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Resumo
É durante a infância que as crianças começam a construir uma relação com o 

mundo e os objectos que o compõem. Desse conjunto de objectos fazem parte os 

livros — ferramentas fundamentais para o seu desenvolvimento.

O livro ilustrado para crianças, enquanto objecto de comunicação, de ludicidade 

e enquanto artefacto de design, pressupõe uma fruição global relativa às discipli-

nas que o compõem: texto, ilustração e design. Neste tipo de livros destacam-se 

os livros não-convencionais, onde o design assume um papel relevante e onde o 

objecto participa também como aspecto narrativo.

Abordando o livro ilustrado para crianças como um objecto multidisciplinar 

constrói-se uma sustentação conceptual que aborda o livro ilustrado como con-

teúdo e forma. Numa primeira parte caracteriza-se o livro ilustrado para crian-

ças como objecto potenciador da narrativa através das ferramentas e mecanismos 

de design, nomeadamente formato, tipografia, organização da página, expressão 

visual e produção gráfica. Numa segunda fase, analisam-se alguns livros de re-

ferência, designadamente O livro Inclinado de Peter Newell, Na Noite Escura de 

Bruno Munari, Love de Gian Berto Vanni e Pat the Beastie de Henrik Drescher, 

analisando as soluções formais tomadas pelos autores. 

A componente prática compreendeu a elaboração do livro ilustrado não-conven-

cional No Carvalhal do Gerês. A narrativa aborda um tema de impacto ambiental 

— o fogo, procurando sensibilizar as crianças para questões ambientais relacionadas 

com os animais e o seu habitat, tendo por base o Parque Nacional da Peneda Gerês. 

A metodologia adoptada envolveu a visita ao parque com o conhecimento das 

principais espécies presentes e a aplicação das ferramentas do design à construção 

do projecto gráfico, num processo sistemático de testagem e análise dos constran-

gimentos físicos.  

O projecto final compreende a apresentação de duas propostas de concepção, 

um livro em cadernos e um livro em harmónio. As duas propostas aplicam os 

conceitos relativos aos livros ilustrados não-convencionais, com duas soluções 

relativas à produção gráfica.  No livro em cadernos realça-se o uso de diferentes 

materiais de suporte e de cortantes, que salienta o poder destrutivo do fogo. No 

livro em harmonio destaca-se a linearidade visual e realça-se o contraste  entre 

os dois espaços distintos da narrativa, antes e durante o fogo, permitindo a sua 

leitura em duas faces.

Palavras-chave: 
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Abstract
Children begin to build a relationship with the world and all the objects that com-

pose it during their childhood and books are essential tools for their development.

The illustrated book for children, as an object of communication, playfulness and 

as an object of design, provides an overall fruition based on all the disciplines that 

comprise it: text, illustration and design. Inside illustrated books, unconventional 

books stand out, where design plays an important role and it is also part of the 

narrative.

The present research focus on the illustrated book for children as a multidisci-

plinary subject, studying the illustrated book as content and form. The first part 

characterizes the illustrated book for children as an object able of improving the 

narrative through design tools and mechanisms, including format, typography, 

page structure, visual expression and graphic production. In a second part some 

analyses of reference books were done. The books studied include The Slant Book 

of Peter Newell, Na Noite Escura of Bruno Munari, Love of Gian Berto Vanni and 

Pat the Beastie of Henrik Drescher, highlighting the formal solutions chosen by 

the authors.

On the practical part an unconventional illustrated book called No Carvalhal do 

Gerês was produced. The narrative is based on an environmental subject — the 

fire, and it aims to sensitize children about environmental issues related to ani-

mals and their habitat, based on the Peneda Gerês National Park.

The methodology involved, in a first step, the visit to the Park, to contact and 

develop the knowledge about the main species of the Park. The second step com-

prises the application of the design tools in the construction of the graphic pro-

ject, through a systematic process of testing and analysis, always taking physical 

constraints into account.

The final project includes the presentation of two design proposals, a book built 

with single pages, and a harmonium book. The two proposals apply the concepts 

of unconventional illustrated books, presenting two solutions for the graphic pro-

duction. The first proposal highlights the use of different support materials and 

cutting, emphasizing the destructive power of fire. In the harmonium book stands 

out the visual linearity that highlights the contrast between two different spaces 

of the narrative, before and during the fire, allowing the reading on both sides of 

the pages.

Keywords: 

illustrated book, illustration for children, object-book, editorial design.
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1. Contextualização
É durante a infância que as crianças começam a construir uma relação com o 

mundo e os objectos que o compõem. Desse conjunto de objectos fazem parte os 

livros — ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da criança.

Esta relação com o livro começa desde cedo para muitas crianças, com o típico 

ritual familiar da leitura para adormecer. Estas experiências representam para es-

tes novos leitores a descoberta de fantasias, o libertar da imaginação e de novas 

formas de ver e pensar, construindo memórias que perduram ao longo dos anos, 

tal como refere Fawcett-Tang (2007) “o imaginário das páginas dos livros infantis 

é uma das mais duradouras influências visuais”.

Assim, é importante pensar sobre estes objectos impressos que tão importantes 

são no crescimento de uma jovem mentalidade e pensar também no papel do 

designer enquanto responsável pela concepção visual destes livros.

Ao lidar com o desenvolvimento de novos leitores, o designer está também a li-

dar com o início da sua formação e cultura visual. É ele que, trabalhando em con-

junto com ilustradores e editores, tem nas suas mãos as ferramentas e mecanis-

mos para que estas novas leituras aconteçam de forma a proporcionar uma leitura 

agradável e motivadora, que alimente o desejo de sonhos e fantasias, desenvolva 

o imaginário e que faça a criança ganhar gosto pela leitura e carinho pelo objecto.

Para produzir um livro infantil é necessário pensar no livro como um todo onde 

texto, ilustração e objecto estão em sintonia, pois todos estes componentes são 

partes comunicantes e todas estas partes exploram e desenvolvem os sentidos das 

crianças. Ora, “o designer é responsável por moldar a natureza física do livro, a 

sua aparência visual, a forma como comunica, bem como posicionar todos os 

elementos na página” (HASLAM, 2006: 16) tendo à sua disposição, nos dias de 

hoje, inúmeras possibilidades e formas de produção editorial, permitindo dar aso 

à criatividade e a novas formas de manipulação e reprodução de um livro.

Foi com o proliferar de processos técnicos e avanços tecnológicos que se co-

meçaram a desenvolver projectos editoriais mais ambiciosos, pensados para in-

teragir por eles próprios, como objecto. Livros não convencionais, ricos em ex-

periências sensoriais que dão ao leitor mais do que uma história com imagens, 

potenciando a narrativa através das possibilidades de interacção com o objecto. 

Foram vários os autores que durante essa época se dedicaram ao estudo e à cria-

ção deste tipo de objectos. Bruno Munari foi um dos principais promotores na 

experimentação da comunicação visual de projectos editoriais. O seu trabalho 

com os pré-livros e as técnicas usadas na sua produção contribuíram de um modo 

fundamental para o repensar do livro ilustrado para a infância enquanto objec-
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to impresso. Enzo Mari dedicou-se ao estudo da percepção visual das crianças, 

criando livros ilustrados, brinquedos e jogos que interagissem com o leitor através 

da sua manipulação. Também a artista Kveta Pacovska traduz esta intenção nos 

seus livros, onde os cortes, as dobras e os formatos induzem à criança novas pers-

pectivas sobre o livro.

Nos dias de hoje, devido à rápida evolução das tecnologias digitais e à criação 

de livros electrónicos, a opção de tornar um projecto num objecto impresso ou 

não, começa a ser uma decisão ponderada. Andrew Losowsky (2010) opina que, 

embora as tecnologias digitais, através do movimento, consigam transmitir ideias 

e histórias de forma eficaz e fantástica, “a diferença crucial entre estas duas tecno-

logias vem no que acontece a seguir. Uma vez assistido o vídeo, clicado no link, in-

teragido e apreciado, a janela é fechada, o próximo link é clicado e, no final do dia, 

o ecrã é desligado (...) sem pegada palpável para além de uma nota no histórico da 

internet. No entanto, ao pegar num livro, interagimos com um objecto evocado 

no mundo real, algo com peso e a sensação de que contém algo do espírito em que 

foi criado” (LOSOWSKY, 2010: 7). 

Assim, a presença física do livro é parte da sua narrativa. Cabe ao designer 

entender esse poder e procurar manipular cada experiência sensorial que eles 

possuem, desde a textura do papel, ao formato, ao cheiro de tintas diferentes, ao 

peso ou à dimensão. 

“Todas as decisões relacionadas com o objecto são ferramentas capazes de po-

tenciar a história contada” (LOSOWSKY, 2010). Nos livros ilustrados para crian-

ças esta afirmação revela-se um aspecto importantissimo na sua produção, pois é 

a criança, com a mentalidade em desenvolvimento, que começa a apropriar-se da 

descodificação de símbolos e sensações gráficas, a formar a sua cultura visual e a 

perceber os livros enquanto objectos dessa cultura. 

Andrew Losowsky (2010) acaba mesmo por afirmar que a sobrevivência do pro-

duto físico só faz sentido em situações em que a sua fisicalidade é uma peça deli-

berada e integrada no seu projecto. 

Importa então reflectir sobre as diversas possibilidades que um livro pensado 

como objeto pode apresentar, e a potencialidade de usufruir deste objecto como 

ferramenta para o desenvolvimento da relação das crianças com o livro como 

objecto lúdico, intímo e natural.
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2. Objecto de estudo
Dado o contexto apresentado, o objecto em estudo nesta investigação são os livros 

ilustrados para a infância que aqui lhes chamamos de não-convencionais.

Por não-convencionais definimos aqueles que fogem aos princípios tradicionais 

de edição — onde o conteúdo é criado e organizado e só depois é pensada a for-

ma de materializar esse conteúdo — aqueles cuja encadernação ou acabamen-

to são mais do que o invólucro do conteúdo, aqueles onde o objecto participa 

também como aspecto narrativo, aqueles onde a sua estrutura física acrescen-

ta algo ao conteúdo literário e imagético e permite outras ou novas leituras da 

narrativa. Para Aristóteles (apud MOURÃO-FERREIRA, 1986: 11) “o livro é um 

animal vivo” e, sendo assim, reconhecemos que ele, livro, é um meio de comu-

nicação que interage com a criança desde cedo e estabele com ela uma relação 

íntima e natural, na medida em que é através dos sentidos que se experiência 

o convívio com o livro. Neste sentido, e citando McLuhan, “the medium is the 

message” (MCLUHAN, 2008: 21). Portanto, a forma como o livro é criado e or-

ganizado transmite uma mensagem à criança. Os livros não-convencionais ques-

tionam o objecto neste sentido, potenciando a mensagem através da sua forma. 

Segundo Salisbury (2004), um livro bem desenhado proporciona uma experiência 

estética completa, mesmo quando só o temos na mão, antes ainda de explorarmos 

o seu conteúdo. São livros com estas características que aqui pretendemos estu-

dar. Livros entendidos como um artefacto lúdico na medida em que permitem à 

criança interagir, brincar e recrear histórias e realidades.

2. Objectivos da investigação
A finalidade desta pesquisa levanta questões quanto à produção de livros ilustra-

dos para a infância e, consequentemente, da sua importância enquanto objecto. 

Assim, definimos os seguintes objectivos:

Em primeiro lugar procura-se perceber, através da elaboração de um projecto 

prático, de que forma é que um livro, pensado como um todo cooperante entre 

áreas que o constituem — sendo estas o texto, a ilustração e projeto gráfico — con-

segue explorar os vários sentidos e proporcionar um momento de leitura rico em 

novas experiências e sensações. 

Em segundo lugar, pretende-se acender uma luz sobre o tema do livro ilustrado 

não-convencional e instigar o leitor de livros e o designer para as diversas possibi-

lidades que um livro pensado como objecto pode apresentar.

Em terceiro lugar, pretende-se ainda conhecer os meios disponíveis que o designer 

poderá dispor para a elaboração de um projecto de livro ilustrado não-convencional 

e avaliar criticamente o modo como alguns autores intervêm nesse processo.
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2. Estrutura da dissertação
A dissertação que se apresenta, intitulada No Carvalhal do Gerês inicia-se com a 

presente introdução, onde é revelado o contexto em que se insere este estudo, o 

objecto de estudo em questão, os objectivos e a organização da dissertação, com a 

explicitação dos assuntos e tratar em cada capítulo.

Após a introdução ao tema, a dissertação organiza-se em duas partes principais, 

sendo a primeira designada de Fundamentação Teórica - O livro ilustrado para 

crianças e a segunda Projecto prático - No Carvalhal do Gerês.

A primeira parte apresenta a sustentação conceptual da proposta de livro ilustra-

do para a infância No Carvalhal do Gerês. Aqui o teor desta sustentação divide-se 

em três capítulos:

O Livro como conteúdo, onde nos referimos à ilustração para crianças, à litera-

tura infantil e à sua evolução histórica.

O livro como forma, onde se descrevem as várias fases de concepção de um livro 

ilustrado para crianças enquanto objecto de design, e como estas são aplicadas ao  

objecto de estudo — o livro ilustrado não-convencional.

Estudos de Caso, capítulo onde se analisam quatro livros ilustrados não-conven-

cionais para crianças de quatro autores diferentes de forma a perceber a perspec-

tiva destes autores relativamente à problemática em questão.

Na segunda parte, apresentamos o projecto prático No Carvalhal do Gerês, que 

encerra a passagem da teoria estudada à prática. Começamos com o enquadra-

mento em que se insere o projecto, o programa — onde se descrevem as moti-

vações, o contexto e os objectivos específicos do projecto — e a metodologia, 

terminando esta parte com o processo de produção do projecto. 

 A finalizar seguem-se as considerações finais, onde colocamos algumas comen-

tários acerca de todo este estudo desenvolvido e as conclusões que retirámos da 

concepção deste projecto. Apontam-se ainda algumas linhas de abertura futuras 

no desenvolvimento deste trabalho.
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II. Fundamentação teórica
         O livro ilustrado para crianças





1. O livro como conteúdo 
Neste capítulo abordaremos, de uma maneira geral, aquilo que constitui o conteúdo 

de um livro ilustrado para a infância. Começaremos por esclarecer o significado de 

ilustração, a ilustração dirigida ao público infantil e as suas particularidades. Segui-

damente abordaremos o conceito de literatura infantil enquanto matéria literária 

que compõe o livro, as suas origens, géneros e modalidades mais comuns e um 

resumo histórico da evolução da literatura e ilustração nos livros para a infância. 

1.1. Ilustração e Ilustração para a infância
Numa abordagem geral à ilustração do livro para crianças, começaremos com o 

levantamento de algumas definições comummente atribuídas à palavra ilustra-

ção. Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das 

Ciências de Lisboa, ilustração define-se como:

“1. Processo de tornar ou de se tornar conhecido pelo mérito de tornar 

ou de se tornar ilustre. 2. Distinção, nobreza, fama, renome. 3. Conjunto 

de conhecimentos em vários domínios. Cultura, sabedoria, saber. 4. Pes-

soa muito célebre, ilustre. 5. Esclarecimento, explicação, exemplificação.  

6. Acção de ornar com desenhos ou imagens, de ilustrar uma obra, um 

texto. 7. Imagem, gravura, reprodução que ajuda a compreender, a es-

clarecer um texto impresso ou a decorá-lo.”

Quanto à raíz etimológica da palavra, segundo o Dicionário Etimológico da Lín-

gua Portuguesa, ilustração deriva do latim illustratiõne e significa a acção de escla-

recer ou o acto de iluminar.

Mário Moura (2010), desenvolve o conceito de ilustração afirmando que uma 

imagem começa a ser uma ilustração quando de algum modo foi feita para repre-

sentar visualmente um texto, referindo que “uma ilustração é uma imagem que 

não foi produzida para funcionar por si mesma, mas para estar de algum modo, 

ligada a outro objecto (entendido aqui não como uma coisa estritamente material 

— pode tratar-se de uma narrativa, de um conceito, etc.)”

Para Colomer (1999) toda a ilustração é uma imagem, mas nem toda a imagem 

é uma ilustração. Para a autora, a ilustração insere-se no texto narrativo, formada 

por sequência e ritmo.

Nodelman (1988), apresenta a definição presente no The American Heritage Dic-

tionary: “visual matter used to clarify or to decorate a text” (p. 3), podendo então 

afirmar-se, de acordo com Nodelman (1988), que, como as ilustrações podem 

fornecer informação que complete o texto, elas têm como intenção clarificar. 
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Assim, se entendermos por ilustração uma representação pictórica que pretende 

complementar ou ajudar a esclarecer um texto, podemos dizer que esta tem à 

partida, um carácter pedagógico. 

