 
aspectos. Este tipo de esquema torna-se, em si mesmo, parte 
do storytelling (Cooney, 2011, p. 91). 

Figura 15, layout com grelha fixa Figura 16, layout de forma livre
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A novela gráfica e a banda desenhada são duas tipologias de 
livro muito próximas em termos de estrutura, forma e gramática. 
Já como referido anteriormente, Whatman afirma que uma banda 
desenhada é uma publicação, maioritariamente em série, e com 
alguma periodicidade. Enquanto a novela gráfica é a compilação 
de várias partes de uma história num só livro ou apenas uma 
história longa. A novela gráfica é normalmente direcionada para 
um público jovem adulto e mais maduro, onde são abordados 
temas mais complexos, enquanto uma banda desenhada é mais 
abrangente, normalmente direcionada a diferentes tipos de pú-
blico. Segundo Whatman a banda desenhada está na sua génese 
relacionada com o público mais jovem e “a novela gráfica tem se 
tornado um medium popular e experimental que é geralmente 
mais longo que uma banda desenhada e é direcionado quer para 
jovens adultos quer para adultos” (Whatman, 2018, p.474).

Na banda desenhada, normalmente, conta uma história em 
várias publicações ou numa só publicação. As novelas gráficas 
são livros que podem surgir de uma história como um todo, 
de uma história dividida em partes ou até de um título apenas 
(Cooney, 2011, p.9).

Em termos estruturais seguem a mesma linha de pensamento. 
Ambos os livros seguem um layout de grelha fixa ou de forma 
livre, podendo haver mistura dos dois num livro. Sendo que as 
vinhetas poderão ter diferentes formas, feitos e orientações: 
retangulares, quadrangulares, circulares, inclinadas, verticais, 
horizontais e panorâmicas. Além das vinhetas tradicionais, 
existem também as chamadas inset panels, que foram defini-
das anteriormente. Além destes aspectos característicos tam-
bém podem conter texto, como por exemplo legendas, balões 
de fala e outros referidos anteriormente. 

A leitura de ambos os livros é commumente feita de es-
querda para a direita e de cima para baixo  Mas, por exemplo, 
no manga tanto a leitura da página como o livro em si é feita 
da direita para a esquerda e de cima para baixo.

2.3.   Novela gráfica 
e banda desenhada: 
aproximações e 
distanciamentos
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2.4. O álbum 
ilustrado e novela 
gráfica silenciosos: 
semelhanças e 
diferenças

No artigo Same Genus, Different Species?: Comics and 
Picture Books (2012) de  Philip Nel, este faz uma comparação 
entre álbuns ilustrados e bandas desenhadas:

“Se numa banda desenhada é a medianiz entre as vinhetas 
que leva a imaginação do leitor para criar encerramento, nos 
álbuns ilustrados é o virar da página que leva ao encerra-
mento. Se uma banda desenhada depende da justaposição  
entre ‘imagens pictóricas e outras numa sequência deliberada’ 
(citando Scott McCloud), os álbuns ilustrados normalmente 
dependem da justaposição entre texto e imagem” (Nel, 2012, 
p. 445). 

Será que poderemos aplicar esta comparação à novela 
gráfica silenciosa e ao álbum ilustrado silencioso? Como já re-
ferido, a novela gráfica é próxima, em termos formais, à banda 
desenhada. Atendendo a isto e à comparação feita por Philip 
Nel, poderemos inferir que, de facto, na novela gráfica silencio-
sa é a medianiz entre as vinhetas que leva o leitor a encerrar a 
leitura e no álbum ilustrado silencioso é o virar da página que 
leva a esse encerramento. Ambas as tipologias de livros de-
pendem de uma justaposição e sequencialização de imagens.

As novelas gráficas silenciosas são normalmente para um 
público jovem e adulto, contudo, por serem livros que contém 
apenas imagens, são passíveis de serem lidos por qualquer 
tipo de público. Enquanto que os álbuns ilustrados silenciosos, 
normalmente, são dirigidos a um público mais infantil. 

Em termos de formato, tanto o álbum ilustrado silencioso 
como a novela gráfica adoptam tipos de formato diferentes, 
dependendo da intenção dos autores e do conteúdo da obra, 
e também do público alvo. A grande diferença no que toca  
à disposição das ilustrações nos livros, é que no álbum ilus-
trado silencioso as ilustrações ocupam, maioritariamente, as  
páginas por completo (caso de Sonho (2018) de Susa Monteiro - 
figura 17). Apesar de isto também acontecer nas novelas gráficas, Figura 17, Sonho, 

Susa Monteiro, 2018
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estas apropriam-se mais de vinhetas/tiras para narrar a história 
(caso Starseeds (2017) de Charles Glaubitz - figura 18). Relativa- 
mente à sua extensão, normalmente um álbum ilustrado  
silencioso é menos extenso que uma novela gráfica, no entanto 
existem álbuns ilustrados silenciosos igualmente extensos tal  
como é o caso de Antes Depois de Anne-Margot Ramstein 
e Matthis Aregui (que irá ser abordado no terceiro capítulo). 

Neil Cohn, no artigo Un-Defining ‘Comics’: Separating the 
cultural from the structural in ‘comics’ (2005) defende que 
os álbuns ilustrados para crianças estão fora da categoria 
da banda desenhada, apesar de apresentarem uma mistura 
de narrativa, imagens e texto. Isto também se pode aplicar 
à novela gráfica, por esta ser tão próxima à banda desenha-
da. De facto, apesar do álbum ilustrado silencioso e a novela 
gráfica silenciosa conterem características comuns, pois se 
apropriam de imagens de forma sequenciada para criar a  
narrativa, são dois tipos de livros diferentes, quer quanto ao 
público alvo, quer quanto ao layout e a extensão e complexi-
dade da narrativa. 

O álbum ilustrado também pode ter elementos formais de 
uma novela gráfica, apropriando-se maioritariamente de vinhe-
tas ou tiras para representar uma ação/emoção mais apro-
ximada, dando ênfase e força a esse momento narrativo. 
“Em alguns álbuns ilustrados silenciosos, a narrativa visual é  
apresentada através de uma sequência de imagens que 
contém características normalmente associadas a novelas 
gráficas, como medianizes e vinhetas” (Serafini, 2014, p.24). 
Podemos verificar que isto acontece, por exemplo, no álbum 
ilustrado silencioso Vazio (2014), de Catarina Sobral (figura 19), 
e no livro Fossil (2013) de Bill Thomson (figura 21, página 43). 

No livro Vazio (2014), a ilustradora utiliza vinhetas para 
representar a ação do médico ao examinar a personagem prin-
cipal (figura 20). Apesar de ser o único momento em que ela 
se apropria de tal característica, o uso das vinhetas é essencial 

Figura 18, Starseeds, Charles 

Glaubitz, 2017

Figura 19, capa do livro Vazio, 

Catarina Sobral, 2014

Figura 20, Vazio, Catarina 

Sobral, 2014
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para esta narrativa, pois representa um momento de intriga e 
investigação detalhada. Já no caso do livro Fossil, podemos 
verificar que a utilização de vinhetas está mais presente. Estas 
são utilizadas como close up para uma determinada ação ou 
reação, como, por exemplo, quando a personagem principal 
encontra um fóssil e se distrai tropeçando num galho (figura 
22) - esta cena divide-se em quatro momentos, um plano geral 
de fundo e três close ups, tal como a cena da personagem ao 
abrir o fóssil (figura 23). Já na cena onde se mostra a reação 
da personagem ao descobrir o que o fóssil contém (figura 24), 
existem dois momentos, um plano geral e um close up da rea-
ção. Este tipo de vinhetas são chamadas inset panels que, nor-
malmente, são utilizadas em cima de uma imagem de fundo. 

No ponto 3.2, onde se aborda os casos de estudo, pode-
rá ser verificado que as novelas gráficas escolhidas também 
se apropriam de características do álbum ilustrado, nomea-
damente a utilização de ilustração em página completa (sem 
margem) e em página dupla. 

Figura 21, Fossil, 

Bill Thomson, 2013

Figura 22, Fossil, Bill Thomson, 2013

Figura 23, Fossil, Bill Thomson, 2013

Figura 24, Fossil, Bill Thomson, 2013
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Após esta reflexão e como síntese podemos dizer que a 
banda desenhada e a novela gráfica são tipologias de livros 
que se assemelham, partilhando características. Apesar de al-
gumas diferenças em termos de extensão, esta depende muito 
da intenção do autor e do conteúdo do livro. Os temas aborda-
dos em ambos os livros são diversos, porém, normalmente, na 
novela gráfica são abordados temas mais sérios e complexos. 
Embora o público alvo seja diferente, convém frisar que o mes-
mo pode variar em função do conteúdo do livro. 

A abordagem realizada permitiu compreender interseções 
entre o álbum ilustrado silencioso e a novela gráfica silencio-
sa. Esta reflexão permitiu a clarificação do tipo de artefacto 
criado no projecto prático, uma vez que este é um livro híbrido, 
que acolhe características de ambas as tipologias de livros.

O livro silencioso traz, à partida, mais possibilidades de 
interpretação do que um livro com palavras. Sendo a imagem 
o veículo de comunicação, é necessária a articulação coeren-
te entre os elementos visuais que o constituem, como, por 
exemplo, cores, formas, grafismos e símbolos usados para re-
presentar e compreender a narrativa, deixando mais espaço à 
imaginação do leitor. 

Como referido, e fundamentado com exemplos, os álbuns 
ilustrados podem conter características das novelas gráficas e 
vice-versa. 

No capítulo seguinte serão abordados casos de estudo,  
bem como o projeto prático Luna e o Reino Aisling. O processo 
de criação, descrito a partir do ponto 5, irá abordar as ques-
tões de criação do projeto, considerações sobre a narrativa, 
bem como outras questões mais técnicas.
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Capítulo III

Projeto Prático:
Luna e o Reino Aisling
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3.1 Luna e o 
Reino Aisling: 
Origem e Metodologia

O projeto prático Luna e o Reino Aisling é uma novela 
gráfica silenciosa baseada numa história original que aborda 
conceitos como autoconhecimento, auto-realização, espiritu-
alidade, surrealismo e sonhos. Luna, a personagem principal, 
vagueia por um mundo desconhecido onde se depara com  
diferentes situações que a levam a questionar-se sobre si mes-
ma e sobre o que a rodeia. Neste mundo desconhecido, Luna 
interage com outros seres, e, a cada interação, ela sente emo-
ções variadas e sente-se como pertencendo àquele mundo.  
É uma viagem de auto-reflexão, auto-conhecimento e cone-
xão consigo própria e com aquilo que a rodeia. Este projeto 
surge da necessidade de conciliar pensamentos, conheci-
mentos e vivências, sendo a sua temática a viagem, o sonho  
e a espiritualidade.

Como metodologia, foi desde o início delineado um plano 
de criação da história/guião em simultâneo com a criação de 
esboços que a ilustravam, de modo a que houvesse harmonia 
entre estes. Esta intencionalidade pretendeu fazer sobressair 
uma quase natural interligação entre o guião e a narrativa 
visual. Esboços e testes de cor foram frequentemente realiza-
dos em simultâneo para uma melhor visualização da cor mais 
adequada a cada ilustração. 