A ilustração para a infância é uma forma particular de ilustração, caracteriza-

da pelo seu destinatário. Nesta perspectiva a ilustração de livros para crianças 

revela-se como fundamental, quer para a compreensão do texto a que ela é re-

ferente, quer para a promoção do desenvolvimento da criança. Segundo Salis-

bury (2004) as ilustrações comunicam tantas coisas às crianças que acabam por 

ser muito mais do que simples desenhos ao serviço da palavra e, por vezes, são 

as ilustrações as portadoras de todo o significado. Para o autor “as ilustrações 

dos livros para a infância desempenham, no processo de desenvolvimento da 

criança, uma função muito mais importante do que o auxílio à leitura” (Salis-

burry, 2007: 6). 

É importante referir que, neste contexto, falamos sobre livros ilustrados para 

a infância e não de álbuns ilustrados — constituídos perdominantemente por 

imagens. Nos livros ilustrados para a infância co-existem textos e ilustrações. 

Neste sentido, existe uma relação interactiva entre ilustrações e palavras e am-

bos se tornam responsáveis pela narrativa.

Uma vez que para as crianças as imagens são mais facilmente descodificadas 

do que o texto, estas tornam-se no elemento que permite à criança o primeiro 

contacto com o livro. Devido às experiências que vai acumulando, a criança 

aprende a interpretar e reconhecer as imagens. A esta aprendizagem Salisbury 

(2007) denomina de “alfabetização visual”. Desta forma o ilustrador, enquanto 

transmissor da sua visão sobre a obra, tem um papel importantíssimo na cria-

ção destas imagens. Para Ferrer (apud REIS, 2010), a ilustração só está em pleno 

quando permite diferentes leituras e não se limita a repetir o texto.

Assim podemos dizer que as ilustrações, enquanto parte de um livro, podem 

desempenhar várias funções para além da representação do texto. Elas pode enfa-

tizar, persuadir ou evocar outras histórias, outras visões para lá do texto narrado.

A ilustração, quando bem aplicada, pode funcionar como um mecanismo po-

tenciador na leitura, tornando essa actividade num tempo único, repleto de novas 

experiências, que libertam a imaginação da criança.
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1.2. Literatura e Ilustração Infantil: origens e evolução
Classifica-se de literatura, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporâ-

nea da Academia das Ciências de Lisboa, a arte que consiste no uso estético da lin-

guagem na produção de obras literárias. Mediante esta definição podemos afirmar 

que a literatura tem uma motivação estética. Recorre ao discurso poético de forma 

a transmitir e comunicar conhecimentos. 

Dentro da vastidão da literatura podemos individualizar a literatura infantil. A de-

finição deste termo é um assunto debatido por vários autores, onde muitas vezes as 

opiniões se dividem. Tendo em consideração a perspectiva de vários autores pode-

mos referir que a literatura infantil, embora incluindo uma pluralidade de factores, 

tem em comum o seu destinatário: a criança. Citam-se alguns exemplos.

Meireles (apud BARBOSA, 2009: 20) afirma que:

“são as crianças, na verdade, que o delimitam, com a sua preferência. Cos-

tuma-se classificar como Literatura Infantil o que para elas se escreve. Seria 

mais acertado, talvez, assim classificar o que elas lêem com utilidade e prazer. 

Não haveria, pois, uma Literatura Infantil a priori mas a posteriori. Mais do 

que literatura infantil existem “livros para crianças.”” 

Soriano (1975), citado por Fontes, diz que :

“a literatura para a juventude é uma comunicação histórica (quer dizer loca-

lizada no tempo e no espaço) entre um locutor ou um escritor adulto (emis-

sor) e um destinatário criança (receptor) que, por definição, de algum modo, 

no decurso do período considerado, não dispõe senão de forma parcial da 

experiência do real e das estruturas linguísticas, intelectuais, afectivas e ou-

tras que caracterizam a idade adulta.” 

O aparecimento da literatura infantil decorre da ascensão da família burguesa e dos 

ideais iluministas da época que promoviam a educação e o conhecimento com um 

direito de todo o cidadão a partir do século XVII, época da reorganização do ensino 

e da fundação do sistema educacional burguês (AZEVEDO, 1999). Antes disso as 

crianças, vistas como pequenos adultos, participavam, desde tenra idade, da vida 

adulta e, por isso mesmo, não havia livros ou histórias especificamente dirigidos a 

elas. A partir desta mudança a criança passa a ser considerada como detentora de 

características próprias — transitórias, mas identificáveis — e sujeita a necessidades 

específicas (ROCHA, 1992). Assim sendo, a literatura infantil inicia-se nos livros 

publicados a partir dessa época, preparados essencialmente para as crianças com 

um intuito pedagógico, como é o caso dos livros de boas maneiras e os abecedários 

(AZEVEDO, 1999). 
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É importante realçar que nos seus primórdios, a Literatura foi essencialmente fan-

tástica. Nessa época o conhecimento científico dos fenómenos da vida natural ou 

humana era muito pequeno, assim sendo, o pensamento mágico dominava em lu-

gar da lógica que hoje conhecemos. Compreende-se, pois, porque a literatura desse 

século acabou por se transformar em Literatura Infantil: a sua natureza mágica atrai 

espontaneamente as crianças.

Os objectivos pedagógicos e didáticos da época eram transmitir a cultura adulta 

à criança, surgindo várias modalidades dentro da literatura infantil que auxilia-

vam na formação das crianças como adultos em construção, nomeadamente so-

bre a vivência em sociedade, através de ensinamentos morais. Algumas modali-

dades, que ainda hoje formam grande parte dos livros para a infância são então 

as fábulas, os contos, as lendas e a poesia. Era através delas que se tornava mais 

fácil para a criança a compreensão de certos valores básicos da conduta humana ou 

convívio social.

“As fábulas ligam-se a histórias de animais que com elas partilham um as-

pecto comum: a apresentação de uma alegoria moral de forma muito ele-

mentar, tendo por base a atribuição, aos animais, de motivos e reacções 

próprios do ser humano” (ROCHA, 1992, p. 23).

Segundo Ramos (2010), no imaginário infantil, o universo animal ganha um es-

paço considerável, configurando um mundo cheio de possibilidades, “permitindo 

projecções de dilemas existênciais, além de oferecerem exemplos de identificação 

e formas de reconhecimento”(p.151). Bastos (apud RAMOS) destaca as histórias 

de animais como uma das vertentes mais produtivas da literatura para a infân-

cia. Jean de La Fontaine (1621-1695) consagrou esta modalidade com a redacção 

de críticas à sociedade expressas e protagonizadas por animais e as suas fábulas, 

acompanhando as crianças até aos dias de hoje.

Vindos da tradição oral, os contos ocupam também um lugar importante na lite-

ratura para as crianças. São narrativas curtas e sintéticas que tratam um conjunto 

restrito de personagens em tempo e espaço reduzidos (COSTA, 2007). É o caso 

dos contos de fadas, onde realidade e fantasia se misturam e a figura do bem e do 

mal é encarnada por diferentes personagens que levam a criança a nutrir mais ou 

menos carinho por elas. Os contos atendem à capacidade de atenção, à experiên-

cia de vida, às espectativas e à visão do mundo pelas crianças, entendidas como 

leitores em formação. Destas histórias retira-se uma lição de vida, uma moral 

capaz de aproveitar a experiência da leitura de forma educativa.

A lenda, por sua vez, tem uma base histórica, um facto pertencente a uma pes-
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soa ou acontecimento de um tempo histórico determinado, ao qual a imaginação 

popular ou o poder criador do autor acresta novos elementos, transformando e 

idealizando a narrativa. Alexandre Herculano foi um dos escritores portugueses 

que se dedicou à divulgação das lendas do nosso património e hoje em dia estas 

lendas continuam a fazer parte do reportório de literatura infantil.

A poesia, através das canções de embalar e das rimas e jogos infantis, entra desde 

cedo na vida da criança (ROCHA, 1992). Esta modalidade torna-se numa forma 

importante de contacto com o mundo literário. O ritmo e musicalidade da poesia 

encontram-se com o pedagógico, o lirismo e o lúdico procurando tratar assuntos 

relativos à formação da criança enquanto leitor e futuro adulto.

Rocha (1999) refere que é entre os séculos XVII e XIX que se observa a maior 

actividade relativamente à criação de literatura para a infância. As primeiras obras 

destinadas especialmente ao público infantil são compilações, coletâneas escritas 

de contos populares de circulação oral. Charles Perrault publica em 1697 a reco-

lha de contos a que chamou Contos da Mamã Gansa, La Fontaine publica em 1668 

as fábulas que até hoje perduram no reportório da literatura para crianças. Já no 

ínicio do séc. XVIII, Daniel Defoe publica As Aventuras de Robinson Crusoe. As 

viagens de Gulliver (1726) de Jonathan Swift obtém um rápido êxito entre as crian-

ças. Mais tarde, no séc. XIX, os Irmãos Grimm recolhem, directamente da me-

mória popular germânica, as antigas narrativas, lendas e sagas conservadas pela 

tradição oral, entre eles A Bela Adormecida ou A Branca de Neve e os Sete Anões.

Estes textos rapidamente se fizeram acompanhar por imagens. Orbis Sensualium 

Pictus (1658), de Comenius, (fig.1), é considerado por muitos o primeiro livro 

ilustrado, onde a palavra, em três línguas, vem associada à imagem com o intuito 

de tornar acessível a instrução. Este seu livro foi composto para auxiliar o estudo 

de latim — disciplina considerada aborrecida (SALISBURY, 2004).

 Assim, a par das evoluções nas técnicas de impressão e reprodução, o séc. 

XVIII dá às crianças obras com excelentes gravuras em metal e madeira. A im-

pressão a quatro cores dá relevo a muitos clássicos que surgem da literatura in-

fanil inglesa, incluindo Alice no País das Maravilhas (fig. 2) de Lewis Carroll  

— publicado pela primeira vez em 1865 ilustrado por Sir Jonh Tenniel — Huck-

leberry Finn (1884) de Mark Twain, O livro da Selva (1894) de Rudyard Kipling, 

entre outros. É neste período que surgem os primeiros álbuns ilustrados, nos 

quais as ilustrações eram tão importantes como o texto. A inglesa Beatrix Potter, 

escritora e ilustradora, foi uma das autoras que deu relevo a estes livros, demons-

trando grande preocupação com as características físicas do livro, de forma a ser 

Fig. 2. Ilustração de Alice no 
País das Maravilhas por Sir 
Jonh Tenniel (1685). Fonte: 
http://www.johntenniel.com/

Fig. 1. Capa do livro Orbis 
Sensualium Pictus de Come-
nius (1658). Fonte: http://
es.wikipedia.org/wiki/Co-
menio
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facilmente manuseável pelas crianças. O seu livro O Coelho Pedro (1902) impul-

sionado pelas ilustrações, esclarecia, embelezava e complementava o texto, como 

exemplifica a figura 3. 

Os ilustradores deixam de ser anónimos e a ilustração submete-se a exigên-

cias artísticas. Os textos recebem o cunho pessoal do ilustrador e, como escreve  

Denise Escarpit, citada por Rocha (1992: 26) “a leitura do texto torna-se leitura de 

imagens, ou seja, a leitura de uma leitura do texto”. 

É também neste século que nasce um grande número de livros elaborados com 

efeitos de pop-up, cortes especiais, peças para serem recortadas, livros que se 

tornavam cenários e os chamados harlequinades. Até então os livros móveis não 

tinham sido criados para o público infantil. Os mecanismos de design eram 

utilizados em livros de anatomia, ciências naturais, entre outros tópicos. Foi 

na segunda metade do séc. XIX que os editores e ilustradores começaram a 

experimentar formas criativas e interactivas de entreter o público infantil. Nas 

palavras de Darton, citadas por Montanaro (1993) “antes do século XVIII não 

havia praticamente nenhum livro produzido para dar às crianças o prazer es-

pontâneo, e não primeiramente ensiná-los (...)”. O editor londrino Robert Sayer 

mudou isso com a produção dos ditos harlequinades — com ilustrações móveis 

em abas escondidas, estes livros proporcionavam o lúdico, não tanto através dos 

seus conteúdos literários, mas através das ilustrações que se alteravam e acom-

panhavam a história (fig.4) (MONTANARO, 1993). 

A editora Dean and Son foi a primeira a editar livros móveis em grande escala 

e “por volta de 1860, a empresa alegou ser o “autor de livros infantis móveis” 

em que os personagens podem ser feitas para se mover e agir em conformidade 

com os incidentes descritos em cada história” (MONTANARO, 1993). 

Entre os vários ilustradores e editores que se dedicaram a este tipo de livros, 

destaca-se Lothar Meggendorfer. O artista alemão tinha uma visão cómica que 

foi transposta para a sua arte através de engenhosos dispositivos mecânicos. Ao 

contrário dos seus contemporâneos, Meggendorfer não ficava satisfeito com 

uma única acção em cada página, conseguindo encaixar sempre várias partes 

da mesma ilustração que se moviam em diferentes direcções, como exemplifica 

a figura 5.

 Assim, marcado pela grande variedade de estilos de ilustração, estimulado pelo 

desenvolvimento tecnológico na área editorial, o séc. XIX proporciou uma ele-

vada diversidade de livros onde se realçava desde o requinte das produções, à 

perfeita harmonia entre ilustrações, encadernação e tipografia.

Com a I Guerra Mundial, há uma forte quebra na produção deste tipo de livros, 

Fig. 4. Ilustração do livro 
Harlequinades de Robert Sa-
yer Fonte: http://privatelibrary.
typepad.com

Fig. 5. Livro móvel de Lo-
thar Meggendorfer (1890). 
Fonte: http://www.booktryst.
com/2011/11/lothar.html
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Coelho Pedro de Beatrix Pot-
ter (1902). Fonte: www.bygosh.
com/peterrabbit/



tendo sido poucos os livros móveis produzidos uma vez que estes careciam de 

uma produção morosa e onerosa. 

À medida que o séc. XX se inicia, “com a expansão comercial do pós-guerra, co-

meçam a surgir ilustrações mais estilizadas, influenciadas pelos pintores da van-

guarda” (REIS, 2008: 26), mas é durante a década de cinquenta e sessenta do séc. 

XX que se assiste a um grande desenvolvimento na ilustração. Abriram-se novos 

horizontes e o livro para crianças começou a ser visto como um objecto capaz de 

desempenhar uma função notável na dinâmica criança/cultura visual. Os livros 

de imagens, com pouco texto, ganham nova expressão e proporcionam à criança 

a aprendizagem do uso do livro como objecto familiar e fonte de prazer. Salisbury 

(2004) considera o trabalho de Brian Wildsmith e Charles Keeping desta época 

particularmente notável e referencia ainda Richard Scary (fig. 6) que, com as suas 

ilustrações de um mundo ocupado por animais, barcos, carros e cidades, cativou 

gerações de crianças com sua fórmula altamente bem sucedida de explicar visual-

mente a mecânica da vida diária.

Uma figura incontornável do panorama da ilustração do séc.XX é o americano 

Maurice Sendak. O seu trabalho, já premiado com o prémio Andersen, realça-

-se pela perfeita harmonia entre texto e ilustração. Segundo Ramos (2009), o seu 

livro Where the Wild Things Are, (fig. 7), trata-se de uma obra intemporal, onde a 

narrativa verbal é habilmente completada com a visual. Considera ainda que a sua 

componente visual se revela fundamental para a leitura do livro e surge, muitas 

vezes como único discurso presente nas páginas.

É nesta altura que, a par do enorme número de livros ilustrados que se editam, 

surge a preocupação, por parte de vários designers, de tornar o livro ilustrado 

infanil um objecto lúdico e promotor de cultura visual começando pelas carac-

terísticas físicas do próprio livro. Para Munari (2010) o projecto gráfico de um 

livro, incluindo as escolhas relativamente ao formato, o tipo de papel, a cor das 

tintas, a definição da mancha gráfica e a encadernação, tornam-se um problema 

capaz de ser resolvido pelo designer em prol de uma maior experimentação das 

possibilidades de comunicação visual por parte das crianças. Enzo Mari propõe 

livros e brinquedos, baseados em ilustrações, que interajam com a criança para lá 

delas. Gian Berto Vanni, pintor surrealista, transporta para o livro ilustrado a sua 

maneira de ver da história e, através de cortes especiais, guia o leitor pelo texto e 

imagens, construindo uma nova narrativa.

Chegados ao fim do séc. XX torna-se extremamente difícil, dado o extraordinário 

expectro de excelência artística que se pode observar no panorama de ilustração 

de livros para a infância, decidir quais são os nomes de referência (SALISBURY, 

Fig. 6. Ilustração de Richard 
Scarry (1965). Fonte: www.goo-
dreads.com/book/show/1425766.

Fig. 7. Ilustração do livro 
Where the Wild Things Are 
de Maurice Sendak (1963). 
Fonte: http://en.wikipedia.org/
Where_the_Wild_Things_Are
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2004). No entanto é possível verificar que o avanço tecnológico e a expansão dos 

meios de comunicação fazem com que as crianças estejam expostas, mais do que 

nunca, a imagens. Os artistas, ilustradores e designers, que se apercebem desta 

tendência, interessam-se cada vez mais pelos livros com potencial recepção infan-

til como um meio de expressão. Este facto pode atribuir-se à “crescente conscie-

cialização das possibilidades criativas que este suporte permite, principalmente, 

para aqueles cujo trabalho incide na sequência, narrativa, design e comunicação” 

(SALISBURY, 2004: 16).

É de salientar que alguns artistas ou editoras, nos dias de hoje, abraçam o poder 

dos mecanismos do design e, com preocupação face ao objecto, produzem livros 

ilustrados para a infância que interagem com o pequeno leitor apresentando-lhe 

novas formas de manusear, ler e descobrir o livro. 

A artista checa Kveta Pacovska, é, nos dias de hoje, uma figura bastante influente 

na produção de livros para a infância. Com preocupações em relação ao suporte 

enquanto objecto potencialmente lúdico, os seus livros convidam ao contacto físi-

co, sensorial e táctil, pelas texturas e dobragens pelas quais são compostos (fig. 8).

A ilustradora Mayumi Otero, com o projecto da editora Icinori, propõe autênti-

cos álbuns ilustrados, com recurso a pouco texto, onde as ilustrações — de cores 

vibrantes impressas em serigrafia — constituem, a par de formatos que fogem à 

convencional encadernação em cadernos, a quase totalidade da narrativa. Livros 

em harmónio, grandes formatos e alguns pop-up dão às crianças de hoje uma 

visão da cultura visual de agora. São livros deste tempo para crianças deste tem-

po. Em Mauvais Tours, (fig. 9), a autora e Raphael Urwiller — na engenharia do 

papel — criam um pop-up de uma fábula repleta de eventos cómicos e trágicos. A 

impressão em serigrafia realça a textura da tinta dando vida às ilustrações. 

O designer gráfico Katsumi Komagata apresenta-nos livros com uma narrativa 

gráfica muito simples onde a forma do livro é a parte fulcral ao entendimento 

da narrativa. Com muito pouco texto os livros para a infância do autor propor-

cionam momentos ricos em descobertas de histórias, apropriando-se da beleza e 

poder narrativo do papel. É através de recortes e dobras de vários papéis de cores  

e texturas diferentes que o autor constrói as suas ilustrações. Os seus livros, como 

ilustra a figura 10, instigam a criança a percorrer o livro e a conhecer a sua forma.

A editora NoBrow dedica-se à publicação de objectos gráficos com uma aten-

ção particular para com um mundo da ilustração contemporânea, com projectos 

que tanto tocam os livros para crianças, como revistas ou livros de artista. É de 

realçar que esta editora se preocupa, no caso dos livros para a infância, em dar a 

conhecer a linguagem visual actual através de projectos gráficos particularmente 

Fig. 9. Mauvais Tours de 
Mayumi Otero (2011).
Fonte: Icinori Projects

Fig. 10. The sounds carried by 
the wind de Katsumi Koma-
gata (2009).
Fonte: One Stroke

Fig. 8. Midnight Play de Kveta 
Pacovska (1994).
Fonte: Laura Moreira
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interessantes. Optando por trabalhar com vários artistas e ilustradores, esta edi-

tora mostra uma multiplicidade de estilos, desde as linguagens mais realistas às 

expressões mais simples. Os livros para a infância editados pela NoBrow têm em 

comum a preocupação com a forma do livro como potenciador da linguagem. 

Livros em harmónio impressos em offset com cores especiais, ou em serigrafia, 

tornam a leitura e o manusear do livro num momento de prazer visual. O livro 

Rise and Fall do ilustrador Micah Lidberg, (fig. 11), dobrado em harmónio forma 

um panorama deslumbrante que engloba um dos temas favoritos das crianças: os 

dinossauros. O livro descreve o desaparecimento de alguns dos ocupantes domi-

nantes do planeta, que mais tarde são substituídos por outro grupo de criaturas 

que viriam a reinar sobre os milhões anos depois. 

Em Portugal, pequenas editoras como a Bruaá Editora, partilham com o público 

projectos em que o livro é mais do que um recipiente de ilustrações, mas sim um 

objecto capaz de comunicar por si mesmo, como exemplifica a figura 12. Neles o 

pequeno leitor é levado a explorar o livro através dos vários sentidos, proporcio-

nando novas experiências e criando estímulos visuais.

No séc. XXI, apesar da grande diversidade de autores, ilustradores e livros com 

mais ou menos texto, com mais ou menos preocupações face ao suporte, perpé-

tuam-se os grandes géneros literários como as fábulas, as aventuras, a poesia, en-

tre outros. Como elementos em comum, estes géneros  literários habitam maiori-

tariamente no campo da ficção: determinadas personagens vivem histórias, num 

certo espaço e durante um certo tempo; são livros fantasiosos, como os contos de 

fadas ou as aventuras.

No entanto, há actualmente, ainda outro tipo de livros destinados à infância, 

cuja matéria literária é informativa e procura aproveitar de forma construtiva a 

leitura por parte da criança, transmitindo conteúdos do saber e do conhecimento.

Azevedo (1999) propõe uma classificação deste tipo de livros, começando por definir: 

“Os didáticos: livros essencialmente utilitários, constituídos de informações 

objetivas que pretendem transmitir conhecimento e informação. São, por 

princípio, instrumentos ligados ao ensino, aos programas educacionais e às 

matérias do currículo escolar regular. (...) Para o livro didático, é fundamen-

tal passar informações e mensagens da forma mais clara, objetiva e simples 

possível, sem dar margem a nenhum tipo de interpretação. Seu texto busca, 

portanto, ser transparente, objetivo, direto, unívoco e conclusivo. (...);

Os livros paradidáticos: também essencialmente utilitários, constituídos de 

informações objetivas que pretendem transmitir conhecimento e informa-

Fig. 11. Rise and Fall de Mi-
cah Lidberg, editado por No-
Brow (2010). Fonte: NoBrow 

Fig. 12. Arenque Fumado 
editado por Bruaá Editora 
(2011). Fonte: Bruaá Editora
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ção. Em geral, abordam assuntos paralelos ligados às matérias do currículo 

regular, de forma a complementar aos livros didáticos. (...) Fazem parte do 

mesmo conjunto obras praticamente equivalentes ao livro didático e outras 

onde a ficção se destaca. São aquelas que, através de uma história inventa-

da, pretendem ensinar o leitor a não ter medo do dentista ou a amar a na-

tureza. Em outras palavras, mesmo lançando mão da ficção e da linguagem 

poética, os livros paradidáticos têm sempre o intuito final de passar algum 

tipo de lição ou infomação objetiva e esclarecedora. Como nos didáticos, ao 

terminar de ler uma obra paradidática, todos os leitores devem ter chegado 

à uma mesma e única conclusão. (...) São textos que manipulam informa-

ções concretas, conceitos supostamente mensuráveis ou normas de bons 

costumes e, ao mesmo tempo, recorrem à ficção através de um discurso 

literário e poético. (...)” (AZEVEDO, 1999, p. 1-3).

Estes livros, quando ilustrados, conseguem criar uma narrativa assente na fantasia. 

As ilustrações proporcionam o maravilhoso, enquanto que o texto a realidade. De-

burgel (1992), citado por Domiciano (2008), analisa também a questão da imagi-

nação e fantasia e o conteúdo dos livros, afirmando que muitos dos livros possuem 

uma aparente fantasia, mas na verdade perpetuam a “aventura” do conhecimento e 

o conteúdo enciclopédico. Assim, a ludicidade dada pelas ilustrações e pelo objec-

to, abranda a tensão causada pela realidade e motiva a criança a expor-se a estímu-

los através do desejo de experimentar, de fazer novas descobertas e/ou aventuras.

Podemos então concluir, que o livro ilustrado para a infância é um mecanismo 

preferencial para a transmissão de conhecimentos. Quando o livro demonstra 

uma preocupação com o projecto gráfico como factor comunicante, este pode 

transmitir mais facilmente esse conhecimento. O leitor absorve o seu conteúdo de 

uma forma lúdica, ao mesmo tempo que é catapultado para um novo mundo de 

estímulos visuais.
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2. O livro como forma - O livro ilustrado como objecto de design
Com a evolução constante da tecnologia e o aumento das exigências no mercado 

editorial, a aparência do produto final ganha cada vez mais importância e, o design 

editorial como disciplina exige cada vez mais criatividade e estratégias editoriais 

que se diferenciem dos livros produzidos sem atenção às suas partes constituintes. 

O design editorial deve estar presente e em plena integração com as propostas de 

conteúdo, sugerindo experimentações e soluções inovadoras mas conscientes. Para 

tal é necessário conhecer bem o objecto em estudo, de forma a que cada detalhe 

possa ser explorado de maneira a acrescentar algo à mensagem que é transmitida. 

Apresentamos então as principais partes que compõem um livro e os aspectos a ter 

em conta pelo designer na sua produção.

2.1. Componentes do livro
A caracterização gráfica do livro envolve a individualização de diferentes com-

ponentes. Seguindo a terminologia apresentada por Haslam (2006), Hochuli e 

Kinross (2004) podemos distinguir as várias partes do livro que seguidamente se 

descrevem e encontram assinaladas nas figuras 13 e 14. 

1. Cabeça: superfície superior do miolo do livro;

2. Lombada: parte do livro onde as folhas do miolo são cosidas, agrafadas e co-

ladas. Por norma esta costuma ter, no exterior, alguma informação sobre o livro 

como título, autor e editora para que se possa identificar o livro quando está em 

pé ou deitado numa estante;

3. Capa: revestimento de papel - capa mole - ou cartão revestido por outro mate-

rial - capa dura - que é colado, agrafado ou costurado ao miolo do livro. Na capa 

aparecem as principais informações sobre o livro, geralmente o título, nome do 

autor e editora, contém muitas vezes imagens. 

Quando a capa é mole, esta pode conter orelhas (dobras) para que esta adquira 

maior resistência. Neste caso as orelhas podem ser impressas ou não;

4. Charneira

5. Pé: superfície inferior do livro;

6. Cabeceado: pedaço de tecido colado na parte interna da lombada num livro de 

capa dura;

7. Contra-capa: verso da capa do livro;

8. Frente: borda frontal do livro;
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Fig. 13. Componentes do li-
vro (HOCHULI e KINROSS, 
2004).
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Fig. 14. Componentes do li-
vro (HOCHULI e KINROSS, 
2004).
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9. Seixa superior: projecção da capa dura que se estende para lá do refile final da 

cabeça do livro;

10. Seixa lateral: projecção da capa dura que se prolonga para lá do refile da frente;

11. Pasta frontal: frente da capa dura formada pela placa de cartão, o papel que a 

reveste e uma folha das guardas;

12. Seixa do pé: projecção da capa dura que se prolonga para lá do refile do pé do livro;

13. Pasta do verso: quarta capa do livro formada por uma placa de cartão, parte 

do material de revestimento e uma folha da guarda;

14. Miolo: conjunto de folhas que constituem o conteúdo do livro. As folhas são 

agrupadas em cadernos - folhas impressas e dobradas em múltiplos de quatro 

páginas formando seccções do livro;

15. Guardas: folhas de papel dobradas que formam quatro páginas, sendo uma 

dessas folhas colada na placa de cartão na frente e outra no final do livro. A finali-

dade destas folhas é prender as folhas do miolo à capa. Estas guardas designam-se 

por guardas verdadeiras, mas se, por outro lado, o papel das guardas fizer parte do 

miolo, chamam-se guardas postiças. Embora tenha servido durante muito tempo 

apenas a sua funcionalidade, cada vez mais as guardas são alvo da criatividade do 

designer ou ilustrador, que usam estas folhas para iniciar o leitor ao conteúdo do 

livro, como é o caso de No! de Maria Altés (fig.15) publicado pela editora Child’s 

Play em 2011.

2.2. Elementos de design
Considerando as diferentes componentes que formam um livro é relevante abor-

dar os elementos envolvidos no processo de criação gráfico e sobre os quais incide 

a preocupação do designer. São estas decisões que, aplicadas ao livro ilustrado, 

podem fazer com que este se torne mais ou menos uno. Assim, faremos uma abor-

dagem às várias decisões do designer na produção de um livro ilustrado e realça-

remos como estas se aplicam à criação de um livro ilustrado não-convencional.

2.2.1. Escolha do Formato 

A escolha do formato de um livro é uma das mais importantes decisões a tomar 

pelo designer. Embora na sua definição o formato não seja mais do que a relação 

entre a altura e a largura (HASLAM, 2006), o formato de um livro pode transmitir 

diferentes sensações. Segundo Nodelman (1988) a forma e o tamanho de um livro 

influenciam a relação do leitor com a história no interior. Assim, o designer deve 

considerar o teor da obra para o fazer condizer com o formato.

Relativamente ao formato, existem três tipos bastante comuns — o formato re-

Fig. 15. Primeira guarda 
do livro No! de Maria Altés 
(2011). Fonte: Picture Books 
in Elt.
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tratro, a paisagem e o quadrado. O formato tipo retrato caracteriza-se por ter a 

altura maior que a largura. No formato paisagem a altura é menor que a largura. 

No formato quadrado, altura e largura são do mesmo tamanho.

Tschichold (2007) refere que ao projectar um livro deve prever-se a sua forma de 

manuseio, se ele será segurado com uma mão ou ficará em cima de uma mesa e  

Nodelman (1988) acrescenta que o leitor tende a esperar histórias enérgicas de li-

vros maiores e histórias frágeis e delicadas de livros mais pequenos, estando os ex-

tremos — livros muito pequenos e muito grandes — associados ao leitor infantil. 

Segundo Doonan (apud SIPE, 2001: 24) O livro Willy the Wimp de Anthony 

Browne, apesar de tratar de assuntos algo sérios, acaba por ter um aspecto leve e 

fácil, em parte devido ao seu pequeno formato e peso. O formato 21 x 21 cm torna 

possível uma leitura confortável nas mãos de um pequeno leitor. 

Assim, para escolher o formato, os designers tendem a seguir alguns estudos de 

proporção já existentes como é são a secção áurea segundo a série de Fibonacci.

O rectângulo da secção áurea foi caracterizado por Tschichold (HASLAM, 2006) 

e pode ser obtido a partir de um quadrado. Para tal marca-se o meio de um lado e 

traça-se a diagonal para o canto superior (fig. 16). De seguida roda-se a diagonal 

até à linha do lado onde se partiu, obtendo assim o comprimento do rectângulo. 

A proporção é de 1:161803. Esta proporção é semelhante à existente na série de 

Fibonacci em que cada elemento da série resulta da soma dos dois elementos an-

teriores (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...). Na secção áurea a relação entre a largura e a 

altura é a mesma que a relação enre o comprimento e a soma do comprimento 

com a largura.

Tschichold (2007) considera que o formato áureo é o mais adequado para o pro-

jecto de um livro, mas também recomenda outros formatos.

“Considero claras, intencionais e definidas as proporções de páginas irra-

cionais geometricamente definíveis como 1:161803 (secção áurea), 1:√2, 1:√3, 

1:√5, 1:1538 e as simples proporções racionais de 1:2, 2:3, 3:4, 3:5 e 5:9. Todas as 

outras são obscuras e acidentais. A diferença entre uma relação clara e obscura, 

ainda que frequentemente pequena, é visível” (TSCHICHOLD, 2007, p. 64)

Fig. l6. Fases de construção de 
um rectângulo da secção áurea.