O projeto prático dividiu-se em cinco momentos. O primei-
ro foi dedicado ao brainstorming, pesquisa de referências  
visuais e realização dos primeiros esboços, com o objetivo de 
descobrir o caminho conceitual e técnico a seguir. O segundo 
momento prendeu-se na escrita do guião conjuntamente com 
a realização de alguns esboços a lápis, de forma a perceber 
interligações visuais e textuais iniciais. O terceiro momento foi 
dedicado aos esboços a lápis e caneta, já com outro olhar e 
objetivos mais definidos sobre o projeto prático, juntamente 
com a realização de um teste de encadernação para perceber 
questões compositivas e estruturais do livro. O quarto mo-
mento refere-se à realização da pintura das ilustrações, bem 
como o melhoramento dos esboços das ilustrações. O quinto 
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 momento foi dedicado à finalização da pintura das ilustra-
ções e o sexto momento à paginação do livro. Por fim, o último 
momento foi dedicado à impressão e encadernação do livro. 
Todas estas etapas foram documentadas textual e visualmente 
à medida que foram sendo realizadas, de modo a ser possível 
uma melhor reflexão sobre o processo e o artecfato final.

É de salientar que não foi realizado um storyboard (o que 
é habitual neste tipo de projetos) visto que se pretendia que 
o projeto seguisse uma linha intuitiva de pensamento e ilus-
tração. Além disso, o conceito do próprio livro baseia-se muito 
na intuição da personagem principal e, por isso, pretendeu-se 
que o próprio processo de construção da narrativa/ilustrações 
se baseasse nessa intuição. No entanto, existe a história escri-
ta que auxiliou na construção da narrativa. 

Durante este processo, foi realizada uma pesquisa sobre 
artistas e obras de referência para a criação deste projeto. 
Nos pontos seguintes do presente capítulo, abordar-se-á, in-
dividualmente, alguns casos de estudo que foram pertinentes 
para a realização do projeto prático e concluir-se-á com a sua 
relevância para o mesmo. O capítulo encerra com a exploração 
do projeto prático Luna e o Reino Aisling.



48

Polly Nor (n. 1989) é uma ilustradora surrealista inglesa 
que, no seu trabalho, explora diferentes estados físicos e espi-
rituais. Segundo a entrevista que deu à Vice1 em 2017, a artista 
gosta de transportar para o seu trabalho o lado místico dos 
seus sonhos vívidos, sonhos que se afiguram como realidade, 
pela sua força e vivacidade, criando cenas diárias que contras-
tam com situações ilógicas, explorando, assim, sentimentos 
como frustração, ansiedade e tristeza. A artista ilustra, princi-
palmente, figuras femininas acompanhadas pelos seus demó-
nios, representando estes as suas emoções (figura 25).

Desde a conclusão da sua licenciatura em 2011, expôs,  
individualmente, três vezes: na 71a Gallery com o projecto  
Sorry Grandma (2016) e na Protein studios com It’s Called 
Art Mum, Look It Up (2017) e Airing My DIrty Laundry In 
Public (2018). Participou, também, em diversas exposições  
colectivas em países como Reino Unido, Alemanha e Estados 
Unidos da América.

14 Vice - plataforma online de media

3.2. Casos de Estudos

Polly Nor

Figura 25 - We In Luv And Live Very Fabulous Lifestyles, 

Polly Nor, 2015
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O mais relevante no trabalho de Polly Nor, para o projecto 
prático, são as suas ilustrações onde a artista explora as 
figuras femininas e os seus demónios na floresta. Nas figuras 
apresentadas (26 a 29), é possível verificar que a artista ex-
plora diferentes narrativas dentro da mesma temática. É im-
portante realçar o contraste existente entre personagens e 
fundo; na maior parte das vezes a artista recorre a cores mais 
frias para o fundo e cores mais quentes para as personagens, 
dando ênfase à ação destas. 

A artista, nas suas ilustrações, explora as suas persona-
gens de dois modos: as personagens, como, por exemplo,  
mulheres e demónios (figura 28) ilustradas de modo aproxi-
mado à realidade; e as personagens, como, por exemplo, espé-
cies de cobras e elementos naturais (figura 26 e 29) ilustra-
das de forma orgânica. 

Figura 26, Cut It Off, Polly Nor, 2016

Figura 27, Untitled, Polly Nor, 2015

Figura 28, Someplace New, 

Polly Nor, 2016

Figura 29, While Nobody’s Watching, Polly Nor, 2018



50

Figura 30, Halfway to Nowhere, ilustrado por Polly Nor, 2016

Figura 31, Halfway to Nowhere, ilustrado por Polly Nor, 2016

Figura 32, Halfway to Nowhere, ilustrado por Polly Nor, 2016

Um dos seus projetos que, para mim, se apresenta como 
um dos mais marcantes como referência estética e composi-
tiva, é a sua animação para a música Halfway To Nowhere, da 
banda Chelou. Esta retrata uma personagem feminina que, 
depois de acordar e se ver ao espelho, se transforma num de-
mónio. A personagem é transportada para uma floresta onde 
se aventura e relaciona com as criaturas que lá habitam. É uma 
viagem de procura de si mesma, dos seus desejos e medos.
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O artista canadiense Jesse Jacobs trabalha em áreas como 
ilustração, desenvolvimento de jogos, animação e cartoon. 
Lançou os livros By this Shall You Know Him (2012), Safari 
Honeymoon (2014) e Crawl Space (2017), que mais tarde 
ganhou o prémio Doug Wright para melhor livro.

No seu trabalho, maioritariamente pintado com cores  
saturadas e pastel, Jesse Jacobs representa seres celes-
tiais, organismos, robôs, monstros e criaturas cósmicas em 
diversos universos imaginários. O artista utiliza tanto for-
mas geométricas como formas orgânicas para representar 
o seu mundo imaginário. 

Na sua banda desenhada By this Shall You Know Him 
(2012) (figura 33), da editora Koyama Press, o artista aborda  
mundos surreais onde um grupo de seres celestiais se 
transformam e interagem com organismos moleculares. Jesse  
Jacobs explora vários tipos de layout, com grelha fixa e com 
forma livre, explorando várias ações em close up (figura 35) e 
num plano mais amplo (figura 34). Nesta obra, o artista ex-
plora uma paleta cromática simples, restringida a variações de 
três cores: o branco, o azul e o roxo (figura 33 a 35).

Jesse Jacobs

Figura 33, By this Shall You Know 

Him, Jesse Jacobs, 2012

Figura 35, By this Shall You Know Him, Jesse Jacobs, 2012Figura 34, By this Shall You Know 

Him, Jesse Jacobs, 2012
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 O trabalho do artista é quase sempre centrado na temática 
do universo, em seres celestiais e criaturas cósmicas. Trabalha 
o corpo das personagens de forma orgânica (figura 36, 37 e 39) 
e, por vezes, formas geométricas (figura 38) e, até, desfragmen-
tadas/em metamorfose (figura 37 e 39). É de realçar o facto de 
Jesse Jacobs conseguir criar projetos com formas de represen-
tação muito distintas, mas que convivem de forma harmoniosa.

Nas suas ilustrações, o que se realça mais é o contraste 
das formas geométricas com as formas mais orgânicas, o que 
auxiliou na percepção de novas técnicas de construção de per-
sonagens para o projeto prático. O artista recorre a uma paleta 
cromática reduzida, com a qual cria gradientes e contrastes 
cromáticos, na criação dos seus ambientes de fundo. Figura 36, Sem título, 

Jesse Jacobs, s/d

Figura 37, página de Crawl Space,
Jesse Jacobs, 2017

Figura 39, Microbial illustration, Jesse Jacobs, s/d

Figura 38, Sem título, 
Jesse Jacbs, s/d
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Bang Sangho é um ilustrador sul coreano com trabalho 
para empresas tais como Samsung, Adidas (figura x), Sogo e 
para as bandas BTS e Cherry Bomb. Nas suas ilustrações, o ar-
tista explora temas cósmicos e surreais, representando mun-
dos e formas de vida sobrenaturais, com uma paleta cromática 
distinta, isto é, pelas paletas cromáticas vibrantes. 

Na sua entrevista à stuVVz1, o artista descreve o seu estilo 
artístico com três palavras: “conexão”, “criação” e “explosão”. 
Nesta, ele refere o seu processo criativo: “Vejo uma imagem a 
passar na minha cabeça e de seguida passo-a para o papel” 
(Sang-ho, 2017, s/p). Embora as suas ilustrações sejam cria-
das com recurso a software de desenho digital, o artista gosta 
de realizar esboços detalhados a lápis, admitindo gostar da 
linha que este material oferece. Estes esboços, realizados em 
suporte físico, são posteriormente transferidos para o meio 
digital, sendo recriados digitalmente (Sang-ho, 2017, s/p).

Noutra entrevista, desta vez à ItsNiceThat2, em 2019, Bang 
Sangho fala sobre a cor que utiliza nos seus projetos, afirman-
do que esta “desempenha um papel importante na conclusão 
do meu trabalho” (Sang-ho, 2019, s/p). O artista diz ainda que 
prefere “usar o maior número de cores possíveis e deixá-las 
harmonizar como uma, em vez de escolher uma cor específica 
para se destacar” (Sang-ho, 2019, s/p).

Nas suas ilustrações cósmicas, Bang Sangho explora mun-
dos imaginários utilizando quase sempre a mesma paleta 
cromática, sendo isto um traço característico no trabalho do 
artista. Apesar de este caso de estudo ter sido acrescentado 
já aquando da realização do projecto prático, acabou por ser 
uma grande influência no que toca às questões cromáticas e 
na conjugação de cores. 

15 stuVVz - Revista online baseada em Hong Kong, fundada em 2013
16 ItsNiceThat - revista online baseada em Londres, fundada em 2007\

Bang Sangho

Figura 40, Adidas,

Bang Sangho, 2020
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Tal como Polly Nor, Bang Sangho explora o corpo das per-
sonagens, aproximando-o das proporções reais. É possível  
verificar, na figura 41, que o artista recorre a formas orgâ-
nicas para representar a desconfiguração do corpo e na  
representação de outros elementos, tais como, na figura 44, 
a armadura dos guerreiros, que integra o seu próprio corpo. 
Relativamente ao ambiente de fundo, o artista usa formas 
orgânicas e geométricas para representar os organismos e a 
flora (figura 41, 42 e 43). 

Nas suas ilustrações cósmicas, Bang Sangho explora mun-
dos imaginários utilizando quase sempre a mesma paleta 
cromática, sendo isto um traço característico no trabalho do 
artista. Apesar de este caso de estudo ter sido acrescentado 
já aquando da realização do projecto prático, acabou por ser 
uma grande influência no que toca às questões cromáticas e 
na conjugação de cores. 

Figura 41, Pink Pupil,

Bang Sangho, 2019

Figura 43, Unknown Landscape

Bang Sangho, 2018

Figura 44, Aggressor,, Bang Sangho, 2018

Figura 42, Pink Pupil,

Bang Sangho, 2019
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Anne Margot Rasmtein e Matthias Aregui, ambos de na-
cionalidade francesa, ilustraram o livro Antes Depois1 (2015) 
(figura 45), vencedor do Prémio Não-ficção da Feira do Livro 
de Bolonha de 2015. Este livro suscitou grande curiosidade 
em termos de layout e temática, onde os autores abordaram 
a temática do tempo da transformação das coisas, seja as me-
tamorfoses de um animal (figura 46), seja a diferença entre o 
dia e a noite ou, até, a vegetação a expandir-se num espaço (fi-
gura 48). Quanto ao estilo de ilustração, os autores recorrem 
a contorno das formas (seja este mais ou menos evidente) e a 
uma paleta cromática variada, mas com cores subtis.