Fig. 17. Formatos racionais e 
irracionais mencionados por 
Tschichold. Fonte: HOCHULI 
e KINROSS, 2004).
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Outra forma de tomar uma decisão relativamente ao formato é ter em conta o 

factor económico, prevendo-se o aproveitamento do papel face aos formatos pré-

-estabelecidos no mercado. Esta adequação do projecto ao aproveitamento pode 

traduzir-se numa poupança significativa nos custos de produção. Para tal o de-

signer deve adaptar as suas ambições para o projecto à imposição das páginas do 

livro ao papel a ser utilizado no processo de impressão, conhecendo à priori qual 

o sistema de dobras que será usado para formar os cadernos.

O designer deve portanto, balancear todas estas decisões face à escolha do for-

mato nunca perdendo de vista a sua relação com o conteúdo da obra, não es-

quecendo que uma mesma imagem, mantendo-se o tamanho e dispondo-a em 

campos diferentes, muda a expressão da narrativa (NODELMAN, 1988).

Quando, por outro lado, falamos de livros infantis não-convencionais — o nosso 

objecto de estudo — nem sempre estes livros seguem as convenções descritas aci-

ma. Alguns formatos nos livro-objecto não derivam de nenhuma relação, propor-

ção ou convenção conhecida, são antes direccionados artisticamente, reforçando 

o conteúdo narrativo e adicionando o factor lúdico à leitura.

Enzo Mari, por exemplo, constrói um dos seus livros-jogo infantis com recurso 

a cartões individuais, montados posteriormente pelo leitor (fig. 18). As diferentes 

combinações dos cartões formulam diferentes narrativas, construíndo um contínuo 

jogo narrativo. Arenque Fumado, ilustrado por André da Loba (fig. 19) é um livro 

sem páginas, em forma de peixe com um poema que data de 1872 do escritor fran-

cês Charles Cros. É um livro-objecto em que o poema se vai lendo com o desenrolar 

da folha recortada em forma de peixe. Quando dobrado, o livro assume um formato 

retrato, bastante regular e possível de se arrumar na estante como habitualmente.

2.2.2. Tipografia

No livro ilustrado para a infância as escolhas tipográficas requerem um cuidado 

especial, uma vez que se dirigem a um consumidor também especial — a criança 

— e tem como última finalidade despertar o gosto pela leitura. 

Lorenço (2011) refere que uma das principais características na escolha tipográ-

fica é a sua adequação ao teor do documento. Para o autor, a tipografia deve in-

flueciar a forma como os leitores percebem, organizam e memorizam o conteúdo 

dos documentos.

Em relação à tipografia nos livros ilustrados para a infância, podemos afirmar 

que não existe nenhuma regra estabelecida quanto ao uso de uma tipografia ade-

quada para crianças, mas, segundo Lorenço (2011), muitos autores apontam que 

se deve expor as crianças às variações tipográficas para que haja uma familiarida-

Fig. 18. Il giocco delle favole, de 
Enzo Mari (1965).

Fig. 19. Arenque Fumado, 
ilustrado por André da Loba 
(2011). Fonte: Bruaá Editora.
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de com diversos textos e mensagens. No entanto, uma vez que os livros para a in-

fância têm como objectivo, como já referimos, a potenciação do gosto pela leitura, 

uma das características tipográfics usadas nos livros é que estas devem auxiliar a 

leitura dos textos tendo em conta a sua legibilidade. 

O factor da legibilidade é muito importante na escolha da tipografia. O público 

infantil, estando a iniciar-se na leitura, apresenta necessidades muito específicas, 

dependendo muitas vezes da leitura letra a letra. Assim, a escolha tipográfica deve 

levar o leitor a reconhecer e identificar facilmente um grupo de caracteres. Para 

atingir uma fácil legibilidade de um texto, existem vários factores e a característi-

cas utilizadas por designers na concepção das manchas tipográficas em livros des-

tinados à infância, como o ajuste do corpo da fonte e do tamanho da entrelinha, o 

uso de fontes serifadas — que facilitam a identificação dos diferentes caracteres —  

o espaçamento correcto entre letras e palavras, entre outros. Todas estas decisões 

devem ser tidas em conta pelo designer na concepção das manchas tipográficas de 

um livro ilustrado para a infância.

Há também muitos autores que optam por um estilo caligráfico. São os próprios 

autores — designers ou ilustradores — que desenham o texto para o livro. Segun-

do Lorenço (2011) esta escolha revela-se também de fácil percepção, uma vez que 

o desenho das letras apresentadas no texto remete para uma familiaridade com a 

forma com que a própria criança escreve, da mesma maneira que cria uma estreita 

relação com a manualidade do desenho.

Para Maia (2003) o próprio texto pode tornar-se em ilustrações, quando o traba-

lho tipográfico recorre à manipulação das linhas onde assenta o texto. Para o au-

tor, quando essa linha é alvo de alvo de rupturas tipográficas relevantes, imagina-

tivas e desencadeadoras de estratégias de legibilidade, a mancha tipográfica passa 

a estar na fronteira entre texto e imagem. No livro Uma Mesa é uma Mesa, editado 

pela Planeta Tangerina (fig. 20), pequenos blocos de texto são dispostos de forma 

não continuada e em linhas oscilantes, tornando-se também parte da ilustração.

2.2.3. Organização da página

O espaço de uma página de um livro é dividido entre o texto e a imagem e deve ser 

trabalhado tendo em vista a harmonia entre estes elementos e o espaço em bran-

co. “Do ponto de vista do design não é a página sozinha que é importante, mas 

sim a dupla-página: duas páginas juntas numa unidade por um eixo de simetria”  

(HOCHULI; KINROSS, 2004). Porque um livro é sempre visto de dupla em du-

pla-página é necessário criar uma coerência entre páginas que faça o leitor per-

correr todo o espaço, dirigindo-o ao longo do seu conteúdo.

Fig. 20. Uma Mesa é uma Mesa 
de Isabel Minhós e Madalena 
Matoso (2006). Fonte: Planeta 
Tangerina
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Para a organização do conteúdo na área da folha, utilizam-se grelhas que deli-

mitam os espaços referentes à largura e altura das margens e estabelecem relações 

entre texto e imagem. 

Para Haslam (2006), a primeira decisão a tomar relativamente à mancha 

gráfica é definir se esta deve ser simétrica ou assimétrica, variando ou não as 

margens laterais entre a página da esquerda e da direita – as margens supe-

rior e inferior permanecem iguais. Haslam (2006),  Hochuli e Kinross (2004) 

apresentam diferentes formas de criar uma grelha, mas ambos dão especial 

atenção ao diagrama de Villard que “quando usado em qualquer formato da 

secção áurea, divide eficazmente a altura e a largura da página com as mes-

mas proporções do formato (...) funcionando quer em formato retrato quer 

em formato paisagem” (HASLAM, 2006).

Outra forma de dividir a página é utilizando rectângulos “raíz quadrada” – rec-

tângulos que podem ser subdivididos em rectângulos mais pequenos mantendo as 

proporções de altura e largura da página original (HASLAM, 2006). A posição da  

mancha gráfica é desenhada a partir de uma série de passos entre intersecção das dia-

gonais dos rectângulos (que formam a página) e círculos com os diâmetros definidos 

pela largura da página e dupla-página como exemplifica o diagrama da figura 22.

Fig. 21. Fases de construção de 
uma grelha segundo o diagra-
ma de Villard 
(HASLAM, 2006).

Fig. 22. Fases de construção 
de uma grelha de rectângulos 
“raíz quadrada” (HASLAM, 
2006).
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Quanto mais complexa for a grelha desenhada, mais possibilidades de organiza-

ção ela pode ter, o que se reflecte numa maior exploração do tamanho das ima-

gens, número e tamanho das caixas-de-texto. No entanto, um livro pode não utili-

zar sempre a mesma grelha, podendo esta ser desenhada com base na quantidade 

de colunas que o designer precisa, permitindo um maior dinamismo nas duplas-

-páginas e em páginas especiais como o índice, a folha de rosto ou a bibliografia.

No livro-objecto infantil, texto e imagem não estão necessáriamente inse-

ridos numa grelha, uma vez que o ilustrador posiciona as suas imagens rela-

tivamente à página de acordo com a hierarquia visual estabelecida para cada 

página, como é o caso da figura 23 em que nem texto nem imagem estão con-

dicionados por qualquer grelha.

 O livro infantil, rico na sua linguagem visual, é normalmente bastante livre na 

disposição dos seus elementos tipográficos conjuntamente com a imagem, de 

forma que a sua disposição proporcione diferentes leituras. Em muitos casos o 

próprio texto funciona como imagem, dependendo da forma como é disposto na 

página e das escolhas tipográficas (muitas vezes manuais).

A imagem assume o papel principal na página e espera ser interpretada pelos 

olhos de cada novo leitor, que, segundo Nikolajeva e Scott (2006), começa por 

visualizar o todo, atenta depois nos detalhes e volta a olhar a página como um 

todo. Assim, o objectivo da organização de uma página de um livro infantil não 

é dispor texto e imagens de uma forma clara e rígida, mas antes proporcionar 

um jogo que cative o leitor na descoberta de novas leituras e pormenores no 

conteúdo do livro.

2.2.4. Expressão visual

No livro ilustrado infantil as imagens assumem um papel de destaque relativa-

mente ao texto e são elas que comunicam com o leitor de forma mais intuitiva. 

Nodelman (1988) afirma que as imagens comunicam universalmente e de for-

ma mais fácil do que as palavras, assim, a forma como estas são desenhadas 

influencia a leitura e o seu significado.

Munari (1997) defende que a expressão visual deve ser directa e universal, 

deve ser acessível a todas as culturas partindo de princípios como a objectivi-

dade em tudo o que compõe a imagem: cor, forma, material. Defende ainda que 

estas componentes devem estar de acordo com o contexto da obra.

O livro ilustrado para a infância, enquanto artefacto, é uma base susceptível 

de experimentação de estilos gráficos por parte dos ilustradores. Mas, apesar 

das técnicas de ilustração serem inúmeras, cabe ao ilustrador ou designer esco-

Fig. 23. Ornazição de texto e 
imagem numa página de do li-
vro Gorilla de Antony Browne 
(2002). 
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lher o tipo de estilo que melhor se adapta ao contexto da obra, uma vez que, ao 

contrário de uma obra de arte, a ilustração pressupõe um conceito narrativo, 

ou seja, é uma interpretação de um texto literário em forma de imagens.

Nodelman (1988) ressalta ainda que, por mais individual e distintivo que seja 

o estilo de um ilustrador, este expressará sempre mais do que a sua individua-

lidade. O estilo gráfico imprime o aspecto plástico, mas também acrescenta 

significado. Em função desse aspecto, cada estilo gráfico aplicado à mesma his-

tória produz diferentes impressões, diferentes marcas.

Não há regras absolutas para a criação de uma composição visual, no entanto 

deve haver sempre uma consciência de que tudo o que é relativo à imagem — co-

res, formas, texturas e proporções — contém um significado e está ou deve estar 

relacionado com o conteúdo da obra.

A mensagem visual aplicada ao livro ilustrado não-convencional associa a técni-

ca de ilustrar (com base em desenhos, recortes, pinturas e a composição de elementos 

gráficos como cor, forma ou ritmo) à produção gráfica do próprio objecto. Esta com-

binação proporciona a conjugação entre a ilustração e objecto reforçando no leitor a 

mensagem visual da obra.

Fig. 24. Ir e Vir de Isabel 
Minhós e Bernardo Carvalho 
(2012). Ilustração em recortes 
de papel translúcido transpare-
ce o carácter experimental.
Fonte: Planeta Tangerina

Fig. 25. O princípio de Paula 
Caballeira e Sonja Danowski 
(2012). Ilustração super realista 
que enfatisa o tema da guerra 
tratado na obra. 
Fonte: Kalandraka Editora
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Para entender como é composta a expressão visual das ilustrações abordare-

mos os vários elementos associados à construção de uma narrativa visual, onde 

as ilustrações, assentes em determinado formato e suporte, se relacionam di-

namicamente: cor, forma e textura, relação de perspectiva, enquadramento e 

escalas, ritmo e sequência.

Cor, forma e textura

Cor, linha, forma e textura são considerados os elementos básicos da linguagem 

visual.  São estes elementos que formam a paleta de escolhas de um designer e/

ou do ilustrador e é através da combinação destes elementos que se conseguem 

comunicar conceitos ou ideias visualmente.

A cor é um dos elementos com maior poder emotivo e a reacção do leitor com 

a cor baseia-se em associações naturais e culturais (SIPE, 2001). Determinadas 

cores associam-se a determinados sentimentos e emoções. Assim, ilustradores e 

designers trabalham com base nestas associações de maneira a transmitir uma 

mensagem. 

A cor tem três dimensões — matiz, tom e saturação — que ajudam a analisar as 

cores usadas nas ilustrações. A matiz refere-se à cor em si, aos vários segmentos 

do espectro de cores; as matizes primárias são então o amarelo, o magenta e o 

azul. Cada matiz representa algo essencial e quando combinadas através de mis-

turas, são obtidos novos significados (DONDIS, 1991).

Outra dimensão da cor é o tom ou brilho e é referente às gradações tonais da cor, 

do mais claro para o mais escuro. As cores das ilustrações em Where the Wild 

Things Are de Maurice Sendak (fig. 26) são na maioria de pouca intensidade e de 

um tom escuro onde predominam os azuis — estas escolhas estão em concordân-

cia com o tema da história, relativo ao sonho e à fantasia.

Fig. 26. Where the Wild Things 
Are de Maurice Sendak (1988).
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A última dimensão da cor é a saturação e refere-se à intensidade ou pureza da 

cor. Dondis (1991) afirma que as cores mais saturadas são simples e são as preferi-

das pelos artistas e pelas crianças. Enquanto que as cores menos saturadas levam 

a uma neutralidade cromática relaxante, as cores mais saturadas são mais carrega-

das de expressão e emoção.

Sipe (2001) explica que a maioria dos ilustradores escolhe a cor baseando-se não 

na cor natural dos objectos, mas nos efeitos emocionais que estas transmitem.  

Uma mudança repentina de cor, por exemplo, pode significar uma mudança no 

“estado de espírito” da obra. Assim, num livro, a cor codifica uma informação e 

os ilustradores utilizam estas relações para comunicar sentimentos descritos no 

texto (NODELMAN, 1988).

Relativamente à forma “ela vai sempre além da função prática das coisas, encon-

trando-se na sua forma mais básica — o quadrado, o círculo e o triângulo — qua-

lidades visuais como a força ou  fragilidade, harmonia ou discórdia, que assim se  

lêem como imagens da condição humana” (ARNHEIM apud SIPE, 2001, p.29).

As formas simples combinadas concebem toas as formas físicas da natureza e 

da imaginação. Depois, a combinação destas formas no espaço implica também 

um cuidado por parte do ilustrador uma vez que certas disposições determinam 

certas ideias, como movimento, equilíbrio, calma, entre outros.

“A textura é o elemento visual que com frequência serve de substituto para as 

qualidades de outro sentido: o tacto” (DONDIS, 1991, p.42). Numa ilustração lisa, 

plana, bidimensional a textura do papel pode adicionar informação à narrativa. 

Através do toque e da manipulação das páginas, o papel fornece informação: uma 

superfície lisa e brilhante comunica de forma diferente de  uma superfície rugosa 

e opaca. Quando o designer escolhe um determinado papel ele transmite o seu 

ponto de vista relativamente ao teor da obra. Assim, esta deve ser uma escolha 

cuidada, pois pode clarificar uma ideia ou, pelo contrário, distrair o leitor. Nos 

livros ilustrados não-convencionais, a escolha do papel permite associar as carac-

terísticas táteis às imagens ilustradas, tornando o livro num objecto mais lúdico e 

dando ao leitor novas possibilidades de leitura.

Enquadramento e escalas

Decidir sobre o enquadramento e escalas das figuras desenhadas é uma decisão difícil.

Definir um enquadramento implica escolher a posição de todos os elementos 

que se pretendem tornar visíveis na página e deixar de fora muito do resto, de-

monstrando uma intenção. Ao determinar um ponto de vista chama-se a atenção 
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para algo ou dá-se ao leitor um novo ângulo do campo visual. O ponto de vista 

estabelece uma relação entre o leitor e a própria ilustração (SIPE, 2001).

Joanna Concejo, ilustradora de Fumo! dá ao leitor novas perspectivas, planos 

angulosos que revelam objectos e momentos que de outra forma seriam oculta-

dos. A perspectiva das árvores, em contrapicado (fig. 27) dá a sensação de estar 

dentro do cenário. 

Tal como o ponto de vista é importante, também a distância é. Enquanto que um 

enquadramento amplo com grandes paisagens tende a uma leitura mais objectiva 

e menos emocional — uma vez que o ilustrador coloca o leitor a uma distância 

segura da acção — um plano aproximado reforça o valor dramático da cena ilus-

trada e cria maior empatia com o leitor.

O tamanho e a escala do desenho também influeciam a percepção da mensagem.

“A medida é parte integrante da escala, mas a sua importância não é crucial. Mais 

importante é a justaposição, o que se encontra ao lado do objecto visual, em que 

cenário se insere; esses são os factores importantes” (DONDIS, 1991, p.44).

Nodelman (1988) refere que quando os elementos têm o mesmo tamanho, o pro-

jecto fica monótono, acrescentando que é o contraste no tamanho dos elementos 

que cria a tensão.

Ritmo e sequência

“Uma dos aspectos únicos do livro ilustrado é a natureza dinâmica da sequência 

narrativa das ilustrações” (SIPE, 2001). As ilustrações de um livro ilustrado não 

são feitas para ser vistas separadamente, como muitas vezes ocorre na ilustração 

editorial, mas sim numa determinada ordem. Esta ordem constitui a narrativa 

visual do livro. A uma página segue-se outra e as ilustrações acompanham o texto 

na sua narrativa, o que implica uma ação no espaço ou no tempo. 

Ao planear as imagens para um livro, o ilustrador precisa de descobrir como 

se irá desenvolver a história ao longo de uma sequência de páginas e, para isso, 

recorre-se habitualmente a um storyboard. A criação deste storyboard implica 

uma preocupação com o ritmo visual das ilustrações. Nodelman (1988) refere 

que a sequência de ilustrações já oferece só por si bastante repetição — imagens 

do mesmo personagem em diferentes posições ou o mesmo cenário em diferentes 

condições — assim, é importante criar momentos de tensão através de mudanças 

e variações no ritmo que evitem a monotonia. Salisbury (2004) corrobora esta 

afirmação acrescentando que o desejo de virar a página pode ser enfraquecido se 

as imagens nas páginas anteriores forem repetitivas em relação às formas, cores ou 

Fig. 28. Storyboard e ilustração 
final de Carson Ellis para o li-
vro Stagecoach Sal de Deborah 
Hopkinson. 
Fonte: Seven Impossible 
Things before Breakfast.

Fig. 27. Fumo! de Antón Fortes 
e Joanna Concejo  (2009). 
Fonte: OQO Editora.
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escalas. Cada dupla página deve ser desenhada em relação à anterior e a seguinte, 

tornando-as num livro como um todo.

Sipe (2001) refere que o virar da página num livro ilustrado é um ponto fulcral, 

ao contrário dos livros de texto integral, em que o virar da página só contribui 

para a experiência da leitura, lendo o que nela está escrito. O virar da página por 

si só não contribui para a continuação da narrativa. No livro ilustrado este movi-

mento do leitor é cuidadosamente planeado.

“A quebra de uma página para a outra pode funcionar como sinal de mu-

danças de perspectiva, estados psicológicos ou mudanças emocionais por 

parte dos personagens do livro; podem redireccionar os nossos sentimen-

tos ou atenção. Podem criar suspense e drama, podem confirmar ou não as 

nossas previsões, e podem representar saltos na narrativa que o leitor tem 

que ultrapassar” (SIPE, 2001: 38).

2.2.5. Produção Gráfica

A produção gráfica é a última fase do projecto e é nesta fase que os livros ilustrados 

não-convencionais se destacam da grande maioria dos livros. São as escolhas feitas na 

produção gráfica que tornam as opções tomadas nos tópicos anteriormente referidos 

num projecto global. 

É nesta fase que se define o suporte onde será impresso o projecto, qual o proces-

so de impressão e que tipo de técnicas gráficas o livro pressupõe. 

Salisburry (2004) afirma que as crianças adoram brincar e interagir com os li-

vros e que os livros não-convencionais, com novidades na forma como são pro-

duzidos, respondem a esta necessidade. As técnicas gráficas não-convencionais 

aplicadas ao livro ilustrado interagem com o texto e as ilustrações, criando novos 

conteúdos e modos de leitura. Assim, estes livros exigem uma abordagem muito 

bem planeada em todo o projecto.

Entender as etapas de todo o processo significa viabilizar o projecto. O suporte 

deve ser compatível com o processo de impressão, tal como os acabamentos pla-

neados devem potenciar a narrativa e o lúdico.

As escolhas de design devem então começar no planeamento gráfico, pensando-

-se na complexidade que é o objecto livro. 

Escolha do suporte

A preferência pelo tipo de suporte mais adequado ao projecto é uma escolha feita nor-

malmente no início da fase de produção. Quando se analisa o livro infantil ilustrado 
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tradicional, verifica-se um predomínio do papel como suporte. Nos livros ilustrados 

não-convencionais isso também acontece, diferenciando-se depois na utilização de 

técnicas gráficas e nos acabamentos.

A escolha do papel pode acrescentar significado à mensagem que o livro pre-

tende comunicar. Segundo Haslam (2006) as várias características do papel 

são sete — sentido da fibra, cor, opacidade, brilho, gramagem, corpo e tex-

tura1 — e devem ser alvo de reflexão aquando a escolha deste tipo de suporte.  

Nodelman (1988) comenta que “um papel brilhante dá às cores uma clareza no-

tável, mas que distancia o leitor das imagens, em parte porque a luz brilha igual-

mente através de todas as cores e cria um brilho global que atrai a atenção para a 

superfície da imagem, tornando mais difícil a concentração específica nos objec-

tos representados” (p.47) ao contrário do papel texturado e sem brilho que “convida 

o leitor ao toque, estabelecendo uma atmosfera de intimidade e envolvimento” (p.48).

Um papel com maior gramagem  pode ser manuseado com menos cuidado, 

uma vez que não é tão facilmente rasgado ou destruído. Ao projectar um livro 

não-convencional para crianças este é um factor a ter em conta, uma vez que se 

pressupõe que a sua leitura seja uma actividade lúdica e experimental. 

O papel texturado pode oferecer sentidos que desperem o leitor para o objecto, 

pode realçar o conteúdo da mesma, apurando o sentidos do pequeno leitor.

Tipo de impressão

Existem à escolha do designer vários processos de impressão: a impressão em offset, 

a serigrafia, a gravura, a flexografia, jacto de tinta, impressão a laser, entre outras. 

No entanto nem todos estes se adaptam ao mercado comercial. Cada método tem as 

suas características, variáveis e limitações, como a velocidade de impressão, a quan-

tidade de cores disponíveis, a qualidade ou o custo de produção. Não tendo como 

intenção especificar como se procede cada tipo de impressão, falaremos aqui apenas 

dos processos de impressão mais habituais no que toca à produção de livros infantis.

Na área editorial a impressão em offset domina o mercado desde a segunda me-

tade do século XX pela facilidade de execução, a qualidade na impressão e o custo 

compensador nas grandes tiragens (HOCHULI e KINROSS, 2004). Este método 

de impressão pode ser feito com a alimentação do papel em folhas soltas, cha-

mada de plana — método utilizado na maioria dos livros infantis — ou em rolo, 

chamada de rotativa e usada maioritariamente para a impressão de jornais. As 

grandes impressoras planas podem imprimir até quinze mil folhas por hora e as 

rotativas chegam a imprimir oitenta mil cadernos por hora (HASLAM, 2006).

(1) Clarificação de cada um des-
tes termos, segundo Haslam 
(2006):
O sentido da fibra determina a 
direcção em que o papel dobra 
e rasga com maior facilidade. A 
dobra é mais fácil e uniforme a 
favor da fibra.
A cor de um papel é geral-
mente adicionada no estágio 
de preparação da pasta. Na 
escolha da cor do papel é 
importante ponderar sobre os 
resultados das impressões do 
textos e das ilustrações sobre 
o papel.
A opacidade é a medida da 
quantidade de luz que passa 
através da folha de papel. Esta 
ajuda a definir o grau de trans-
parência das páginas, quanto 
mais opaco ele for, menos 
transparente é, comprometen-
do o resultado esperado para o 
projecto.
O brilho refere-se ao acaba-
mento superficial do papel.
A gramagem é a medida da 
espessura e densidade de um 
papel, expressa em gramas por 
metro quadrado (g/m²).  
É o corpo ou espessura do que 
papel determina a espessura da 
lombada do livro.
A textura diz respeito ao aspec-
to da superfície do papel e ao 
seu grau de rigidez. Cada livro 
solicita uma textura diferente, 
sendo a criatividade determi-
nante na sua escolha.

Fig. 29. Ilustração serigráfica 
de Blexbolex para o livro No 
Man’s Land (2012).
Fonte: Nobrow Press
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Outro método cada vez mais usado na impressão de livros ilustrados é a serigra-

fia, pela sua natureza experimental. O facto de poder ser utilizado em qualquer 

suporte possibilita a interacção lúdica, tal como as tintas mais expessas e opa-

cas adicionam qualidade táctil ao que é impresso (HASLAM, 2006). Estas tintas 

são aplicadas separadamente, o que, se por um lado é uma vantagem, pois podem 

sobrepor-se camadas de tinta opacas ou translúcidas, por outro é uma desvantagem 

porque torna o processo de impressão muito mais demorado. Este é o único proces-

so capaz de imprimir a tinta branca. Para além disso, a serigrafia tem a vantagem de 

ser um processo simples e manual, ideal para a impressão de baixas tiragens.

Acabamentos

O acabamento é a fase posterior ao processo de impressão e é o momento em que 

o livro alcança o seu aspecto final. Embora este processo seja dos últimos a ser 

realizado, ele tem que ser pensado e preparado anteriormente, como parte inte-

grante de todo o projecto.

Nos livros ilustrados não-convencionais é esta fase que merece mais ênfase e desta-

que pois apesar de existirem algumas técnicas gráficas que contribuem para a não-

-convencionalidade do livro, nem todas elas agregam funcionalidade ou valor lúdico.

Uma das características do livro é a bidimensionalidade das suas páginas. Esta ca-

racterística pode ser alterada com recurso a técnicas específicas, instigando o leitor 

para as diversas possibilidades de leitura do livro como objecto. Estas técnicas gráfi-

cas, quando bem aplicadas, trazem ao leitor informações que envolvem outros sen-

tidos para além da visão, ajudando a mensagem a ser entendida e absorvida. Assim, 

para o designer, as possibilidades de criação são imensas, mas devem ser estudadas 

e desenvolvidas com consciência de que se deve evitar o uso de acabamentos de 

forma arbitrária, não esquecendo a viabilidade económica do projecto.

Haslam (2006), Ambrose e Harris (2006) desenvolveram o conceito de engenharia 

do papel, exemplificando os vários tipos de técnicas utilizadas para a construção e 

potenciação de narrativas visuais através de acabamentos especiais. 

Assim, descrevem-se algumas formas de cativar a atenção das crianças para o livro 

como objecto cooperante com a narrativa — entre elas cortes especiais, dobras, abas 

deslizantes, construções tridimensionais, aplicação de vernizes ou relevos.

A aplicação de cortes especiais — ou cortantes — é  um processo que permite 

cortar uma parte específica de uma página. A lâmina de aço é moldada conforme 

o projecto definido anteriormente que depois é pressionada sobre o papel para 

fazer o corte (AMBROSE; HARRIS, 2006). 
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No livro ilustrado não-convencional esta técnica pode ser usada com diferentes pro-

pósitos, tais como a criação de janelas, contornos especiais ou metamorfoses, (fig. 30)

Quando o corte especial usado cria janelas, ou buracos, nas páginas, estas podem 

ser utilizadas com o objectivo de revelar o conteúdo das páginas seguintes ou até 

mesmo ilustrar imagens através da forma do corte. Esta técnica aproxima o leitor 

do livro enquanto objecto na medida em que capta a sua atenção para cada página 

que dá a conhecer o enredo de uma forma diferente e lúdica. Em In My Nest de 

Sara Gillingham, os cortes sucessivos nas páginas denunciam as imensas coisas e 

cores que formam os ninhos de cada pássaro diferente (fig. 31).

O corte especial também pode ser utilizado para criar efeitos de profundidade en-

tre as diferentes páginas. Quando o corte feito dá novos contornos à página, como 

por exemplo em Blue to Blue de Katsumi Komagata (fig. 32), ele forma volumes 

que dão a ilusão de profundidade. Neste livro o autor explora esta técnica com o 

intuito de simular as ondas e grandeza do oceno. À medida que se folheia cada 

página colorida, o autor introduz um novo personagem, habitante daquela zona 

do oceano. A narrativa progride assim, entrando cada vez mais pelo mar a dentro, 

onde as criatura se vão tornando cada vez mais misteriosas.

321 3

Fig. 30. Cortes especiais e 
diferentes aplicações. 
1. Janelas 
2. Contornos  
3. Metamorfoses

Fig. 31. In My Nest de Sara 
Gillingham (2009).
Fonte: Chronicle Books

Fig. 32. Blue to blue de Katsu-
mi Komagata (2009).
Fonte: One Stroke Publisher.
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Esta técnica também pode, de forma muito simples, criar novas narrativas em coopera-

ção com as ilustrações. Um corte transversal nas várias páginas cria a possibilidade de 

manuseamento individual das abas que se formam. Esta movimentação separada for-

ma novas figuras ou objectos. Em Todos Fazemos Tudo de Madalena Matoso (fig.  33),  

esta técnica transforma por completo a leitura sequencial do livro. Com o virar das 

páginas novos objectos criam novas cenas onde as váriações de cenário são imensas.

Um outro tipo de corte é aquele que é feito depois da encadernação, designado 

refile. É o corte que dá o formato final ao livro. N’O livro Inclinado de Peter Ne-

well, por exemplo, o corte especial de refile altera o produto físico, mudando a sua 

forma e a percepção do leitor face ao mesmo.

O uso de dobras é outro acabamento que no livro ilustrado não-convencional 

oferece várias possibilidades de interacção com o leitor. Os métodos de dobra de 

um livro produzem diferentes efeitos criativos e oferecem diversos usos para o 

impresso (AMBROSE e HARRIS, 2006).

Quando uma folha de papel dobrada é encadernada juntamente com o miolo, esta 

forma uma aba, ou página desdobrável. Esta técnica proporciona um espaço es-

condido para uma outra imagem, que, através da sua manipulação, surpreende o 

leitor introduzindo um jogo de adivinhas e surpresas. Oh! de Josse Goffin (fig. 35), 

é um exemplo que demonstra como funciona este jogo entre o leitor e objecto.

As dobras panorâmicas constroem-se através da dobragem sucessiva e paralela 

de uma única folha. Estas dobras compõem as várias páginas do livro. Ambrose e 

Harris  (2006) denominam a esta dobra de dobra sanfona. Este tipo de dobra dá 

Fig. 34. Exemplo de tipos de 
dobras que transformam o 
ritmo de leitura
1. Páginas desdobráveis;
2. Dobras panorâmicas.  
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Fig. 33. Todos Fazemos Tudo 
de Madalena Matoso (2009).
Fonte: Planeta Tangerina
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ao leitor várias opções de leitura. Ele pode optar por ler o livro de forma tradicio-

nal, folheando o livro sequencialmente, ou, por outro lado, desdobrando o livro e 

observando todo o livro de forma panorâmica.

A artista suiça Warja Lavater adoptou o formato panorâmico em todas as suas 

obras. Le Petit Poucet e Le Petit Chaperon Rouge são algumas das obras em que a 

autora relaciona o formato do livro com a narrativa visual. Em Le Petit Chaperon 

Rouge (fig. 36) é através de uma legenda inicial que a autora informa o leitor sobre 

o significado dos diferentes pontos que constroem e iniciam as suas ilustrações, 

com um plano vertical sobre o mundo, dando a entender a densidade da floresta 

e o percurso realizado pela personagem. Neste caso o panorâmico acontece tanto 

nas ilustrações como no formato.

Um outro tipo de técnica que liga fisicamente o leitor com o conteúdo do livro é o 

uso de abas deslizantes ou linguetas (fig. 37). Haslam (2006) esclarece que estas são 

geralmente usadas em páginas simples, visto que não funcionam de modo eficiente 

caso ultrapassem a lombada. As abas deslizantes são usadas como alavancas para 

levantar planos, revelar imagens ocultas ou rotacionar objectos (HASLAM, 2006).

Fig. 36. Le Petit Chaperon Rou-
ge de Warja Lavater (1965).

Fig. 37. Funcionamento das 
abas deslizantes ou linguetas.
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funcionamento das abas em 
Oh! de Josse Goffin (1991).