É um livro de leitura simples, concentrando, em cada dupla 
página, a narrativa de dois momentos: o antes e o depois. No 
entanto, as duplas páginas não vivem somente da narrativa 
entre elas, existindo igualmente uma narrativa contínua entre 
diversas páginas do livro. (figura 47 e 48)

17 Título Original: Avant Après (2013), Editora Albin Michel Jeunesse. 1ª 
edição portuguesa: Rodopia de Letras, Lisboa, 2015. Tradução: Ana Marques. 
Edição: GATAfunho

Antes Depois 
de Anne-Margot 

Ramstein e 
Matthis Aregui 

Figura 45, Capa de Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015

Figura 46, Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015

Figura 47, Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015

Figura 48, Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015
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Em termos de layout, os autores recorrem à página com-
pleta para ilustrar. Centrando na página, na maior parte das 
vezes, o objeto/animal/entre outro (figura 49 a 51). No en-
tanto, também recorrem a ilustrações em dupla página, como 
por exemplo, para representar uma paisagem como se pode 
verificar na figura 53 a 55. É interessante verificar como uma 
narrativa simples e direta pode ser complexa no que toca à 
quantidade de informação que contém. Apesar de ter muitos 
momentos visuais, o facto de cada dupla página se concentrar 
apenas numa transformação de um objeto/paisagem/animal/
etc, ajuda a que a leitura seja concentrada num só momento 
havendo tempo para fruir e interpretar cada página, o que 
o torna apelativo. Os elementos são representados de forma 
aproximada à realidade. Estes aspetos (as páginas duplas e a 
representação aproximada à realidade) são uma particulari-
dade deste livro, fazendo dele um livro de fácil leitura, embora 
algumas das suas representações sejam mais elaboradas.

Figura 49, Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015

Figura 50, Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015

Figura 51, Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015

Figura 52, Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015

Figura 53, Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015

Figura 54, Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015

Figura 55, Antes Depois,
Rasmtein e Aregui, 2015
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Com a inauguração, em 2009, da Bedeteca de Beja e 
do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja (no 
qual é responsável pela linha gráfica e co-organizadora), 
a ilustradora Susa Monteiro, de nacionalidade portuguesa, 
passa a dedicar-se exclusivamente à ilustração e à banda 
desenhada. Desde então publica regularmente ilustrações 
e bandas desenhadas em fanzines, revistas e jornais. Além 
disso, participou em exposições individuais e coletivas, ilus-
trou cartazes e panfletos para várias instituições e projec-
tos e, também, ilustrou livros para diversos autores, como, 
por exemplo, António Torrado (editora Pato Lógico), Afonso 
Cruz (editora Alfaguarra) e Susana Cardoso Ferreira (edito-
ra Oficina do livro), entre outros. 

 
O seu álbum ilustrado silencioso intitulado Sonho (2018), 

da coleção Imagens que contam da editora Pato Lógico, é um 
livro sobre o sonho de uma personagem, onde esta acorda 
em cima de uma árvore (figura 57), acompanhada por um 
tigre. Neste sonho, a personagem explora uma floresta, in-
teragindo com o que a rodeia. Ultrapassando esta floresta, 
a personagem chega a um rio (figura 59), aventurando-se, 
assim, a nadar até a um vulcão, escalando-o até ao topo 
(figura 60), onde, no centro deste, se encontra uma rapari-
ga adormecida, que acorda com a sua chegada (figura 61). 

Sonho  
de Susa 

Monteiro

Figura 56, capa de Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 57, Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 59, Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 60, Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 61, Sonho,
Susa Monteiro, 2018
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De repente, uma águia agarra o tigre e a personagem e 
leva-os até uma casa no deserto.(figura 62 e 63) Ao entra-
rem nessa casa, emergem dentro de outra floresta, onde 
existe uma variedade de fauna e flora (figura 65). Ao co-
meçarem a ser perseguidos pelos animais, correm por esta 
floresta (figura 65), chegando a uma outra porta, por onde 
saem, até que, já no exterior, os animais saltam por cima 
da personagem e do tigre, o que faz com que eles se baixem 
e se protejam (figura 66). A história termina com a perso-
nagem e o tigre a adormecer (figura 67).

 

Figura 62, Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 63, Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 64, Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 65, Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 66, Sonho, Susa Monteiro, 2018

Figura 67, Sonho, Susa Monteiro, 2018
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O livro é repleto de cores luminosas, sendo estas mais 
frias do que quentes, o que leva a que este tenha um am-
biente mais escuro, remetendo à noite e ao onírico e surre-
al. A história começa (figura 68) e termina (figura 70) nas 
guardas do livro, contendo estas ilustrações de dupla pági-
na. O frontispício (figura 69) deste livro contém igualmente 
uma ilustração de dupla página, continuação da história. 

Susa Monteiro explora, por exemplo, um close up na pá-
gina esquerda e um zoom out na página direita ou vice-ver-
sa para dar movimento ao livro. Podemos ver que isso acon-
tece quando na página da esquerda a personagem principal 
está a escalar o vulcão (close up) e na página da direita é 
apresentado o vulcão (figura 71). A ilustradora também 
explora diferentes perspectivas da personagem, como, por 
exemplo, quando a personagem chega à casa (figura 72), ou 
seja, perspetiva exterior, e quando ela entra na casa (figura 
72), ou seja, perspetiva interior.  

Na sua entrevista à editora Pato Lógico, quando coloca-
da a questão “Se o teu Sonho falasse, o que contaria?”, Susa 
Monteiro responde “Se este livro falasse, diria para segui-
rem o personagem através do seu sonho, que se deixassem 
levar pelas cores e pelos espaços, pela sensação de voar, 
pela sensação de querer fugir, que tantas vezes aparece nos 
nossos próprios sonhos. Se este livro falasse, convidaria o 
leitor a entrar na suas páginas, como se entrasse no espaço 
privado do personagem - que é, na verdade, o sonho” (Susa 
Monteiro, s/d, s/p).

Figura 69, Frontispício de Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 68, Guardas iniciais de Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 70, Guardas finais de Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 71, Sonho,
Susa Monteiro, 2018

Figura 72, Sonho,
Susa Monteiro, 2018
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See Pala (figura 73) é uma novela gráfica, lançada em 
2019, pelo artista australiano Aldous Massie. Este retra-
ta uma tribo feminina, as Asurans, que se aventura todas as 
noites no coração de uma ilha chamada Pala, que existe en-
tre o submundo dos Narakas e a promessa da imortalidade 
(Massie, 2019, s/p)1. No primeiro capítulo, é-nos apresenta-
da uma personagem, a deusa Pala (de quem a ilha recebe o 
nome), que emerge de um cristal (figura 74), deparando-se, 
de seguida, num lugar indefinido, onde não existe espaço ou 
tempo (figura 75). A deusa Pala está num espaço confi-
nado, onde se depara com uma outra realidade, estando se-
paradas por uma “parede” (figura 75). Com curiosidade, interage  
consigo mesma, com o seu EU da outra realidade. Esta intera-
ção resulta no transporte súbito da deusa Pala para uma ilha, 
pertencente à outra realidade (figura 75). Ao longo da história 
são apresentadas, aos poucos, outras personagens femininas 
pertencentes à tribo, em situações de treino de luta e em am-
biente meditativo e espiritual, entre outras. 

18 “The island Pala exists between the underworld of the Narakas below 
and the promise of immortality above.” (Massie, 2019, s/p)

See Pala de
Aldous Massie

Figura 73, capa de See Pala,
Aldous Massie, 2019

Figura 74, See Pala,
Aldous Massie, 2019

Figura 75, algumas páginas inicias de See Pala, Aldous Massie, 2019
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A novela gráfica See Pala recorre a texto para narrar a história 
com recurso a balões de fala, de pensamento, de sussurro e onoma-
topeias e, também, recorre a texto para indicar a divisão de capítulo 
(Figura 76) e para apresentar o nome de cada personagem. 

Este livro recorre ao uso de uma paleta cromática varia-
da. Em maior parte da história, o autor utiliza somente preto 
e branco e recorrendo a vinhetas, sendo que recorre a cores 
somente nas ilustrações de página inteira (figura 77), para 
realçar um acontecimento. Esta conjugação de duas formas 
de utilização da cor criam uma inter-relação entre páginas.

Em termos estruturais e de layout, no livro See Pala a 
medianiz exterior às vinhetas é maior do que a medianiz entre 
vinhetas, que é bastante inferior. Concentrando a informação 
no meio da página, o autor permite que o livro “respire”. Rela-
tivamente à forma das vinhetas e tiras, Aldous Massie recorre, 
para além da forma convencional rectangular/quadrada, aos 
chamados inset panels. As vinhetas e tiras são estruturadas 
em layouts de grelha fixa (figura 78) e de forma livre (figura 79).

Em See Pala, Aldous Massie explora o lado misterioso das 
Asurans, suscitando ao leitor uma aventura visual mágica e 
espiritual, repleta de peripécias ilustradas. É uma história que 
contém muita informação, muito movimento, muita ação. No 
entanto, tem momentos de calma, o que transmite alguma 
pausa no momento de leitura.

Figura 76, início do 1º Cap. 
de See Pala, Aldous Massie, 2019

Figura 77, See Pala,
Aldous Massie, 2019

Figura 78, See Pala,
Aldous Massie, 2019

Figura 79, See Pala,
Aldous Massie, 2019
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Charles Glaubitz é um artista mexicano, tendo o seu tra-
balho, em ilustração e design gráfico, exposto em galerias de 
arte e museus no México, nos Estados Unidos da América e na 
Europa. Só recentemente é que o artista começou a trabalhar 
na área da banda desenhada.

Na sua primeira novela gráfica intitulada de Starseed (2017), 
Glaubitz aborda um mundo mítico e cósmico combinando reli-
gião, mito e espiritualidade com alquimia e ciência. O livro re-
presenta um conflito entre o mundo natural e o mundo huma-
no. Existem dois grupos: os guerreiros Starseed (figura 81), que 
vivem em paz na selva, rodeados de espíritos e árvores; e os 
llluminati (figura 83), os “maus da fita”, criaturas controladas 
por um ser maior.

Starseeds é uma novela gráfica que recorre a texto para 
auxiliar a narrar a história com recurso a legendas, texto de 
fala num retângulo (sem recorrer ao comum balão circular de 
fala) e também a texto de efeito especiais (como por exemplo, 
onomatopeias). Além disso, Charles Glaubitz utiliza apenas 
texto numa só página em certos momentos do livro (figura 
82), em escala grande, de modo a enfatizar um certo momento 
da história.

 

Starseeds
de Charles 
Glaubitz

Figura 80, Starseeds,
Charles Glaubitz, 2017

Figura 81, Starseeds,
Charles Glaubitz, 2017

Figura 82, Starseeds,
Charles Glaubitz, 2017

Figura 83, Starseeds,
Charles Glaubitz, 2017
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No decorrer de Starseeds é possível verificar que o artista 
recorre ao layout de forma livre para realizar o livro (figura 84 
a 87), utilizando vinhetas e tiras de diferentes tamanhos. Por 
vezes, o artista recorre à ilustração em dupla página (figura 88) 
ou só em uma página (figura 89), sem delimitar a mesma (ape-
nas delimita a ilustração nas páginas que contêm vinhetas). As 
medianizes entre as vinhetas nem sempre são da mesma me-
dida, o que faz realçar certos momentos da história (vinhetas). 

 A paleta cromática utilizada na sua novela gráfica é 
reduzida, utilizando o branco como base, amarelo para realçar 
pormenores, o verde seco como mancha e textura e o azul es-
curo como fundo e para a construção das personagens. Esta 
utilização “restringida” de cores faz com que haja coerência e 
fluidez no decorrer da história, criando contrastes entre perso-
nagens, fundos e pormenores. 

Figura 84, Starseeds,
Charles Glaubitz, 2017

Figura 85, Starseeds,
Charles Glaubitz, 2017

Figura 86, Starseeds,
Charles Glaubitz, 2017

Figura 87, Starseeds,
Charles Glaubitz, 2017

Figura 88, Starseeds, Charles Glaubitz, 2017

Figura 89, Starseeds, Charles Glaubitz, 2017
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Analisando os trabalhos dos artistas Polly Nor, Jesse Ja-
cobs e Bang Sangho, é possível verificar a existência de duas 
formas de representação do corpo das personagens. Nas 
ilustrações de Polly Nor existe uma aproximação quase lite-
ral ao corpo humano, aproximado à proporção real. Isto  
também é possível verificar nas ilustrações de Bang Sangho, 
que representa o corpo de forma mais realista e proporcional. 
Por fim, nas ilustrações de Jesse Jacobs, o artista explora o 
corpo de forma mais geométrica, orgânica e por vezes fragmen-
tada, sem proporções exatas. Estas formas de representar uma  
personagem/o corpo foram importantes como referência para 
o projeto prático, permitindo conhecer novas formas de repre-
sentação do corpo, aproximadas às proporções reais, menos 
proporcionais e mais orgânicas. O estilo de ilustração utilizado 
em Luna e o Reino Aisling explora o corpo de forma orgânica, 
afastando-se das proporções reais. 

 
Relativamente aos dois álbuns ilustrados silenciosos esco-

lhidos para estudo (Sonho de Susa Monteiro e Antes Depois de 
Ramstein e Aregui), é possível identificar características dife-
rentes quanto à narração e extensão das histórias. Enquanto 
que Sonho é uma narrativa mais curta, centrada no sonho 
de uma personagem com uma linha de pensamento contínua, 
Antes Depois é um livro mais extenso que narra o tempo 
de transformação das coisas. Em Sonho, a continuidade da 
narrativa é feita através da interligação entre páginas; já em 
Antes Depois, a narrativa não é contínua, sendo constituída 
por várias pequenas histórias/narrativas.

Sendo o sonho uma das temáticas/conceitos deste projeto 
prático, a obra Sonho, de Susa Monteiro, serviu de grande 
referência em termos de narrativa e conceito, contribuindo, 
também, para uma melhor compreensão do modo de ilus-
tração em uma página e em página dupla. Já a obra Antes 
Depois relaciona-se com este projeto prático no que toca à 
temática de transformação, algo que acontece em momentos 
cruciais no projeto prático.

3.2.1 Relevância dos
Casos de Estudo
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Em Starseeds e See Pala, os autores recorrem ao layout 
de forma livre. Em ambos os casos, recorre-se à ilustração 
em página completa para realçar um determinado momento 
na narrativa. Se em Starseeds o autor recorre à ilustração 
em dupla página, o mesmo não acontece em See Pala. Estas 
novelas gráficas diferenciam-se, também, quanto à forma das 
vinhetas: em Starseeds é possível verificar que as mesmas têm 
sempre um formato mais convencional: retangular ou quadra-
do; e em See Pala já existe a introdução de inset panels. Estes 
dois casos de estudo foram essenciais para perceber como 
organizar as vinhetas e fazer interligações entre elas. Além 
disso, também contribuíram para uma melhor compreensão 
sobre a estrutura de uma novela gráfica, no que diz respeito 
à narrativa. 

Relativamente à compreensão e conjugação de cores, 
todos os casos de estudo foram essenciais para o projeto prá-
tico. Verifica-se que existe uma paleta cromática variada entre 
as ilustrações dos artistas, desde a utilização de muitas cores 
numa ilustração só (Bang Sangho) à utilização de poucas 
cores (Starseeds de Charles Glaubitz). Isto permitiu que, no 
projeto prático, se tomasse a decisão de utilizar cores base 
para a personagem principal do livro e, também, que houvesse 
cores predominantes em cada capítulo da história de modo a 
que se criasse a divisão entre capítulos. 

A variedade de obras e de tipos de ilustração dos casos 
de estudo foram uma base sólida de referências para a cons-
trução do projeto prático. Contribuíram para uma visão mais 
clara sobre como representar o corpo de forma mais orgâni-
ca, como construir uma narrativa visual fluída, como conjugar  
cores de forma coerente e como criar composições e interliga-
ções entre vinhetas. 

Nos seguintes pontos, abordar-se-á o texto/guião do li-
vro Luna e o Reino Aisling, o processo criativo, algumas  
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considerações sobre a narrativa e, ainda, informações de cará-
ter mais técnico da construção do livro. 

3.3. Processo do livro 
Luna e o Reino Aisling

Luna e o Reino de Aisling é uma história centrada numa 
personagem, chamada Luna, que, no decorrer da noite, é 
transportada para um limbo entre o sonho e a vigília. Sem 
saber se está acordada ou a dormir, Luna viaja para mundos 
fantasiosos repletos de paisagens insólitas/exóticas e outros 
seres com os quais irá interagir.

O nome da personagem, Luna, com origem no latim, signi-
fica Lua e reflete a simbologia da Lua. A presença da  Lua ao 
longo da história, com a sua simbologia, foi, pois, determinan-
te para a escolha deste nome. A Lua simboliza esperança, ilu-
minação, receptividade e feminilidade. Luna vai-se aperceben-
do, ao longo da história, que é a Lua que contém os segredos 
e a energia mais puros da vida. 

A escolha do termo Aisling, de origem irlandesa, cujo sig-
nificado é sonho, está relacionado com o contexto da história 
que decorre no reino do sonho em que Luna imerge, numa 
viagem de aventura e de descoberta.

A história foi concebida por partes, como um guião. É  
escrita em frases curtas, dando a sensação de movimentos 
rápidos, mas sem perder de vista os necessários momen-
tos de contemplação, que são introduzidos pelas pausas  
entre os acontecimentos. O surreal, o imaginário, o onírico e o 
mistério estão presentes; há a exploração de um sonho ou 
transportação para outra realidade, bem como do desejo de al-
cançar o desconhecido.

 

3.3.1. História
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A história contém as seguintes partes (a história completa 
poderá ser lida nos anexos):

 Parte I - O início da viagem
 Parte II - O Portal e o destino 
 Parte III - A ave e a dança dos peixes
 Parte IV - Os peixes guias 
 Parte V - O encontro com os símbolos
 Parte VI - O poder dos símbolos
 Parte VII - A Guardiã
 Parte VIII - A magia do encontro 

 Parte I - O início da viagem: 

Luna encontra-se no seu quarto a desenhar e a observar 
pela sua janela. Sem sono à vista, um formigueiro invadiu o 
seu corpo, sem qualquer aviso. Ela deitou-se a admirar a pou-
ca luz que entrava pela janela. Bizarramente a luz que existia 
desvaneceu, mergulhando tudo na escuridão. Algo excêntrico 
invadiu o seu corpo e tudo o que a rodeava.

Uma correria de luzes e pontos coloridos alastrou-se pelo 
espaço preto e o seu coração acelerou. Luna deixou-se levar 
pela escuridão e pelas tonalidades coloridas reluzentes. Dei-
xou-se mergulhar no vazio. 

Tudo à sua volta se transformou e uma espécie de portal 
abriu-se por cima do seu corpo. Entrou no Portal.

Figura 90, Luna no Quarto,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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Luna e a viagem espiritual: Quando Luna começa a ver flashes 
de cor, luzes e pontos coloridos, ela entra numa viagem espi-
ritual. Esta viagem espiritual pode caracterizar-se como um 
sonho lúcido ou até uma projeção astral, entrando assim no 
plano astral em que a sua mente, alma e espírito se elevam a 
outros níveis de consciência. 

Segundo a American Psychological Association, uma projeção 
Astral é : "a alegada capacidade de entrar entre um estado de 
transe num estado em que ninguém abandona o corpo físico 
e opera no plano astral (exemplo, um nível hipotetizado de 
existência para a consciência ou espírito que atua como uma 
ligação entre os mundos físico e espiritual ou divino)” (Ameri-
can Psychological Association, s/a, s/p). 
 

Figura 91, Luna
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 92, Luna e o portal, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021
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Parte II - O Portal e o destino: 

Luna inicia uma jornada repleta de emoções. O Portal leva-
-a a um infinito vazio onde havia uma quantidade de portais 
extensa. Flutuava de portal em portal mas nenhum a levava 
completamente para outro lugar. Era como se passasse de so-
nho em sonho e se esquecesse do que tinha acontecido ou do 
que tinha vivido. Naquele sítio havia uma passagem que pare-
cia não ter fim. Luna vai percorrendo o caminho até que avista 
uma luz que provém do que lhe parecia ser um outro portal. 
Correu até essa luz e, sem pensar, entrou.

 À medida que avançava no Portal, adormeceu. Por entre 
estrelas cintilantes, foi levada por uma espécie de rio como 
que flutuando no espaço.

Figura 93, Luna e os portais,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 94, Luna e o caminho,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 95, Luna adormecida,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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 Parte III -  A ave e a dança dos peixes

Despertou com o som de uma ave, e viu-se deitada sobre a 
relva, ao pé do rio, num mundo diferente . As estrelas brilha-
vam e, entre elas, vislumbrava-se a lua, que iluminava os céus. 
Dormente, deixou-se descansar por mais uns minutos, afinal a 
viagem tinha-a deixado atordoada. Por fim, uma sensação de 
calma dominou a sua mente e corpo.

Tinha chegado a um mundo novo, não se recordava de 
onde vinha nem como tinha ali chegado, mas tudo que a ro-
deava deixara nela uma sensação de leveza e serenidade. Ali, 
naquele mundo desconhecido, tudo era incerto. O que restava 
para Luna era explorar e aventurar-se pela bela floresta que 
estava diante seus olhos.

A ave aproximou-se dela e Luna pegou nela com todo o 
carinho, levando-a de volta ao seu ninho, na árvore. Quando 
desceu da árvore, encostou-se a ela admirando a vista. Avis-
tou no rio uma espécie de peixes que dançavam uns com os 
outros. Caminhou até eles, e sentou-se à beira do rio olhando 
para o seu reflexo na água.

Luna e o início da transformação: Quando Luna viaja do seu 
quarto até ao novo planeta, e o seu cabelo e o vestido mudam 
de cor, ela transforma-se. A mudança da cor do cabelo e do 
vestido representam a mudança do seu estado de espírito e o 
início da sua transformação.

Figura 96, Luna e o acordar,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 97, Luna e a ave,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 98, Luna e o descer da árvorer,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 99, Luna e a dança dos peixes,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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Parte IV - Os peixes guias: 

As criaturas peixe começaram a nadar e Luna decidiu se-
gui-los na esperança de encontrar alguém que a pudesse es-
clarecer: onde se encontrava? Que lugar era aquele? Caminhou 
sem fim, admirando a beleza que a rodeava. Achou estranho 
mas ao menos não se sentia tão só. 

Decidiu aventurar-se por entre a vegetação, na companhia 
dos peixes. A densidade da flora impedia de ver mais além

De repente, ouviu-se algo e nesse mesmo momento os pei-
xes nadaram bem rápido no caudal do rio, até os perder de 
vista. Instigada por este comportamento inesperado dos pei-
xes, correu por entre as árvores, até que vislumbrou, ao longe, 
uma cascata. 

Parou, escondida atrás de uma árvore, observou os peixes 
que saiam, um a um, da água. Os seus corpos transforma-
ram-se: tinham aumentado de tamanho, pernas esguias, não 
muito compridas, e braços longos. Manteve-se incrédula por 
tal transmutação. Seu coração palpitava. Não sabia se deveria 
ir ter com eles ou continuar caminho. Será que eles poderiam 
comunicar com ela? Será que a sua presença os ia afugentar? 