Na construção da tridimensionalidade — livros pop-up — existem uma série de técni-

cas complexas que transformam páginas de livros em autênticas construções de enge-

nharia. Apesar de existirem inúmeras formas de se construir essa tridimensionalidade, 

e essas formas estarem relacionadas com o nível de complexidade que se pretende para o 

projecto, a base de construção da tridimensionalidade acenta essencialmente em duas 

construções básicas: estruturas armadas com as páginas em 90 ou em 180 graus (fig. 38). 

O desenvolvimento do pop-up é um processo demorado, na base da tentativa e erro, 

incluindo o corte e a dobragem de muitos protótipos até se obter o resultado dese-

jado (HASLAM, 2006). Salisbury (2004) acresenta também que o nível de comple-

xidade vai variar de acordo com o quão “ocupado” é o aspecto do pop-up do livro.

Katsumi Komagata utiliza esta técnica na construção do livro Little Tree (fig. 39), 

onde o autor constrói uma narrativa física sobre o ciclo da vida de uma árvore. Neste 

livro, é o objecto que conta a história, sem necessidade de desenho ou matéria textual.

A aplicação de vernizes serve, na maioria das vezes, para dar destaque a certos ele-

mentos do projecto. O verniz aplicado sobre o material impresso fornece ao papel 

uma superfície brilhante. As autoras Menena Cotin e Rosana Faria de O Livro Negro 

das Cores (fig. 40), utilizam este tipo de acabamento como parte essencial do projec-

to gráfico. Todo em papel negro, o texto é impresso a branco e as ilustrações impres-

sas em veniz espessurado, convidando o leitor a descodifica-las através do toque. 

Fig. 38. Funcionamento do 
pop-up. Construções em 90 e 
180 graus.
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Fig. 39. Little Tree de Katsumi 
Komagata (2008). Fonte: One 
Stroke. 
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O relevo é outra forma de destacar elementos gráficos de um projecto. Os termos 

relevo seco, alto-relevo e baixo-relevo designam a impressão de um suporte sem 

tinta, o que resulta numa superfície tridimensional elevada, decorativa ou texturada 

(AMBROSE; HARRIS, 2006).  Esta técnica fornece ao projecto uma textura táctil, 

que, como na aplicação do verniz, aproxima o leitor do objecto através do toque.

Encadernação

A encadernação é a fase final da construção do livro. O tipo de encadernação pode 

variar conforme a necessidade de resistência ou não, o custo, a grossura do miolo,  a 

sua flexibilidade, entre outros. 

A encadernação mais simples é a encadernação tipo brochura, onde as páginas 

da publicação formam um único caderno e são unidas com agrafos (fig. 41-1). 

Os agrafos são automaticamente fechados por pressão, prendendo a capa às pá-

ginas do miolo (HASLAM, 2006). Este tipo de encadernação é usado somente 

em publicações de poucas páginas e raramente usada em livros infantis, uma vez 

que não é muito resistente e a manipulação por parte das crianças nem sempre é 

muito cuidada.

Na encadernação de capa mole (fig. 41-2), o miolo é agrafado ou cozido, con-

forme as folhas que o constituem estejam agrupadas em folhas soltas ou em ca-

dernos, e posteriormente é colada a capa, de cartolina ou papel mais encorpado 

21 3 4

Fig. 41. Tipos de encadernação
1. Brochura ou com agrafos;
2. Capa mole;
3. Capa dura;
4. Espiralada.
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res de Menena Cotin e Rosana 
Faria (2011). 
Fonte: Bruaá Editora



que o miolo. Este processo de encadernação é mais barato que a capa dura, mas 

grande também apresenta uma grande durabilidade no manuseio. Muitas vezes, 

neste tipo de encadernação, a capa tem orelhas conseguindo-se aumentar a dura-

bilidade da mesma.

A encadernação de capa dura (fig. 41-3) consiste numa base de três cartões — um 

cartão frontal, um no verso e outro na lombada — sobre os quais é colada uma so-

brecapa impressa, de tecido ou couro, que reveste o cartão. Os cadernos do miolo 

são cosidos e, para os aglutinar à capa é utilizado um papel de guarda. Este tipo de 

encadernação é mais resistente e, por isso, ideal para uma maior manipulação.

Os livros encadernados com espiral (fig. 41-4) permitem a abertura completamen-

te plana das páginas e são frequentemente usados em manuais, que os leitores po-

dem ler com as mãos ocupadas em função da sua flexibilidade. As folhas individuais 

em vez de cadernos são perfurados na borda da lombada e o arame ou plástico es-

piralado passa através dos furos prendendo as páginas e as capas (HASLAM, 2006). 

Neste tipo de encadernação, o projecto gráfico deve ser pensado para a receber, de 

forma a que os furos não prejudiquem a leitura das imagens ou do texto.
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3. Estudos de caso
No conjunto dos livros para a infância há livros que conjugam a história com a 

ilustração, há livros baseados apenas na ilustração — livros sem texto — e po-

demos também destacar um grupo específico de livros infantis com estratégias 

editoriais que contrariam as publicações em massa e privilegiam o trabalho do 

designer como autor ou co-autor do livro. São livros não-convencionais que se 

destacam pelas suas características físicas não formais.

O estudo de alguns exemplares é o que se faz neste ponto com o objectivo de 

melhor compreender e estudar o trabalho realizado por diversos autores.

3.1. Descrição metodológica
Para o estudo e análise dos livros ilustrados acima referidos adoptou-se o proce-

dimento metodológico que se pode sistematizar de acordo com os pontos que se 

seguem.

1. Pesquisa

A primeira fase foi iniciada com a procura de exemplares cujo projecto gráfico 

tenha sido pensado como objecto. Começou-se por visitas a livrarias, procura 

em editoras, sítios on-line, feiras de livros, edições independentes e mostras de 

ilustração para a infância. Assim identificaram-se alguns livros de referência que 

encaixavam no perfil de livro-objecto.

2. Selecção dos exemplares

Tendo como base o trabalho desenvolvido no ponto 1, identificaram-se quatro 

exemplares de diferentes autores cuja análise nos pareceu uma mais valia para 

este estudo. Esses exemplares foram O Livro Inclinado de Peter Newell, Na Noite 

Escura de Bruno Munari, Love de Gian Berto Vanni e Pat the Beastie de Henrik 

Drescher.

3. Análise das obras

De forma a estruturar a análise dos projectos editoriais seleccionados definiram-

-se oito aspectos que permitissem a sua caracterização. Esses parâmetros foram 

os seguintes:

1. O autor — dados sobre o autor/designer/ilustrador que ajudem a contextua-

lizar a obra.

2. Dados históricos do livro — quando aplicável, enunciam-se algumas referên-

cias acerca do livro como prémios que adquiriu, ou outros.

3. Temática/Conteúdo narrativo — neste ponto descreve-se o conteúdo narrati-
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vo do livro e a sua temática. Esta descrição é feita através da análise sequencial das 

páginas dos livros analisados.

4. Formato e dimensões

5. Tipografia

6. Organização da página — estrutura e hierarquia visual

7. Expressão visual — examinação do estilo das ilustrações, apontamentos sobre 

a cor, forma, técnica, composição e relação com o próprio suporte.

8. Projecto gráfico — o livro enquanto projecto de design. Levantamento das 

suas características físicas, técnicas e processos de produção.
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3.2. O Livro Inclinado, Peter Newell

Título: O Livro Inclinado
Título Original: The Slant Book
Autor: Peter Newell (texto e ilustração)
Editora Original: Harper & Brothers
Editora: Orfeu Negro, Colecção Orfeu Mini
2ª Edição, Março 2009 
48 PP, 17 x 26,5 cm
ISBN 978-989-95565-3-9

3.2.1. O autor
Peter Newell nasceu em 1862, nos Estados Unidos da América, no início da guer-
ra-civil norte-americana. Até 1883 viveu em McDonough (Illinois), ano em que se 
mudou para a cidade de Nova Iorque onde se matriculou no Art Student League. 
Um ano mais tarde abriu um estúdio em Springfield. O seu trabalho como ilustra-
dor foi publicado em inúmeros jornais e revistas e assim contribuindo para a sua 
reputação na década de 1880 e 1890 (COSTA, 2008).

Em 1883 escreveu e ilustrou Topsys e Turvys e aí começou a criar os seus próprios 
livros, onde se nota uma preocupação com o objecto e a potenciação da narrativa cria-
da com recurso a cortes no papel e formatos pouco usais, destacando-se O Livro do 
Buraco, O Livro do Foguete e O Livro Inclinado, objecto de análise neste capítulo.

Peter Newell ilustrou ainda alguns clássicos da literatura de autores como Mark 
Twain, Stephen Crane e Lewis Carroll.

Morreu em 1924, em Little Neck, Nova Iorque.

3.2.2. Dados históricos do livro
O Livro Inclinado foi publicado pela primeira vez em 1910.  Tendo sido premiado 
com o Bologna Ragazzi Award, no âmbito do prémio de Ficção na Feira Interna-
cional do Livro Infantil em Bolonha em 2008 e recomendado pelo Plano Nacional 
de Leitura LER+, é considerado, por isso, um livro de referência, dada a qualidade 
do texto e das ilustrações, ambas da autoria de Peter Newell. 

A Editora Orfeu Negro refere que é “um clássico da literatura para crianças e ao 
mesmo tempo um objeto único e irresistível para os mais crescidos”.

3.2.3. Temática/Conteúdo narrativo
Subir a Ladeira é difícil, na verdade, mas quando é para descer - ah, que velocidade

Na página de rosto aparece esta pequena frase que consegue, logo à partida, resu-
mir o conteúdo do livro. O Livro Inclinado apresenta-se como um álbum narrati-
vo escrito em verso capaz de explorar, no seu sentido mais literal, a metáfora de 
“descer a ladeira”, contando as aventuras de Bobby, um miúdo que, sentado no seu 
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carrinho, desce frenética e descontroladamente a encosta mais inclinada do bairro. 
A narrativa decorre com o encontro súbito de Bobby com vários personagens 

que circulam pela encosta e com quem Bobby no seu carrinho acelerado, vai in-
teragindo, de dupla página em dupla página. São estes encontros que constroem 
o cerne da história, descrito em versos e imagens. O leitor é levado nesta aventura 
encontrando-se com polícias, vendedores, músicos, pintores e cães até à ultima 
folha do livro, onde “tudo tem o seu fim” e o que “começa, há-de acabar”. O carri-
nho de Bobby acaba por ir de encontro a um tronco e, com o impacto, é lançado 
para um monte de feno. 

O aspecto lúdico do livro é dado pelo corte transversal nas folhas que dá a ilusão 
de que o carrinho onde Bobby se desloca, desce, de facto, por uma ladeira inclinada.

3.2.4. Formato e dimensões
O Livro Inclinado apresenta-se na forma de paralelograma inclinado com as di-
mensões de 17 x 21,5 cm, com uma porporção de 4:5. No total é composto por 48 
páginas impressas em 4 cadernos de 12 páginas.

Este formato permite a disposição das ilustrações e do texto centrados na página 
e ocupando grande parte desta. O efeito vertical explorado na temática do livro é  
dado pela inclinação do corte.

3.2.5. Tipografia
A tipografia da versão traduzida para a língua portuguesa foi reconstruída digi-
talmente por Cira Viggiano. Contudo a reconstrução da tipografia teve em conta 
a original, desenhada manualmente por Peter Newell e é esta fonte reconstruída 
que servirá para a análise.

O miolo do texto apresenta-se então num tipo de letra cursiva que expressa a 
manualidade do autor, onde o título do livro na capa e na página de rosto é escrito 
em maiúsculas e todo o restante aparece em minúsculas. 

Escrito em verso, o texto é apresentado sempre na página par e dividido em duas 
quadras, com excepção da primeira página de texto, em que existem três estrofes.

As quadras são desenhadas numa espécie de itálico inverso em que a “queda” é 
feita da direita para a esquerda, na direcção do centro do livro, de forma a que, 
após o corte sobre o papel, o texto mantenha a inclinação paralela ao corte.

3.2.6. Organização da página
A organização do conteúdo visual e linguístico nas páginas deste livro obedece a 
uma disposição bastante rigorosa. As ilustrações mantém-se sempre na mesma po-
sição relativamente à página, ocupando a quase totalidade da página — deixando 
uma margem de dois centímetros nas margens interior e exterior e de três centi-
mentros para o topo e a base — e sempre na página ímpar; o texto aparece, sem 
excepção, na página par e aparece centrado relativamente à pagina. 
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Ao longo da obra existe uma homogeneização das manchas gráficas, onde o tex-
to e a imagem formam um equilibrio de informação visual.

3.2.7. Expressão visual
Bem ao estilo americano do início do século XX, as ilustrações de Peter Newell 
assumem a convenção da ilustração da época (DUARTE, 2010), em que à página 
de texto se opõe à página ilustrada. Normalmente esta característica contribui 
para o carácter estático das ilustrações, separando texto e imagens. No entanto, 
devido ao conceito e formato inclinado do livro estes elementos surgem em pleno 
diálogo e sintonia.
Peter Newell assume-se como ilustrador com um estilo realista no que respeita às 
figuras ilustradas. Com o desenho como base, cada cena ilustrada é detalhada e 
rica em pormenores. Em cada cena há uma escolha de uma paleta cromática que 
combina cores com tons próximos, variando entre azuis, verdes e laranjas. Esta 
neutralidade cromática, normalmente associa-se a tranquilidade e repouso, o que 
contrasta com a agitação presente nessas mesmas cenas.
A análise efectuada permite realçar uma lacuna de rigor gráfico nas ilustrações, 
como se exemplifica na figura 42, onde os degraus da casa são paralelos à inclina-
ção da rua e do livro, não obedecendo às leis da perspectiva.

As ilustrações caracterizam-se pelo detalhe com que são desenhados todos os 
intervenientes na história e pela neutralidade cromática ao longo de todo o livro.

O Livro Inclinado revela elevada sintonia entre o conceito formal e material do 
livro, bem como entre a história e ilustração, transmitindo entusiasmo durante a 
leitura.

3.2.8. Projecto Gráfico
O Livro Inclinado é impresso em offset a quatro cores e para o miolo foi utilizado 
papel Fedrigoni Arcoprint, 120 g/m2.

Considerando a perspectiva de produção, os quatro cadernos de 12 páginas são 
cosidos e a principal técnica de produção deste livro é o corte de refile — corte 
final que é feito numa gilhotina trilateral  com o objectivo de obter o formato final 
do livro — que é dado para obter o efeito especial da inclinação. Sem este refile 
especial o livro não teria certamente a mesma leitura, já que é nesta técnica que se 
centra a essência e conceito do livro e narrativa.

A encadernação do livro é pouco usual. Os cadernos cosidos são posteriormente 
colados a um papel negro que serve de guardas e lombada simultaneamente. O 
cartão usado para capa e contra-capa é então colado neste papel, deixando ver o 
cartão. De forma a facilitar a manipulação do objecto, capa e contra-capa são mais 
curtas que os cadernos e não se juntam à lombada.

Fig. 42. Pormenor d’ O 
Livro Inclinado
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3.3. Na Noite Escura, Bruno Munari
Título: Na Noite Escura
Título Original: Nella Notte Buia
Autor: Bruno Munari (texto e ilustração)
Editora Original:  Giuseppe Muggiani Editore
Editora: Bruaá Editora
Tradução: Miguel Gouveia
1ª Edição, Abril 2011
36 PP, 16 x 23 cm
ISBN 978-989-8166-11-1

3.3.1. O autor
Bruno Munari nasceu em 1907 em Milão e aí viveu até 1998. “Dorme e acorda 
como qualquer outro homem, mas como já se deve ter notado, não é um pintor 
da velha escola, mas sim um artista moderno, um designer”. 

Reconhecido internacionalmente como designer e pensador, publicou livros que 
vão da teoria da comunicação visual, da relação entre artista e designer aos livros 
infantis, projectou objectos de produção industrial, stands para exposições, brin-
quedos e jogos para crianças.

Após ter contactado com o movimento futurista na década de 1910-1920, apre-
sentou o seu trabalho em diversas exposições pessoais e colectivas. Sempre inte-
ressado no mundo das crianças e nas “possibilidades de comunicação visual do 
material editorial e das suas técnicas” (MUNARI, 1981), produziu uma série de 
livros infantis lúdicos e didáticos que exploram os efeitos da comunicação do livro 
enquanto objecto para lá do seu conteúdo.

Recebeu inúmeros prémios ao longo da sua carreira dos quais se destacam a 
Medalha de Ouro na Triennale de Milano com o Livro Ilegível em 1957, o Prémio 
Andersen de melhor autor infantil em1974, o Graphic da Feira de Bologna para a 
infância em 1984, o prémio Lego na sua contribuição para o desenvolvimento da 
criatividade das crianças e o ACDi Milão Hall of Fame em 1990.

3.3.2. Dados históricos do livro
Na Noite Escura foi editado pela primeira vez em 1952 pelas edições de Muggiani, ti-
pógrafo editor. O livro nasceu como resultado das experiências com os “livros ilegí-
veis”: livros sem palavras que exploram os meios editoriais de produção de um livro.
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Este livro, que agora é considerado um ícone na história da ilustração infantil, foi 
recusado diversas vezes, por diversas editoras, devido ao facto de não ter texto. 
Em 1953 o livro fez parte de uma exposição individual de Munari.

Editado e traduzido em Portugal pela Bruaá Editora, em 2011, faz parte dos li-
vros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura LER+.

3.3.3. Temática/Conteúdo narrativo
Na Noite Escura é um livro que alicia o leitor a percorrer um caminho pela noite 
dentro, em busca de um ponto de luz, passando pelo romper do dia no prado e 
uma gruta misteriosa, sendo que cada um destes cenários é representado com 
materiais diferentes.

A aventura inicia-se na capa, onde a silhueta de um gato leva o leitor a segui-lo 
nas páginas seguintes, chamando a atenção para um ponto luminoso, feito através 
de um cortante circular que atravessa as várias folhas e deixa ver uma mancha 
amarela no fundo, nas páginas escuras. Seguindo o gato pelo seu passeio noturno  
nas folhas negras, encontra-se a sua namorada gata, foge-se de um morcego e ri-se 
da tentativa de três homens de alcançar o ponto luminoso com uma pirâmide de 
escadas. Com os homens caídos no chão, termina a tensão da narrativa e passa-se 
à segunda parte do livro onde se descobre que o ponto luminoso era na verdade 
um pirilampo que procurava um sítio no prado para dormir, já que se aproximava 
o amanhecer. É aqui que o leitor é novamente instigado a explorar o prado e as 
maravilhas formais do livro, folheando as páginas de papel vegetal que deixam 
adivinhar as folhagens e aventuras que se seguem. Passando por escaravelhos, ca-
racóis, aranhas e grilos escondidos nas ervas, esta fase culmina com o apareci-
mento de um corvo morto a ser devorado por formigas.

Chegando ao fim do prado, a narrativa leva o leitor até uma gruta — representa-
da com cortantes de diferentes tamanhos e formas até às últimas páginas do livro. 
Percorre-se a gruta e descobrem-se tesouros, pinturas rupestres e rios subterrâ-
neos e a aventura termina ao sair da gruta onde é noite novamente.

Na Noite Escura é um livro que reinventa a relação entre leitor e objecto, cores, 
formas e texturas que, fazendo parte da história, proporcionam novas formas de 
ler e pensar.

3.3.4. Formato e dimensões
O livro Na Noite Escura tem 16 cm de largura e 23 cm de altura, um formato tipo 
retrato. Impresso em 3 cadernos de 16 páginas (8 folhas). Se considerarmos que foi 
impresso em folhas de formato BB 66 x 96 cm há uma reduzida perda de material.
Cada um dos cadernos — correspondentes às três fases da narrativa — é impresso 
num tipo de material diferente.
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3.3.5. Tipografia
O exemplar analisado é uma re-edição traduzida do original, sendo a análise feita 
com a tipografia presente nesta edição.

O livro utiliza duas fontes distintas usadas para diferenciar o narrador das per-
sonagens. A voz do narrador é apresentada em Helvetica Bold, sempre em caixa 
baixa e as personagens num tipo de letra original, cursiva, desenhada pelo autor.
No que respeita ao texto destinado ao narrador, na primeira parte do livro, o cor-
po da letra varia conforme a distância a que se apresenta o objecto representado. 
Raramente recorrendo a pontuação, o corpo da fonte também auxilia o leitor a dar  
entoação e ritmo ao texto.

A narrativa é dispersa textualmente em pequenas frases, de uma a quatro linhas, 
sempre alinhadas à esquerda. O texto funciona aqui como auxílio visual da narra-
tiva e não se evidencia pelo seu estilo, antes aparecendo como uma nota, legenda 
ou referência.

3.3.6. Organização da página
Tal como o material é diferente nas três fases da narrativa, também a organização 
do texto relativamente à pagina varia nessas três fases.

No primeiro caderno — das páginas negras correspondentes ao passeio pela noi-
te escura — é o ponto de luz que serve de alinhamento à mancha de texto dedica-
da ao narrador. As ilustrações surgem na base das páginas dando a ideia de que a 
base da folha é também a base do cenário, o chão.

No segundo caderno — das páginas de papel vegetal — o texto está inserido 
numa grelha de três colunas. Há um cuidado do autor na não sobreposição das 
caixas de texto de forma a não prejudicar a legibilidade. Ilustrações e texto apa-
recem do centro para baixo da página, muitas vezes com o texto sobreposto àss 
manchas verdes das imagens.

No último caderno — correspondente ao papel texturado — existem três mo-
mentos distintos de leitura entre o cortante que representa a gruta, as ilustrações e 
o texto, dividindo equilibradamente o campo visual em três grandes blocos.

A mancha textual permanece curta e pontual, desta vez separada das ilustrações 
mas acompanhando-as sempre. As ilustrações aparecem em evidência, ocupando 
grande parte do espaço da página, juntamente com o recorte da gruta que quase 
participa como desenho.

3.3.7. Expressão visual
Na noite escura Bruno Munari opta por um tipo de desenho quase universal, que 
não assuma o papel principal na construção do livro como um todo. Com ilustra-
ções de cores planas — em que cada objecto é representado por uma mancha de 
cor única — simples, mas apuradas, a leitura faz-se rapidamente.

No total são usadas apenas seis cores em todo o livro. 

Fig. 43. Esquema da organi-
zação das manchas tipográ-
ficas no segundo caderno do 
livro Na Noite Escura
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Na primeira parte, o azul escuro das personagens funde-se com as páginas ne-
gras e o ponto de luz amarelo destaca-se visualmente. O preto da noite, nas folhas 
pretas, o azul das personagens e o amarelo, correspondente ao feixo de luz do 
pirilampo, são as três cores usadas nesta primeira fase.

Na segunda parte surge a nebelina da madrugada descendo ao nível da vegetação 
com uma sequência de ervas e folhagens de um prado onde domina a cor verde, 
contrastando com o preto que representa a vida nesse nível de vegetação. Há um 
efeito de profundidade que resulta das camadas semi-transparentes de papel vege-
tal. O verde das ervas é impresso apenas nas páginas ímpares de maneira a evitar a 
sobrecarga de informação e para que se mantenha visível o próximo momento da  
narrativa. Os vários animais que vão aparecendo, formigas, caracóis e gafanhotos,  
impressos a preto, destacam-se no verde dos vegetais. Esta fase termina com o 
vermelho vivo do corvo falecido.

Na parte final do livro, correspondente à entrada na gruta, a textura e cor do 
papel  associam-se ao aspecto “granulado” do interior de uma caverna. Todas as 
ilustrações desta fase, à excepção de algumas folhagens no ínicio e no fim, são 
desenhadas a preto, marcando a falta de luz que se encontra no interior do solo. 
Com excepção das duas primeiras folhas, em que são representados seres vivos 
como a formiga e o urso, à medida que avançamos na gruta só são representados 
seres inanimados, excluindo a parte do rio subterrâneo onde os peixes nadam. À 
saída da gruta encontramos de novo a noite estrelada.

Na súmula, podemos afirmar que as ilustrações de Munari são essencialmente 
simples e universais, relacionando-se directamente com as características físicas 
de cada parte do livro. Existe uma preocupação de Munari em que haja uma har-
monia entre a ilustração e o projecto gráfico em que ambas as partes se comple-
mentam formando um objecto único.

3.3.8. Projecto Gráfico
De acordo com o que foi referido no ponto anterior, este livro é organizado em 
três partes, correspondentes a três cadernos cosidos, impressos em três tipos de 
papel diferentes.

O livro recorre a mais técnicas de produção gráfica para além da escolha diferen-
ciada de papéis. Utiliza cortantes especiais, adição pontual de folhas coladas para 
lá do caderno cozido, uso de abas que escondem e revelam outras imagens através 
da sua manipulação.

No primeiro caderno Munari escolhe um tipo de papel preto, com uma grama-
gem próxima a 220 g/m2, onde as ilustrações são impressas em serigrafia e um 
corte circular que atravessa todo o caderno aparece para revelar a cor amarela que 
chama a atenção do leitor. 

O segundo caderno é feito em papel vegetal de 110 g/m2 e é impresso em offset.
Para o último caderno é escolhido um papel cinzento, texturado, com uma gra-
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magem próxima da seleccionado para o primeiro caderno, para simular a terra. 
É neste último caderno que Munari utiliza um maior número de técnicas projec-
tuais de forma a manter o lúdico como uma parte integrante do projecto.

Para representar a gruta é feito um corte especial e diferenciado em cada folha do 
caderno, que vai aumentando até o leitor se encontrar no centro da gruta (corres-
pondendo ao centro do caderno) e diminui chegando ao final da gruta.

Ao entrar na gruta é-nos apresentada uma caixa de tesouro — um papel impres-
so, dobrado e colado na página, que pela sua movimentação revela o conteúdo no 
interior. Entretanto, no centro do caderno aparece costurado um outro caderno 
de oito páginas de papel vegetal que simboliza um rio subterrâneo onde peixes 
nadam em diferentes zonas e profundidades.
Na última página do livro é novamente usado o papel colado com abas, mas que 
desta vez revela uma biografia escrita pelo próprio autor.
A encadernação do livro é uma encadernação clássica, de capa dura mas com 
guardas falsas do mesmo material do primeiro caderno, ou seja, parte das folhas 
usadas para as guardas são utilizadas como parte da narrativa.
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3.4. Love, Lowell A. Stiff e Gian Berto Vanii
Título: Love
Autores: Lowell A. Stiff (texto) e Gian Berto Vanni 
(design e ilustração)
Editora: George Braziller, Nova Iorque
2ª Edição, 1998. 
70 PP, 23 x 13 cm
ISBN 0-8076-1426-2

3.4.1. O autor
Para esta análise falaremos apenas do autor responsável pelas ilustrações e projec-
to gráfico deste livro.

Gian Berto Vanni nasceu em Roma no ano de 1927 e é mais conhecido como 
pintor surrealista pois começou a pintar muito cedo. Estudou em Roma, Paris, 
Amsterdão e mais tarde recebeu uma bolsa Fullbright para estudar pintura na 
Universidade de Yale em Conneticut onde conhece Josef Albers.

Apesar da grande maioria do trabalho de Vanni serem pinturas, nos anos 50 
começa a fazer desenhos mais comerciais e é em 1952 que mostra a Albers o pro-
jecto para o livro Love.

Vanni continua a pintar nos anos seguintes e em 1957 recebe um prémio do Club 
des Editeurs pelas suas ilustrações do livro infantil Contes de Cristal.

Regressa a Roma, passa um ano em Marrocos e em 1979 muda-se definitivamen-
te para Nova Iorque onde é professor de pintura na Cooper Union School of Arts. 
Participa em várias exposições colectivas e individuais apesar dos seus já 85 anos 
dividindo o seu tempo entre Grécia e Nova Iorque.

61Estudos de caso | Love de Gian Berto Vanni



3.4.2. Dados históricos do livro
O projecto para o livro Love foi apresentado por Gian Berto Vanni pela primeira 
vez em 1952. O projeto original era para um filme abstrato onde o conteúdo era 
focado no ritmo e na cor. Contudo o projecto passou de filme para livro, dando 
origem a um livro inovador em termos de design e composição, tendo uma histó-
ria simples e emotiva da autoria de Lowell Stiff. 

Apesar de ter sido realizado em 1952 e Vanni ter proposto a edição do projecto a 
editores com quem já tinha trabalhado e que ganharam com ele dois prémios com 
as ilustrações, o projecto foi recusado por ser “demasiado ambicioso” (PUCCIO-
NI, 2002). Só doze anos mais tarde, em 1964, foi aceite por dois editores: Laurent 
Tisné de Paris e  George Braziller de Nova Iorque, tendo esta última editora feito 
uma re-edição de Love em 1998.

O projecto editado em 1964 “foi aclamado pela crítica e vendido numa questão 
de meses” (PUCCIONI, 2002).

3.4.3. Temática/Conteúdo narrativo
A sinopse apresentada na sobrecapa do livro traz um texto que resume com faci-
lidade o seu interior. “Uma história de partir o coração é contada em páginas de 
cores vibrantes com formatos desiguais (...)”.

A narrativa, que tem início com a clássica frase “Era uma vez”, relata a vida de uma 
rapariguinha sem nome que não era bonita e que aos nove anos fica sem ninguém 
para tomar conta dela. Sem parentes próximos e por ser feia, não tinha amigos 
nem ninguém com quem se divertir. Até que um dia é levada para um orfanato 
e lá, num lugar com tantas crianças, ninguém lhe dá atenção, passando a maior 
parte do dia sozinha.

A narrativa, dividida entre frases curtas e emotivas por cortes e folhas coloridas, 
segue com a sequência de vários acontecimentos pouco favoráveis para a pequena 
rapariga. As outras crianças tinham uma má opinião sobre ela, achavam-na pou-
co atraente e estranha e assim, sem amigos, a menina aprendeu a passar o tempo 
sozinha, passeando junto aos muros do orfanato, arranjando conforto na obser-
vação de pássaros, plantas e folhas das árvores, aproveitando os dias solarengos.

Para além da fealdade por vezes o seu comportamento não era o mais apropria-
do, quer com as outras crianças, quer às refeições, resultando daí que todas as 
crianças e funcionários do orfanato e odiavam e evitavam.

A certo ponto, o autor põe fim à descrição da vida solitária da personagem e a 
história aproxima-se de uma fase intensa, onde o director do orfanato decide  que 
seria vantajoso livrar-se dela mandando-a embora para outra instituição, o que 
não era fácil. Assim, seria necessário arranjar um pretexto que validasse a sua 
decisão. Quando um funcionário se depara com a rapariga a esconder um papel 
numa das árvores junto às grades que impediam a comunicação com o mundo 
exterior, o director alegra-se ao perceber que ali se apresentava o pretexto per-
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feito para mandar embora aquela rapariga feia e estranha de olhos grandes que 
ninguém gostava, uma vez que os internados estavam proibidos de falar com o 
exterior.

É depois nas últimas três folhas do livro que a narrativa atinge um fim dramático, 
quando o director lê o papel escrito pela rapariga e nele estava escrito “A quem 
encontrar isto, eu amo-te”.

“Parte história, parte jogo visual”, Love é um livro que através da sua aborda-
gem às técnicas de produção e design eleva a narrativa — simples e profunda 
emocionalmente — a níveis maiores em resultado dos efeitos visuais que poten-
ciam a narrativa.

3.4.4. Formato e dimensões
Love é um livro que se apresenta num formato tipo retrato bastante estreito, com 
13 cm de largura e 23 cm de altura.

O livro é composto por 76 páginas, um número pouco habitual em livros infantis 
não só pela sua quantidade como pela divisão das páginas nos cadernos. Os cadernos 
que compõe o livro não são todos iguais. O primeiro e último são de 12 páginas e os 
três cadernos do centro são de 16 páginas. Ao somar as páginas de todos os cadernos 
que constituem o miolo do livro o total são 72 páginas. O que este livro tem de parti-
cular é que as guardas também participam como folhas do miolo, como exemplifica 
a figura 44.

3.4.5. Tipografia
O livro analisado é bastante rico tipograficamente. À excepção do título apre-
sentado na folha de rosto — um tipo de letra digital, com um estilo gótico — e 
às informações correspondentes à ficha técnica, o restante conteúdo tipográfico 
é expressivo e livre, desenhado manualmente pelas mães de Gian Berto Vanni, 
maioritariamente em maiúsculas.

O desenho das letras é maioritariamente feito em caixa-alta embora haja páginas 
onde algumas frases e palavras aparecem com uma combinação entre caixa-alta 
e caixa-baixa. 

Acima de tudo nota-se ao longo de todo o livro uma preocupação do autor em 
adaptar o tipo de letra àquilo que é dito na narrativa, tornando a leitura mais 
ritmada e emocionante, tal como mostra a figura 45 que ilustra a diversidade ti-
pográfica do livro.