Figura 100, Luna e os peixes,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 101, Luna e a floresta,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 102, Luna e transformação dos peixes, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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Parte V - O encontro com os símbolos: 

Um dos peixes avistou-a escondida por detrás da árvore e 
avançou até ela. Estendeu-lhe a mão, e Luna seguiu-o, porém 
receosa. Um outro peixe toca num símbolo que estava gravado 
numa árvore. O símbolo emanou uma luz suave.

Juntaram-se aos outros peixes, que se encontravam numa 
espécie de clareira. Não emitiram nenhum som, apenas baixa-
ram a cabeça quando Luna chegou, quase como se estivessem 
a venerá-la. Em círculo, aproximaram-se dela, levantando os 
braços. Luna entrou num transe e as estrelas iluminavam-na.
Sentiu um calor amoroso a percorrer-lhe o corpo e uma alegria 
a crescer.

Após algum tempo a trocarem olhares e a interagirem, re-
tomaram a viagem.

Figura 105, Luna e a interação com os peixes, Luna e o Reino Aisling, 

Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 103, Os peixes e o símbolo da 
água, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 104, Luna e o peixe guia,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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Parte VI - O poder dos símbolos:

Ali, naquele lugar mágico, aqueles seres deslocavam-se por 
um caminho que os levava para o coração da floresta. Luna 
apenas os seguia, sem saber qual o seu destino, mas o am-
biente que a rodeava transbordava de amor. 

Durante o longo percurso, Luna avistara mais símbolos 
nas árvores e, sem medo, tocou-lhes. Tal como o primeiro, re-
luziam. Os peixes mudaram de rumo e Luna, mais uma vez, 
seguiu-os com confiança. Na caminhada, encontraram um úl-
timo símbolo gravado numa árvore. Treparam a essa árvore, 
continuando a sua jornada.

Luna, acompanhada por um dos seres, chegou a um local 
em que existiam várias estruturas sobre as árvores, constituída 
por uma éspecie habitações. Foi conduzida a uma das casas.

Luna e as casas: As casas triangulares sob as árvores re-
metem para as habitações de tribos. Será que os seres que 
vivem naquela floresta são uma tribo?

Significado dos símbolos: Os símbolos que vão aparecendo 
nas árvores são como que portais para o lugar a que Luna 
chega no final da história. Esses símbolos representam os ele-
mentos naturais: Água, Terra, Fogo e Ar.

Figura 106, Luna e símbolo da terra,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 107, Luna e símbolo do fogo,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 108, Luna e símbolo do ar,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 109, As casa nas árvores, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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Parte VII - A Guardiã: 

 Quando entrou ficou deslumbrada pela beleza e grandeza 
que a rodeava O peixe tocou um sino que estava pousado so-
bre uma mesa. De uma das outras divisões saiu um ser muito 
belo, conhecido por Guardiã. O olhar de Luna foi atraído ime-
diatamente para o colar brilhante que ela trazia ao pescoço. 
Sorrindo, aproximou-se de Luna. Tocou-lhe no rosto e pegou-
-lhe na mão. 

A Guardiã levou-a para o tapete que estava no centro da 
sala e ali se sentaram, de mãos dadas. A Guardiã começou a 
cantar. Era a primeira vez que Luna ouvia algum som além do 
das águas cristalinas do rio e do canto das aves. Enquanto 
ecoava aquela bela melodia, uma luz ia inundando o espaço. 
Aos poucos, Luna sentia-se cada vez mais em casa.

Entretanto, entraram na casa outros dois seres, carregando 
flores e jóias. A Guardiã pediu a Luna para se levantar e foi 
então que os três a rodearam. Do nada, as flores e as jóias 
flutuaram até Luna, pousando no seu cabelo e nas suas rou-
pas, transformando-a por completo. Durante este espaço de 
tempo, os três entoavam uma bela melodia.

Luna e as oferendas: Quando os dois seres se juntam à 
Guardiã e os três rodeiam Luna, ao mesmo tempo que as flores 
e as jóias flutuam, estamos perante um evento ritualístico

Luna e a sua transformação:  Os brincos, a cor do cabelo e 
a roupa transformam-se quando Luna toca no colar. O colar é 
um amuleto que tem poderes de transformação. Foi escolhido 
o branco para o vestido para simbolizar a pureza e novos co-
meços. Estas transformações pretendem representar a viagem 
espiritual de Luna, em busca de si própria, do autoconheci-
mento e do verdadeiro conhecimento do que a rodeia.

Figura 110, O primeiro ritual,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 111, A transformação de Luna,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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Parte VIII - A magia do encontro:

Após tal ritual, conduziram-na até uma varanda. Luna re-
parara que as casas rodeavam uma clareira, no meio da qual 
estava uma fogueira.

Um som, que lhe fez lembrar uma trombeta, ecoou e, aos 
poucos, uma variedade de criaturas saía das casas e da flo-
resta, aproximando-se da clareira. Um dos seres pegou-lhe na 
mão e levou-a até ao chão. 

Parecia cada vez mais belo e luminoso aquele sítio! A melo-
dia, as cores, as formas, as criaturas, tudo lhe parecia mágico!

À volta da fogueira havia papéis no chão e as criaturas 
traziam consigo uma taça com tinta e um pincel. Todas as 
criaturas se reuniam, e chamaram Luna para se juntar a elas. 
Deram-lhe um papel, tinta e um pincel. Juntos desenharam 
nos papéis. Um desenhou as nuvens, outro uma cascata, outro 
uma fogueira e outro árvores. Como as criaturas transmitiam a 
Luna uma sensação de conforto, ela decidiu desenhá-las.

Depois, as criaturas começaram a desenhar no corpo de 
Luna os símbolos que Luna tinha visto gravados nas árvo-
res. Luna percebeu que aqueles símbolos eram importantes  
naquela floresta, e que foi através deles que chegou às casas 
nas árvores.

Quando as criaturas terminaram de desenhar no seu corpo, 
deram todos as mãos à volta da fogueira, começaram a cantar 
e os desenhos, antes feitos, flutuaram por cima das suas ca-
beças. Foi então que a Lua se aproximou deles.

Fecharam os olhos, exceto Luna, que estava incrédula com 
tal acontecimento. A Lua descera entre eles e os desenhos 
rodearam-na. Foi então que todas as criaturas se transforma-
ram… na própria Luna, abraçando-a sob a luz intensa da Lua.

Figura 112, O toque da trombeta,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 113, A fogueira,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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Simbologia das criaturas: Cada criatura que aparece no 
final da história representa um dos quatro elementos. Essa 
representação está presente quer nos colares que as criaturas 
usam, quer nas cores dos seus corpos. As criaturas desenham 
os símbolos no corpo de Luna,  como representação simbólica 
da comunhão de Luna com a Natureza.

Simbologia da Lua e dos desenhos: Na parte final, os de-
senhos feitos pelas personagens evocam o início da história, 
quando Luna estava a desenhar no seu quarto, e representam, 
ainda, um ritual da viagem de Luna. São os desenhos que, jun-
tamente com a força do canto e da fogueira, evocam o poder 
da Lua e fazem com que esta desça até eles. A lua simboliza 
a criação, novos começos e a pureza, tendo força mágica para 
transformar as criaturas na própria Luna. 

Figura 114, As Criaturas,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 115, Os desenhos,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 116, Os desenhos em Luna, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 117, O segundo ritual e o poder da Lua,
Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021
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Simbologia da transformação das criaturas:
A transformação das criaturas na própria Luna representa 

as diferentes fases da jornada espiritual da Luna, que acom-
panhamos no decurso da história. O facto da cor da roupa e 
do cabelo das criaturas ser a mesma da roupa e do cabelo da 
Luna no início da história representa a essência e origem de 
Luna, que não pode ser esquecida.

Experiência de Luna: No decurso da história, Luna tem uma 
ekstasis experience. Jule Evans fala desta experiência na sua 
palestra “The Science of Spiritual Experiences” (2018) e des-
creve-a como “momentos em que vamos para além do sentido 
comum de nós mesmos e nos sentimos conectados com algo 
maior/superior”1. Além disso fala do sentimento ecstasy que 
significa “estar fora de nós”2 (Evans, 2018, s/p), que é o senti-
mento que Luna acaba por experienciar na sua viagem. 

19 “moments where we go beyond the ordinary sense of self and feel con-
nected to something greater”(Evans, 2018, s/p)

20 “standing outside of the self”(Evans, 2018, s/p)

Figura 118, A transformação das
criaturas, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 119, A transformação das 
criaturas, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 120, O abraço, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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 Inicialmente o processo criativo foi muito intuitivo, pois o 
guião não estava totalmente definido. Comecei por construir 
um imaginário visual, através de esboços soltos desenhados 
de forma aleatória num diário gráfico, de possíveis persona-
gens e ações.

Numa primeira fase, foram realizados esboços a lápis de 
ilustrações que ajudaram a começar a delinear a narrativa. 
Eram esboços de ilustrações que tinha idealizado e que consi-
derava determinantes no enredo da história.

O facto de ter havido simultaneidade na criação do guião 
e das ilustrações foi facilitador do processo de construção da 
narrativa e do artefacto.

Após a partilha da documentação de referências visuais e 
textuais com o orientador do projeto, discutiu-se a possibilida-
de de focar o projeto numa área mais concreta no mundo dos 
livros de ilustração. Assim, a narrativa silenciosa e os álbuns 
ilustrados silenciosos tornaram-se o foco do projeto.

 
À medida que se foram desenvolvendo os esboços a lápis 

tornou-se evidente que este projeto não tinha exatamente as 
características do álbum ilustrado silencioso, uma vez que 
a extensão do guião seria maior do que a que caracteriza o 
álbum ilustrado silencioso. 

 Então, surgiu a possibilidade de aproximar o meu livro 
à banda desenhada e à novela gráfica, transpondo caracterís-
ticas destas, tais como vinhetas e tiras,  para o meu projeto. 
Desde logo percebi que estas características eram essenciais 
não só para que a história, visualmente, fosse mais intrigante 
e misteriosa  mas também para que a narrativa se tornasse 
mais harmoniosa e coerente, proporcionando vários momen-
tos de movimento, ações de pausa, calma e rapidez. 

3.3.2. Criação das 
ilustrações
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No desenvolvimento do projeto determinou-se, de modo 
a que fosse mais produtivo e económico, que seriam, numa 
primeira fase, realizados apenas os esboços. Assim foi-me 
possível realizar um teste de livro digital e teste de encaderna-
ção físico com os esboços, o que me ajudou a perceber certas 
questões, tais como o layout, divisões entre as vinhetas e tiras 
e o espaço branco necessário à volta da prancha, bem como 
o ritmo da narrativa. 

Na realidade, apesar da determinação de um plano pro-
cessual mais conciso, senti a necessidade de ir alternando a 
realização das ilustrações. Isto porque necessitava de começar 
a ver resultados para começar a perceber não só questões 
compositivas mas também cromáticas, que, para mim, eram 
igualmente importantes. Assim sendo, posso afirmar que fui 
saltando entre os esboços das ilustrações, o desenho da linha 
no computador e a pintura digital. Para mim fazia todo sentido 
este processo pois ajudou-me na concretização de momentos 
determinantes para a produção do artefato.

Numa fase intermédia do projeto, foram realizados testes 
de cor, de forma quase aleatória, de vários momentos da  
história. Numa perspectiva mais madura sobre o que foi rea-
lizado, foi possível distinguir os ambientes cromáticos iniciais 
dos finais (como por exemplo na imagem 121 e 122). Além 
disso, foi essencial pois esse processo auxiliou-me na percep-
ção de questões cromáticas bem como da forma e da flui-
dez narrativas. Inicialmente tinha ambientes muito distintos 
no que toca à cor, o que fazia com que houvesse quebras no 
seguimento da narrativa. Após a realização da pintura de uma 
sequência de imagens foi possível perceber a necessidade da 
narrativa, em termos cromáticos e texturais. Daí foi mais fácil 
perceber ambientes e cores que poderiam conjugar as páginas 
com a passagem para outros momentos da história.

Figura 121, testes de cor,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 122, Luna e a entrada no 
planeta, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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No livro Luna e o Reino Aisling é possível verificar que 
existem “quebras” em termos cromáticos em certos momen-
tos. As mesmas são intencionais, pretendem afirmar a mudan-
ça de capítulos. De forma a assegurar continuidade entre capí-
tulos foram introduzidos pormenores que remetem ao capítulo 
seguinte, como por exemplo, na figura 123: o pormenor da cor 
do interior do portal que introduz a cor do ambiente cromático 
da cena seguinte (figura 124); e na figura 125,  a cor do rio que 
introduz a cor do ambiente cromático seguinte (figura 126).

Figura 123, Luna e o portal, 
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 124, Luna, 
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 125, Luna e a entrada no planeta, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 126 Luna e a chegada ao planeta, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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Apesar de experimentar alguns materiais como lápis de cor 
e aguarelas, determinei num primeiro momento os materiais 
que queria utilizar: marcadores de álcool (touch new e touch 
five markers) (figura 127), para o preenchimento, e caneta 
de gel preta, para delinear as formas. São materiais que já 
tinha experimentado e vinham ao encontro do tipo de textura 
e imagética que queria criar para o livro. Além disso, a técnica 
tornou-se, para mim, clara: uma fusão de ilustração manual 
com digital (figura 128 e 129).

Inicialmente os desenhos foram desenhados com linha a 
lápis, passados para uma folha apropriada (Papel Inart, 160 g) 
para pintar com os marcadores e posteriormente foram digita-
lizados e editados no Adobe Photoshop através de alteração 
de contraste, luminosidade e cores (nomeadamente a aplicação 
do mapa degradê1 - figura 128). Aqui, o meu maior interesse era  
perceber como a cor original reagia à sua alteração digital-
mente, de modo a criar cores, texturas e ambientes gráficos 
completamente diferentes.

Como referido anteriormente, as ilustrações provêm de 
uma fusão de técnica manual e digital. De modo a harmonizar 
e perceber como as cores reagiam à sua alteração, procedeu-
-se à realização de uma paleta de cores, em papel, para ver 
como cada cor reagia à aplicação de diferentes mapas degra-
dês (tendo estes diferentes cores também). 

Após a percepção das tonalidades criadas com o mapa de-
gradê, procedi à realização das ilustrações manuais, tendo já 
em mente as possíveis cores que estas poderiam ter. Além 
disso, também realizei pintura digital sobre a manipulação das 
ilustrações com o mapa degradê.

Numa fase mais avançada do projeto, apercebi-me que o 
processo de conjunção da pintura manual e digital acabaria 
por me ocupar mais tempo do que pretendia. Sendo assim, 

21 O Mapa degradê é um recurso do Adobe Photoshop que é capaz de 
modificar as tonalidades das imagens através do mapeamento de escala de tons 
de cinza das mesmas para cores de um preenchimento gradiente.

Paleta cromática, 
pintura e criação  

de texturas

Figura 127, 1ºs testes de cor, 
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 128, 1ºs testes de cor, 
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 129, 1ºs testes de cor, 
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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de modo a tornar o meu trabalho mais expedito, apercebi-me 
que poderia trazer a manualidade e textura do manual para o 
digital, criando texturas digitais a partir de texturas dos mar-
cadores de álcool. Então, digitalizei várias texturas que realizei 
com os marcadores e criei pincéis (figura 130) no Adobe Pho-
toshop de modo a aproximarem-se das texturas criadas nas 
ilustrações iniciais. 

A técnica das ilustrações baseou-se no desenho com ca-
neta em papel, de seguida a vetorização e arranjo da mesma, 
sendo que esta opção foi descartada e passei apenas a dese-
nhar diretamente no Adobe Photoshop sobre a digitalização 
dos esboços das ilustrações. De seguida, realizou-se a pintu-
ra digital com pincéis criados e aplicação de fotografias de 
texturas/ambientes sobrepostos para criar um ambiente mais 
onírico e orgânico.

Inicialmente a paleta cromática prendia-se a cinco cores 
principais, pois o mapa degradê apenas permitia uma certa  
variedade de cores, com a nova técnica de pincéis com textura 
foi-me possível ter uma paleta cromática muito mais abrangente. 
É de salientar que a primeira paleta cromática foi essencial 
para determinar que cores teriam mais presença no livro. 

As texturas e ambientes foram criadas com recurso a foto-
grafias de elementos naturais (fotografias de texturas de árvo-
res, do espaço, de árvores, de relva, entre outros). 

A conjugação da fotografia e da pintura foi a melhor forma 
para criar ambientes mais oníricos e orgânicos. 

 Ao longo da história a utilização da sobreposição de 
fotografias e repetição das mesmas é recorrente. Isto deve-se 
ao facto de haver necessidade que haja uma harmonia visual e 
estética entre as páginas e os acontecimentos. 

Figura 130, pincéis, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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3.3.4. Layout e Miolo  
O miolo contém 120 páginas, foi impresso em digital com 

papel Muken Pure 120g, sendo este cosido e encadernado com 
capa dura.

Luna e o Reino Aisling segue uma estrutura simples com 
layout de grelha livre. As suas vinhetas e tiras são rectangu-
lares, tendo sido explorado vários tipos de organização e ta-
manho das mesmas, tal como se pode verificar nas seguintes 
imagens (figura 132 a 143)

Como já referido, inicialmente tinha em mente a reali-
zação de um álbum ilustrado, pelo que tinha planeado que o 
mesmo tivesse as dimensões de 20 cm x 25 cm. No entanto, 
com a evolução do projeto para álbum ilustrado silencioso e 
mais tarde para novela gráfica silenciosa, determinei que o 
meu livro coubesse numa dupla página, de um A3, de modo a 
que a sua impressão fosse económica e que houvesse suficien-
te espaço para que as ilustrações respirassem e que fossem 
bem lidas. Assim sendo, realizei um teste de encadernação de 
15cmx25cm e um de 18cmx26cm, acabando por escolher o do 
formato maior. 

 Desde modo, o espaço de trabalho tornou-se mais am-
plo, dando-me mais liberdade para ilustrar o livro e possibili-
dades de criar diversas composições.

3.3.3. Formato
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Figura 131, layout  principal de Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021
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colocar fotos do livro

Figura 132, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021 Figura 135, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 133, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021 Figura 136, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 134, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021 Figura 137, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021
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colocar fotos do livro

Figura 138, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 139, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 140, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 141, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 142, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 143, Luna e o Reino Aisling, Ana Serôdio Silva, 2021
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A escolha da imagem utilizada nas guardas foi simples. 
Devido à complexidade e presença forte das ilustrações no li-
vro, decidiu-se que as guardas seriam apenas uma montagem 
de imagens digitais, de modo a que o livro pudesse respirar e 
que se criasse intriga ao leitor. Foi feita edição e sobreposição 
de duas fotografias já utilizadas em outras ilustrações, para 
remeter às cores e ambientes das mesmas. Também se deci-
diu que as guardas seriam diferentes de modo a representar, 
através da cor, um momento inicial e um final. Apesar de estas 
se aproximarem cromaticamente, na guarda final existe maior 
predominância da cor branca, remetendo à pureza alcançada 
por Luna no final do livro. 

3.3.5. Guardas

Figura 144, Primeiras guardas, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 145, Últimas guardas, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021



88

3.3.6. Capa/Lombada/
Contra-capa O livro foi encadernado com capa dura devido à ex-

tensão de páginas. Foi realizada, inicialmente, uma capa/
contrapa/lombada com a técnica dos marcadores de álco-
ol e aplicação do mapa degradê e esboços da personagem 
principal a entrar num portal (figura 146), tendo esta sido 
reformulada posteriormente. 

Numa fase mais avançada do projecto, foram realizadas 
alternativas para a capa com base em ilustrações já existentes 
no livro. Foi criada uma nova ilustração recorrendo a uma con-
jugação da ilustração da Lua (figura 148) com a ilustração de 
quando a Luna passa no portal para o outro universo (figura 
149). O objetivo era o de incorporar dois momentos de misté-
rio presentes na história, um introdutório e outro mais avan-
çado, de modo a criar uma sensação de curiosidade ao leitor. 
Além disso, também foi importante que a capa contivesse, de 
forma subtil, pistas do que acontece no livro. Assim sendo, é 
representado na capa um momento crucial da história, no en-
tanto a sobreposição de duas ilustrações pode suscitar ao leitor 
outras interpretações, para além das que vai absorver da história.

Figura 146, 1º teste capa,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 147, Capa final,
Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 148, Lua, Luna e o Reino Ais-
ling, Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 149, Lua, Luna e o Reino Ais-
ling, Ana Serôdio Silva, 2021
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Luna e o Reino Aisling
- Runic Typography

Luna e o Reino Aisling
- Karrik Typography

Figura 153, Runic, VelveType, 2013

Figura 154, Karrik, VelveType, 2020

A tipografia utilizada na capa (figura 150) e lombada (fi-
gura 151) é a Runic, de Sébastien Hayez, uma “fonte inspirada 
por uma caligrafia rúnica semi uncial vista no Livro de Kells1”2 
(Velve Tyne, s/d, s/p). Esta foi escolhida por ser uma fonte 
que se destaca por ser inspirada numa caligrafia rúnica (que 
remete a tempos antigos ou fantasiosos). Apesar de alguma 
ilegibilidade de leitura do nome da autora, o mesmo é pro-
positado de modo a de ir de encontro ao mistério do próprio 
conteúdo do livro. 

Na ficha técnica do livro (figura 153), como contém mais 
informação, é utilizada a tipografia Karrik, de Jean-Baptiste 
Morizot, uma fonte não serifada, de modo a que a leitura seja 
mais fácil.

22 Manuscrito ilustrado com motivos ornamentais, feito por monges celtas 
por volta do ano 800 AD

23 “Font inspired by a runic semi-uncial callygraphy seen on the Book of 
Kells. Inline & plain versions.” disponível em https://velvetyne.fr/fonts/runic/

Figura 150, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 151, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021

Figura 152, Luna e o Reino Aisling, 
Ana Serôdio Silva, 2021
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3.3.7. Testes de 
impressão Numa etapa final do projeto realizaram-se testes de im-

pressão em diferentes tipos de papel. Como as ilustrações têm 
muita mancha de cor, os papéis de 90g não aguentavam a 
tinta, ficando com dobras, optando-se, assim, por papéis entre 
os 120g e os 160g, tais como:

Offset Recycled (um pouco cinzento e com textura) 160g
Couché Silk (branco e liso) 115g
Couché Gloss (branco e liso)135g
Munken Pure (amarelado e com um pouco de textura) 120g

As impressões nos diferentes papéis ficaram semelhantes, 
sendo a única diferença a luminosidade da cor. O tipo de papel 
Couché  ficavam com marcas facilmente, tendo sido, assim, 
descartados, apesar de que as cores ficavam um pouco mais 
luminosas do que nos outros. Já os tipos de papel Offset Re-
cycled e Munken Pure não ficavam com marcas tão facilmente. 
Após a comparação entre estes papéis, foi decidido que o livro 
seria impresso no tipo de papel Munken Pure. 

 
Apesar de se ter escolhido o papel Muken Pure 120g para 

a encadernação, a capa foi impressa em digital num tipo de 
papel couché, com um acabamento mate plastificado.
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Considerações Finais 
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Considerações Finais
A ideia de criação de uma novela gráfica silenciosa foi a ra-

zão para a reflexão dos diálogos possíveis entre o álbum ilus-
trado, álbum ilustrado silencioso, banda desenhada e novela 
gráfica/novela gráfica silenciosa. A reflexão realizada, presen-
te neste relatório, foi a ponte para a realização da novela grá-
fica silenciosa Luna e o Reino Aisling, sendo essencial para 
perceber que caminho seguir em termos formais e estruturais 
de um livro desta tipologia.

Um álbum ilustrado silencioso é uma narrativa, comumente 
não muito extensa, que vive da sequencialidade das imagens/
ilustrações sem qualquer existência de texto, a não ser para-
textos; enquanto que a novela gráfica silenciosa é um livro ex-
tenso, com uma longa narrativa, apropriando-se da gramática 
da banda desenhada, sendo que vive de arte sequencial para 
criar a narrativa. 

De facto, o álbum ilustrado silencioso e a novela gráfica si-
lenciosa, apesar de terem elementos e características diferentes, 
acabam por ser próximos, pois apropriam-se de elementos um do 
outro, por exemplo, a apropriação, pelo álbum ilustrado silencio-
so, de vinhetas, tiras e inset panels, e da ilustração numa página 
completa ou em dupla página pela novela gráfica silenciosa. 

Tal como referido no capítulo II, quando recorremos a Philip 
Nel, vemos algumas diferenças entre ambos, como, por exem-
plo, o que encerra a leitura no álbum ilustrado silencioso é o 
virar da página, enquanto que na novela gráfica silenciosa é a 
medianiz que leva a esse encerramento. Mas também têm algo 
em comum, como, por exemplo, ambos os livros dependem da 
justaposição de imagens e ambos se pautam pela inexistência 
de texto. A inexistência de texto faz com que sejam igualmen-
te ricos no que diz respeito ao espectro de interpretações e à 
possibilidade de o leitor revisitar as páginas, de modo a obter 
novas perspectivas sobre o livro. 
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Os casos de estudo foram essenciais para compreender 
o processo de criação. Trouxeram-me conhecimentos e pers-
pectivas sobre aspectos narrativos, compositivos, de layout e 
conjunção de cores determinantes para a criação do projeto 
prático. Dos casos de estudo, destacam-se os casos de Bang 
Sangho e o de “Starseeds” de Charles Glaubitz. O primeiro por 
se aproximar ao projeto prático em termos de conjugação cro-
mática e o segundo em termos de composição e layout. 

Luna e o Reino Aisling, apesar de se caracterizar como uma 
novela gráfica silenciosa acaba por ser um livro híbrido, resul-
tado de as ilustrações terem começado a ser projectadas para 
um álbum ilustrado silencioso e mais tarde para uma novela 
gráfica silenciosa. Ou seja, nela encontramos traços do álbum 
ilustrado silencioso e da novela gráfica silenciosa. 

Pretendeu-se que o projeto fosse silencioso devido à aber-
tura da leitura a múltiplas interpretações e, também, pela  
“liberdade” que a ausência de texto traz à criação das ilus-
trações (sem haver preocupações no que toca à ocupação 
de texto numa página). Acresce ainda o facto de um livro 
silencioso conter uma certa magia, que se vai descobrindo 
na sequência narrativa. Por outro lado, é, para mim, mais fá-
cil expressar-me por imagens do que por palavras.

Luna e o Reino Aisling aborda conceitos como autoco-
nhecimento, auto-realização, espiritualidade, surrealismo e so-
nhos. Estes são uma presença implícita em toda a narrativa. A 
viagem de Luna no mundo dos sonhos, onde tem uma ekstasis 
experience, representa uma conexão com a sua alma e espíri-
to. O início desta viagem espiritual é representado pelo portal 
em que Luna imerge. A exploração da floresta, a curiosidade e 
o espanto na interação com esse mundo desconhecido, repre-
sentados em vários momentos, representam a busca espiritual 
de conhecimento de si. Os diversos elementos figurativos têm 
um papel na jornada de Luna. Os peixes são os guias da flores-
ta que orientam Luna e a conduzem até às casas nas árvores. 
Isto representa uma das etapas desta viagem. 
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O seu encontro com a Guardiã e o ritual que acontece 
na casa representa uma nova etapa na sua transformação e  
conhecimento dos seus poderes. O ritual junto à fogueira re-
presenta o desprendimento do que é palpável e visível ao olho. 
A descida da lua e o levitar dos desenhos representam o início 
da transformação dos seres e, também, a pureza de Luna. No 
final do livro, esta transformação dos seres representa que 
Luna está em plena comunhão com a natureza e seus elemen-
tos (terra, água, ar e fogo), o que representa o encontro con-
sigo mesma, o seu autoconhecimento. Os seres/criaturas são 
alter egos de Luna; são representações das diferentes facetas 
da própria Luna e a sua transformação na Luna representa 
como, apesar das diferentes facetas, ela é um todo, una. Ao 
ser abraçada, Luna sente-se auto realizada, pois descobre que 
nunca esteve sozinha nesta viagem, que toda a interação que 
ela teve com os elementos e os seres, era, afinal, Luna a rela-
cionar-se consigo mesma, a tentar encontrar-se. 

É de realçar que estes conceitos estão patentes também 
nas formas, nos símbolos, nas cores e na sua luminosidade. 
Todos os elementos figurativos, tais como Luna, a Guardiã, 
os peixes, as criaturas, a lua e as estrelas, a água, as plantas, 
remetem para esses conceitos.

Há uma intencionalidade, ao usar determinadas cores, 
símbolos e movimentos, de conduzir o leitor num mundo de 
sensações e sentimentos que Luna vai experienciando. A pale-
ta cromática usada, cores vivas e vibrantes, pretendem repre-
sentar os sentimentos de esperança, alegria, deslumbramento 
e êxtase que caracterizam a personagem principal na sua via-
gem de autodescoberta. 

Luna e o Reino Aisling, recorre a um layout híbrido, utili-
zando layout de grelha fixa (apenas em algumas páginas) e de 
grelha de forma livre (o que é mais recorrente). Para a media-
niz optou-se por usar uma conjugação de fotografia e texturas, 
com uma paleta cromática semelhante às próprias ilustrações. 
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Durante o processo de criação de Luna e o Reino Aisling 
houve alguns contratempos técnicos, nomeadamente no início, 
quando os ficheiros do photoshop não guardavam as camadas 
e os tinha de refazer, de raiz. Posso também afirmar que hou-
ve alguma dificuldade, em alguns momentos, na criação da 
narrativa, o que levou a momentos de pausa, mais longos do 
que os desejados, e de revisitação, uma e outra vez, das cenas 
já construídas. Relativamente à investigação, admito que tive 
alguma dificuldade em fazer o enquadramento e a organiza-
ção da reflexão de modo claro e coerente, talvez decorrente da 
minha natural dificuldade enquanto disléxica, contudo creio 
que os objetivos foram relativamente alcançados. 

Luna e o Reino Aisling foi o começo de uma nova etapa na 
minha vida, aprendendo e desenvolvendo novas técnicas de 
ilustração, de composição e de narrativa. Pretendo que este 
livro seja apenas o início de uma coleção de livros sobre as 
aventuras da Luna. 

No próximo livro pretendo introduzir uma personagem 
masculina chamada Solis e criar interligações com o mun-
do explorado em Luna e o Reino Aisling. Solis viverá numa 
dimensão em que a Guardiã estará mais presente e em que 
terá um papel preponderante no enredo da história. Preten-
do continuar aprofundar o meu conhecimento sobre novelas 
gráficas silenciosas de modo a desafiar-me e inspirar-me e, 
também, aprofundar o meu conhecimento nesse campo. Pre-
tendo, igualmente, explorar mais tipos de organização e forma 
de vinhetas de layout de grelha fixa e layout de forma livre de 
modo a que o próximo livro seja mais dinâmico visualmente, 
e deixo em aberto a possibilidade de existir texto (principal-
mente onomatopeias). Há também o desejo de publicação do 
livro Luna e o Reino Aisling, sendo essa a próxima etapa deste 
projeto. 

Este projeto é o primeiro em que crio uma narrativa se-
quencial mais longa, o que desafiou os meus limites criativos e 
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me obrigou a questionar e refletir sobre o processo de criação. 
Obrigou-me a, não só pensar numa sequência narrativa com 
sentido e que refletisse o que queria transmitir, mas também 
a descobrir a melhor forma, no que respeita a métodos, a pro-
cessos, a técnicas, entre outros, de a construir. 
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Parte I – O início da Viagem

Era como que um ritual: antes de dormir, Luna desenhava. 
Sentada na cama, inspirada pela luz do luar, Luna desenhava 
as árvores e nuvens que coloriam a sua vista da janela. No 
meio do turbilhão que era a sua mente, uma canção ecoava 
muito baixinho, o que acalmava o seu coração. De olhos bem 
abertos ela fitava o escuro e a pouca luz que a Lua emanava.

Quando terminou o desenho, levantou o caderno para ad-
mirar o que tinha desenhado e com cuidado pousou-o na me-
sinha de cabeceira. Desligou a luz e deitou-se lentamente na 
cama como uma pena. Um bocejo tímido apareceu, trazendo 
a esperança de uma boa noite de sono.

Mas, nessa noite, o sono não chegava. Luna foi invadida 
por um formigueiro que lhe percorreu o corpo. Então, decidiu 
experimentar algo invulgar: olhar fixamente para um ponto no 
escuro.  De repente, a escuridão abateu-se sobre o quarto.

Após algum tempo a admirar aquela esfera inexistente de 
espaço, começa a ver flashes de cor. Não conseguia perceber 
se estava acordada ou se o seu corpo já tinha enveredado por 
caminhos sonolentos. Algo excêntrico invadira o seu corpo. 

Uma correria de luzes e pontos coloridos alastrava pelo 
vasto espaço negro. O seu coração acelerou. Até aquele mo-
mento não piscara sequer os olhos, deixando-se levar por 
aquela sensação extravagante que a possuíra. Luna deixou-se 
levar pela escuridão e pelas tonalidades coloridas reluzentes. 
Deixou-se mergulhar no vazio. 

De repente os pontos de luz concentraram-se numa só es-
fera acima do seu corpo.

História 
Luna e o 
Reino Aisling
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Levantou-se muito devagar e ao tocar naquela esfera estra-
nha e cintilante, tudo se transformou.

Uma espécie de portal abriu-se e Luna deixou-se mergu-
lhar no desconhecido. Entrou no portal. O seu corpo foi desva-
necendo do lado de cá, tendo emergido num mundo comple-
tamente diferente do que conhecia. 

Parte II - O Portal e o Destino 

Com o coração aos saltos, de olhos bem abertos, deu por si 
rodeada de portais. O que rodeava Luna eram apenas estrelas 
e portais que flutuavam à sua volta.

Flutuava de portal em portal mas nenhum a levava verda-
deiramente para um lugar especifico. Era como se passasse de 
sonho para sonho e se esquecesse do que tinha acontecido ou 
do que tinha vivido.

Ao longe, avistou uma passagem iluminada por estrelas 
cintilantes. Sem onde ir, percorreu o caminho em direção a 
essa passagem. E à medida que os pés flutuavam, sentia que o 
seu corpo era deixado para trás. O seu coração palpitava cada 
vez mais face à incerteza do seu destino. 

Avistou algo que emanava uma luz tão intensa que quase a 
cegava, o que a impedia de perceber de que se tratava.

Ansiosa e expectante começou a caminhar cada vez mais 
rápido, até alcançar aquela luz, percebendo, então, que provi-
nha de uma espécie de portal. 

Apesar da luz intensa, que a ofuscava, ela entrou no portal 
sem pensar duas vezes, sem medo. Decidiu arriscar. Não podia 
voltar para trás, a viagem tinha que continuar e a esperança de 
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alcançar algo estava mais perto de se concretizar. 
Começou a sentir uma suave brisa em seus cabelos, provo-

cando nela uma sensação de sonolência. À medida que o seu 
corpo foi passando no Portal, adormeceu.

Por entre as estrelas cintilantes, foi levada por uma espécie 
de rio como que flutuando no espaço. O rio percorria o vazio 
e desaguava num planeta desconhecido, transportando Luna 
no seu caudal.

Parte III – O encontro com a ave e a dança dos peixes

Luna dá por si deitada relva, junto ao rio. Tinha sido des-
pertada pelo canto de uma ave que a sobrevoava. 

As estrelas brilhavam e, entre elas, vislumbrava-se a lua, 
que iluminava os céus. Dormente, deixou-se descansar por 
mais uns minutos, afinal a viagem tinha-a deixado atordoada. 
Por fim, uma sensação de calma dominou a sua mente e cor-
po. Sentia-se como que libertada e cada vez mais em comu-
nhão consigo própria.

Quando se levantou, pegou gentilmente na ave e aconche-
gou-a no seu colo. De mansinho aproximou-se da árvore e 
subiu-a com o pássaro numa das mãos.

Escalou a árvore até alcançar o ninho e colocou o pássaro 
nele, acariciando-o até adormecer. 

Desceu da árvore e encostou-se nela a admirar as estrelas 
e o céu, ainda exausta de uma viagem que nem sabia que tinha 
percorrido. Mas sentia-se pronta para continuar a aventura. 

Avistou, no rio, uma espécie de peixes que dançavam uns 
com os outros. Aproximou-se e sentou-se, de pernas cruzadas, 
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olhando para o seu reflexo na água.

Admirou os poucos peixes que moravam no rio e a sua es-
tranha dança. Para Luna pareciam-lhe peixes, pois estavam na 
água, mas na realidade a sua forma era estranha e incomum 
aos peixes que ela conhecia. 

Começou a aperceber-se que aquele era um lugar invulgar, 
estranho, até. À sua frente, do outro lado do riacho, existiam 
apenas crateras e uma vista de onde se vislumbrava o horizon-
te daquele planeta, onde ela tinha ido parar, e atrás de si uma 
floresta extensa com grandes montanhas. 

Já não morava mais no seu quarto, ou sequer tinha memó-
ria de que se tinha deitado para dormir. Só sabia que, agora, 
ali, residia corpo, alma e mente. 

Parte IV – Os peixes Guias

Munida de coragem, levantou-se e começou a caminhar 
junto à margem do rio, seguindo os peixes que a acompanha-
vam na sua caminhada. Luna não se sentia só. O saltitar dos 
peixes no rio animavam a sua viagem. Caminhava com a espe-
rança de encontrar alguém que a pudesse esclarecer: onde se 
encontrava? Que lugar era aquele?

Caminhou sem fim, admirando a beleza que a rodeava.

A certa altura o rio entra pela floresta. Foi então que Luna 
decidiu aventurar-se por entre a vegetação, sempre na compa-
nhia dos peixes. A densidade da flora impedia-a de ver mais 
além, árvores bem altas e vegetação rasteira rodeavam-na.

De repente ouviu-se algo e nesse mesmo momento os  
peixes nadaram bem rápido no caudal do rio, até os perder  
de vista. 
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Instigada por este comportamento inesperado dos peixes, 
correu por entre as árvores, até que vislumbrou, ao longe, uma 
cascata. 

Parou, escondida atrás de uma árvore, observou os peixes 
que saiam, um a um, da água. O seus corpos transformaram-
-se: tinham aumentado de tamanho, pernas esguias, não mui-
to compridas, e braços longos. 

Manteve-se, incrédula por tal transmutação, escondida 
atrás da árvore. Seu coração palpitava. Não sabia se deveria 
ir ter com eles ou continuar caminho. Será que eles poderiam 
comunicar com ela? Será que a sua presença os ia afugentar? 

Parte V – O encontro com os símbolos

Uma das árvores tinha um símbolo gravado. Então, Luna 
viu um dos peixes tocar nesse símbolo, que nesse instante 
emanou uma luz suave.

Luna foi descoberta por um dos peixes, que avançou até ela 
e lhe estendeu a mão. Luna seguiu-o, não deixando de sentir 
algum receio. Levou-a para junto dos outros peixes, que se en-
contravam numa espécie de clareira. Quando avistaram Luna, 
baixaram a cabeça, em silêncio, num gesto de veneração. Em 
círculo, aproximaram-se dela, levantando os braços. Luna en-
trou num transe e as estrelas iluminaram-na.

Sentiu um calor amoroso a percorrer-lhe o corpo e uma 
alegria a crescer. Nem sabia se lhes haveria de dizer algo,  
talvez não fosse necessário. Afinal os gestos acabaram por 
falar por si. 

Os peixes permaneceram à volta de Luna. Enquanto dois 
deles lhe tocavam, o terceiro, com o seu poder, levantou as 
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mãos à frente de Luna e dois portais abriram- se nas suas 
mãos. A emoção era tanta que Luna acabou por libertar algu-
mas lágrimas, abraçando os outros dois peixes.

Após algum tempo a trocarem olhares e a interagirem, re-
tomaram a viagem. 

Parte VI – O poder dos símbolos

Ali, naquele lugar mágico, aqueles seres deslocavam-se por 
um caminho que os levava para o coração da floresta. Luna 
apenas os seguia, sem saber qual o seu destino, mas o am-
biente que a rodeava transbordava de amor. 

Durante o longo percurso, Luna avistou mais símbolos gra-
vados nas árvores e desta vez, sem medo, tocou-lhes. Tal como 
tinha acontecido com o primeiro, todos eles emitiam uma luz 
suave. Os peixes mudaram de rumo, entrando noutra parte da 
floresta e Luna, mais uma vez, seguiu-os, com confiança.

Já mais dentro da floresta, encontraram um último sím-
bolo, desta vez gravado num ponto um pouco mais alto da 
árvore. Então um dos peixes subiu à árvore e os outros dois 
ajudaram Luna a subir também. Luna, mais uma vez, tocou no 
símbolo e assim continuou o seu caminho de árvore em árvo-
re, seguindo um dos peixes, enquanto os outros dois tinham 
ficado para trás. 

Ao longe , avistou algo sobre as árvores e à medida que se 
aproximava reparou que eram estruturas compostas por aquilo 
que lhe pareceu serem habitações.

Talvez aqueles seres vivessem ali e, talvez, durante o dia 
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percorressem o rio à procura de comida, pensou ela. Havia 
tantas casas mas ela não via mais ninguém, além do peixe que 
a vinha acompanhando desde o rio.

Foi então conduzida a uma das casas. Quando entrou ficou 
deslumbrada pela simplicidade, beleza e grandeza que a ro-
deava. O peixe tocou um sino que estava pousado sobre uma 
mesa.

De uma das outras divisões saiu um ser muito belo, conhe-
cido por Guardiã. O olhar de Luna foi atraído imediatamen-
te para o colar brilhante que ela trazia ao pescoço. Sorrindo, 
aproximou-se de Luna. Tocou-lhe no rosto e pegou-lhe na mão.

Parte VII - A Guardiã

A Guardiã levou-a para o tapete que estava no centro da 
sala e ali se sentaram, de mãos dadas.

A Guardiã começou a cantar. Era a primeira vez que Luna 
ouvia algum som, que não o  das águas cristalinas do riacho 
e o do canto das aves. Enquanto ecoava aquela bela melodia, 
uma luz ia inundando o espaço. Aos poucos, Luna sentia-se 
cada vez mais em casa.

Entretanto, entraram na casa outros dois seres, carregando 
flores e joias. A Guardiã pediu a Luna para se levantar e foi 
então que os três a rodearam.

Do nada, as flores e as joias flutuaram até Luna, pousando 
no seu cabelo e nas suas roupas, transformando-a por com-
pleto. Durante este espaço de tempo, os três entoavam uma 
bela melodia.
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Parte VIII – A magia do encontro

Finalizado o ritual, foi conduzida até uma varanda. Luna 
reparara que as casas rodeavam uma clareira, no meio da qual 
estava uma fogueira.

Um som, que lhe fez lembrar uma trombeta, ecoou e, aos 
poucos, uma variedade de criaturas saiu das casas e da flores-
ta, aproximando-se da clareira.

Um dos seres pegou-lhe na mão e levou-a até ao chão. 

Parecia cada vez mais belo e luminoso aquele sítio! A melo-
dia, as cores, as formas, as criaturas, tudo lhe parecia mágico!

À volta da fogueira havia papéis no chão e as criaturas 
traziam consigo uma taça com tinta e um pincel.

Todas as criaturas se reuniam, e chamaram Luna para se 
juntar a elas. Deram-lhe um papel, tinta e um pincel. Juntos 
desenharam nos papéis. 

Um desenhou as nuvens, outro uma cascata, outro uma fo-
gueira e outro árvores. Como as criaturas transmitiam a Luna 
uma sensação de conforto, ela decidiu desenhá-las.

Depois, as criaturas começaram a desenhar no corpo de 
Luna os símbolos que Luna tinha visto gravados nas árvores. 
Luna percebeu que aqueles símbolos eram importantes 
naquela floresta, e que foi através deles que chegou às casas 
nas árvores.

Quando as criaturas terminaram de desenhar no seu corpo, 
deram todos as mãos à volta da fogueira, começaram a cantar 
e os desenhos flutuaram por cima das suas cabeças. Foi então 
que a lua se aproximou deles.
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Fecharam todos os olhos, exceto Luna, que estava incrédu-
la com tal acontecimento. A Lua descera entre eles, com um 
brilho intenso, e os desenhos rodearam-na.

Foi então que todas as criaturas se transformaram…  
na própria Luna, abraçando-a sob a luz intensa, mas calma, 
da Lua. 
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Paleta Cromática
(Inicial)

Touch New e 
Touch Five
(marcadores
 de álcool)

Alteração cromática 
com o Mapa Degradê
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1º FASE
Ilustrações projetadas 
para álbum ilustrado

Processo - técnica
Marcadores de álcool 
+ 
Mapa degradê

Personagem Principal
LUNA
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1º FASE
Ilustrações projetadas 
para álbum ilustrado

Processo - técnica
Caneta de Gel 
+
Marcadores de álcool 
+ 
Mapa degradê
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1º FASE
Ilustrações projetadas 
para álbum ilustrado

Processo - técnica
Marcadores de álcool 
+ 
Mapa degradê
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2º FASE
Ilustrações projetadas 
para novela gráfica

Processo - técnica
Caneta de ácool 
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2º FASE
Ilustrações projetadas 
para novela gráfica

Processo - técnica
Caneta de ácool 
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2º FASE
Ilustrações projetadas 
para novela gráfica

Processo - técnica
Caneta de ácool 
+
Mapa degradê
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2º FASE
Ilustrações projetadas 
para novela gráfica

Processo - técnica
Caneta de ácool + 
mapa degradê 
sobreposto com
pintura digital
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3º FASE
Ilustrações projetadas 
para novela gráfica

Processo - técnica
pintura digital
com aplicação de 
textura de papel 
sobreposta
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4º FASE
Ilustrações projetadas 
para novela gráfica

Processo - técnica
Testes de
cor e texturas
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4º FASE
Ilustrações projetadas 
para novela gráfica

Processo - técnica
Testes de
cor e texturas
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4º FASE
Ilustrações projetadas 
para novela gráfica

Processo - técnica
Testes de
cor e texturas