O texto é distribuído em pequenas frases ou palavras, em linhas soltas horizon-
tais ou verticais, em blocos de texto que não ultrapassam as seis linhas ou ao estilo 
futurista, onde o texto é posicionado na página de forma a criar imagens visuais 
ropendo com a linearidade e simetria.

Fig. 44. Esquema da organi-
zação dos cadernos do livro 
Love

Fig. 45. Variação tipográfica 
em Love 
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3.4.6. Organização da página
O livro Love é impresso apenas nas páginas ímpares e o espaço dessas páginas é 
dividido entre o texto, as ilustrações e os efeitos visuais produzidos  pela técnica 
de cortes. 

A malha tipográfica é organizada em função dos cortantes, onde o corte da pági-
na anterior revela, na maioria das vezes, a continuação do texto na página seguin-
te. São os cortantes que direccionam a leitura, o que, por vezes, a pode complicar, 
pois aquilo que já foi revelado não se deve voltar a ler ao virar da página. 

O cortante de uma página é o ponto de partida para o posicionamento dos diver-
sos elementos na página seguinte, como é o caso ida da rapariga para o orfanato 
e os seus primeiros dias nesse local, em que a imagem da rapariga impressa numa 
página é visivel e faz parte das páginas anteriores e o texto se distribui pelo espaço 
em favor dos cortantes. 

Em Love não existe uma grelha de base na construção das manchas destinadas à 
tipografia e às ilustrações. Cada página é organizada individualmente como con-
sequência da anterior. É um livro heterogéneo e surpreendente na medida em que 
é apenas através do projecto de design do próprio livro que o leitor se consegue 
guiar na leitura.

3.4.7. Expressão visual
As ilustrações de Gian Berto Vanni apresentam-se como uma função descritiva do 
texto, servindo de exemplo daquilo que é dito no texto, sendo o jogo da dimensão 
bastante importante na percepção da história. 
As figuras de contorno, desenhadas a preto são simples, estilizadas e planas mas 
mesmo com poucos traços não deixam de ser expressivas e dinâmicas.

O enquadramento das ilustrações é variado, havendo páginas ocupadas por uma 
só figura e outras onde várias cenas separadas se repartem pelo espaço.

A cor tem um papel fundamental neste livro. Como as ilustrações são todas dese-
nhadas a preto é a cor do papel impresso que despoleta emoções acompanhando 
os acontecimentos narrados. Roxos, cinzentos e outras cores mais escuras apare-
cem em momentos onde a história fala da solidão e tristeza sentida pela persona-
gem principal. Amarelo, verde e laranja surgem nos poucos momentos alegres da 
história, correspondentes à fase onde se refere que a rapariga gostava de observar 
a natureza e aproveitar os dias de sol com os seus pensamentos. O vermelho é as-
sociado a duas fases e emoções distintas, representando o poder e a agressividade 

Fig. 46. Cortantes como 
condicionantes da leitura em 
Love
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no momento em que o funcionário encontra o bilhete e o entrega ao director do 
orfanato e mais tarde representando o amor e desejo quando é revelado o con-
teúdo do bilhete. Folhas pretas aparecem em duas ocasiões fulcrais e com signi-
ficados semelhantes, antecedendo acontecimentos importantes para a narrativa, 
quando alguém leva a rapariga para o orfanato e mesmo antes do terminar do 
livro, quando o bilhete escrito por ela começa a ser lido pelo director. 

3.4.8. Projecto Gráfico
O projecto gráfico deste livro desempenha um papel importantíssimo uma vez que 
é através dele que o leitor é guiado correctamente pelos diferentes blocos de texto.

O livro tem capa e sobrecapa. Por um lado a capa não possui informação, apenas 
uma pequena ilustração da personagem principal no canto inferior direito e a 
sua encadernação é dura, revestida com uma cartolina verde texturada. Por outro 
lado, a sobrecapa já tem um carácter mais comercial e é nela que aparecem os 
elementos que nos dão informação sobre o conteúdo do livro. Impressa a laranja, 
apresenta no centro o título do livro, uma ilustração que faz também parte da nar-
rativa a ocupar grande parte do espaço e o nome do autor na frente. A sobrecapa 
agarra-se ao livro pelas orelhas e é numa delas que se encontra a sinopse do livro e 
na outra, para além dos dados da editora, uma curta biografia do autor.

Em relação ao miolo, divide-se em cinco cadernos impressos em offset, repletos 
de cortantes, abas, recortes e fendas que são a força deste projecto gráfico, pois são 
estes elementos que acabam por construir a narrativa.
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3.5. Pat the Beastie, Henrik Drescher
Título: Pat the Beastie
Autor: Henrik Drescher (texto e ilustração)
Editora: Hyperion Books
1ª Edição, Setembro 1993
18 PP, 12 x 15 cm
ISBN 1-56282-407-4

3.5.1. O autor
Henrik Drescher, artista e ilustrador, nasceu em 1955, em Copenhaga e emigrou 
juntamente com a sua família para os Estados Unidos em 1967. Sete anos mais 
tarde iniciou os estudos na School of the Museum of Fine Arts, em Boston, mas 
após apenas um semestre desistiu do curso e começou a trabalhar como ilustrador 
com algumas firmas locais. Mais tarde viajou pelo Norte da América, México e 
Europa e os desenhos que fez durante essas viagens inspiraram e fizeram parte dos 
seus trabalhos publicados posteriormente.

Henrik Drescher trabalha maioritariamente na área da ilustração editorial, ten-
do publicado no New York Times, Washington Post, Newsweek, Time e Rolling 
Stone. Grande parte da obra do autor é dedicada à criação de livros para crianças, 
destacando-se das suas obras mais célebres Simon’s Book, McFly e McFly, Hubert 
the Pudge e Pat the Beastie.

De 1992 a 2002 leccionou Ilustração e Design na Rhode Island School of Art, 
School of Visual Art, em Nova Iorque e na Art Center College of Art, em Pasade-
na, tendo participado como orador em diversas conferências nos Estados Unidos 
e na Europa.

Ao longo da sua carreira recebeu inúmeras homenagens, das quais se destacam 
quatro prémios Best Illustrated Children’s Book do New York Times — em 1982, 
com The Strange Appearance of Cranebill Jr., em 1983, com Simon’s Book, em 1987 
com The Yellow Umbrela e 1993 com Pat the Beastie. Destacam-se ainda dois pré-
mios da Society of Illustrators, uma medalha de prata pela Society of Newspaper 
Designer na categoria de ilustração editorial em 2004.
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3.5.2. Dados históricos do livro
Pat the Beatie foi editado pela primeira vez pela Hyperion Books e inicia uma 
série de dois livros sobre Beastie, um animal de estimação de dois míudos, Paul 
e Judy, que sobre ele exercem diversas tropelias. Distinguido pela New York Ti-
mes Best Illustrated Children Books em 1993, o livro foi novamente editado pela 
Workman Publishing Company, em 2009. 

3.5.3. Temática/Conteúdo narrativo
Pat the Beastie apresenta uma narrativa bastante simples e linear onde a interacção 
entre as várias personagens se extrapula para a interacção entre o leitor e o livro.

O livro narra as travessuras que Paul e Judy fazem ao seu animal de estimação, 
Beastie — um grande animal verde — desafiando o leitor a fazer também as mil 
traquinices que as personagens lhe fazem. Ao mesmo tempo aparecem duas 
personagens secundárias que se assemelham a um cão e um pato e que, em cada 
página, comentam os cenários descritos e ilustrados. Eles incentivam o leitor à 
acção ou, por outro lado, dão voz aos sentimentos de Beastie e alertam o leitor 
para as judiarias que sofre o pobre animal, nas mãos de Paul e Judy.

Toda a narrativa é construída através de uma sequência de situações de brin-
cadeira entre as personagens. Na primeira dupla página Judy começa por puxar 
o pelo de Beastie, ao mesmo tempo que Paul trinca a sua cauda. Nas páginas se-
guintes as travessuras sucedem-se e Judy aparece a pontapear o nariz de Beastie, 
enquanto Paul faz cócegas nos seus olhos. Fazem cócegas nos pés e verificam que 
eles cheiram mal, jogam às escondidas, encontram lagartas nas suas narinas e 
lêem um livro desenhado por eles até que são engolidos por Beastie e desapare-
cem no seu estômago.

O livro, mais do que uma sucessão de imagens, interage com o leitor e, como a 
sinopse apresentada na caixa do livro diz, os “pop-ups e dispositivos interativos 
permitem ao leitor repetir todos os tipos de tropelias realizadas por Paul e Judy ao 
pobre, pobre Beastie”. É um livro essencialmente lúdico que incentiva a criança a 
brincar com os personagens por intermédio de diferentes técnicas de acabamento 
e mecanismos de design.

3.5.4. Formato e dimensões
Pat the Beastie é um livro de pequenas dimensões que se apresenta num formato 
tipo retrato, com 12 cm de largura e 15 cm de altura. É um livro pequeno, ideal para 
ser manuseado confortavelmente pelas pequenas mãos dos pequenos leitores.

O livro é composto por apenas 18 páginas impressas em sanfona colada no verso. 
Este factor é essencial à produção gráfica do livro, uma vez que é no verso e entre 
as dobras, que se escondem os artifícios necessários à concepção dos acabamentos 
especiais que caracterizam o livro. 
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3.5.5. Tipografia
No livro analisado apresentam-se duas famílias tipográficas distintas. Uma pro-
duzida digitalmente, serifada, utilizada na voz do narrador, e outra, caligráfica, 
desenhada pelo autor, destinada aos comentários dos personagens secundários. O 
tipo de letra manual é ainda usado nas letras que iniciam cada frase do narrador. 

O trabalho tipográfico em Pat the Beastie é bastante rico na medida em que, 
recorrendo à manipulação das linhas onde o texto assenta e à mudança para itá-
lico em algumas palavras, o texto participa na página como parte da ilustração. A 
mancha de texto ajusta-se ao enquadramento das ilustrações e reafirma as sensa-
ções propostas nos cenários, como exemplifica a figura 47, onde o texto aparece 
assente numa linha ondulada, enfatizando o movimento das lagartas que esprei-
tam pelo nariz de Beastie.

Aos personagens principais — Beastie, Paul e Judy — não se atribui nenhuma 
fala. O texto está disperso entre o narrador e as personagens secundárias anóni-
mas. A estas é quase sempre atribuído um balão de fala que faz parte das ilustra-
ções e ajuda a construir ritmo dentro da dupla-página e sequência no livro como 
um todo.

3.5.6. Organização da página
A organização dos vários elementos nas páginas deste livro não é feita através de 
uma grelha estrutural rígida, mas sim procura uma harmonia constante no con-
junto produzido. Cada dupla página possui uma estrutura e enquadramento pró-
prios. Texto, ilustrações e projecto gráfico entrelaçam-se formando um conjunto 
onde a coesão é notória. 

No entanto é possível salientar alguns aspectos em comum relativamente à orga-
zição da informação nas várias páginas do livro.

Em primeiro lugar, todas as páginas são enquadradas por uma moldura que centram 
as ilustrações e enfocam a atenção do leitor para a acção. Esta moldura, para além 
de enquadrar a informação, apresenta-se também como um elemento físico concreto 
com que as personagens por vezes interagem. Ela serve de apoio ao posicionamento 
das figuras na página, sendo várias as vezes em que as ilustrações extrapolam a mol-
dura e se prolongam para lá dela. 

Em segundo lugar, à excepção da última dupla página, é de realçar que os acabamen-
tos especiais aparecem sempre a cada dupla página, localizando-se sempre na página 
ímpar. Este facto não se aplica às páginas com pop-ups, onde os acabamentos são ine-
vitavelmente feitos ao centro.

3.5.7. Expressão visual
O trabalho de Henrik Drescher como ilustrador distingue-se pelo seu conteúdo 
fantástico e estilo peculiar. Com base no desenho e na utilização de cores vibran-

Fig. 47. Trabalho tipográfico 
em Pat the Beastie 
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tes, as suas ilustrações apresentam-nos criaturas estranhas e caricatas. Drescher 
trabalha predominantemente com cores fortes e vívidas e, neste caso, o verde e o 
amarelo são as cores dominantes ao longo de todo o livro. 

Acima de tudo, aquilo que sobressai no estilo de Drescher é a forma quase bizar-
ra com que ilustra as personagens, parecendo inspirar-se no imaginário onírico 
da mente das crianças. As figuras desenhadas atentam no detalhe, são expressivas 
e dinâmicas, promovendo o excêntrico e o insólito.

Paul e Judy aparecem como duas crianças, desenhadas sempre de boca aberta, 
com os dentes separados, os narizes pontiagudos, a cabeça exageradamente gran-
de face ao resto do corpo e os olhos cintilantes. Os sapatos de Judy são contorcidos 
e enrolados para cima. Muitas das vezes o tronco das personagens parece não en-
caixar devidamente nos membros, tornando as figuras estranhas e desiquilibradas, 
com grande aproximação à desproporcionalidade própria de um desenho infantil. 
Beastie é uma criatura agigantada, verde, cheia de pelos, com garras, língua pontia-
guda e cauda espinhosa. À partida não parece uma criatura afável, mas Drescher 
consegue a simpatia do leitor devido às expressões faciais atribuídas a Beastie, que 
se aproximam do medo inerente às maldades de que é alvo ao longo da narrativa.

3.5.8. Projecto gráfico
O projecto gráfico de Pat the Beastie é a parte fulcral do livro. Mais do que apenas 
a assimilação da narrativa, é através do projecto gráfico que o livro se torna lúdico 
e passível de interacção. 

Impresso em offset em cartolina e dobrado em sanfona com o verso colado, esta 
encadernação possibilita a construção de pop-ups e a adição de outros elementos 
gráficos para além do papel. O projecto gráfico quebra regras ao adicionar ao livro 
uma mistura de materiais e texturas, transformando-se numa intervenção plástica 
entre forma e função. 

Para proteger o livro, cuja capa possui um refile serrilhado, o livro apresenta-se 
dentro de uma caixa de forma a poder ser arrumado na estante sem danificar a 
serrilha. É à capa que se cola a primeira e última página do livro, sendo este o úni-
co modo de junção da capa ao miolo. As páginas dobradas em sanfona, apesar de 
coladas entre si, não se encontram coladas à lombada do livro, permitindo assim 
um fácil manuseamento do exemplar.

À excepção da primeira dupla página, que não apresenta nenhum mecanismo 
gráfico, a cada página seguinte é atribuído um acabamento ou mecanismo gráfico 
diferente, com a intenção de dar ao leitor novas experiências a cada virar de página. 

Assim, o desenrolar de experiências interactivas inicia-se com o aparecimento 
de um material verde, felpudo, através de um corte na página, que pretende simu-
lar o pelo de Beastie, pronto a ser puxado pelos leitores. Este material é colado no 
verso da dobra, para lá dos limites do cortante de forma a que este não seja facil-
mente removido ao ser puxado. De seguida, ao da virar a página, o nariz torto e os 
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olhos de Beastie são construídos com recurso a pop-ups. O pop-up é feito através 
da colagem dos elementos de cartolina, sem o uso de recortes nas páginas do livro. 
Nas duas páginas seguintes um novo pop-up aparece, enfatisando o pé de Beastie 
com o intuito de tornar este membro um elemento interactivo — o leitor, seguin-
do as instruções do narrador, deverá fazer cócegas no pé de Beastie. É também 
nesta página, através de um cortante circular numa das botas de Beastie, que se 
torna visível um novo material escondido entre as dobras. Ao ser esfregado, este 
material produz um aroma desagradável semelhante ao cheiro do suor dos pés.

Seguidamente, ao brincar às escondidas com Paul e Judy, Beastie é apanhado 
desprevenido, escondido na banheira atrás da cortina. Esta cortina é de material 
plástico e é presa  através da colagem ao verso da página.  Sendo movível, permite 
ao leitor a possibilidade de também ele descobrir Beastie no banho. 

Na continuação da narrativa, Paul e Judy descobrem nas narinas de Beastie mi-
nhocas viscosas e patudas. Estas minhocas aparecem como um elemento exterior 
ao livro, em borracha. A textura do material, associada à viscosidade dos milípe-
des, mostra-se em conformidade com a expressão das personagens ilustradas, um 
misto de medo e aversão. 

Na dupla página seguinte, Judy e Paul lêem um livro. Um livro dentro do próprio 
livro. Também dobrado em harmónio, este pequeno livro é colado posteriormen-
te na página ímpar e ilustra a história de Paul, Judy e Beastie contada na versão 
de Beastie, onde a gigante criatura persegue os dois personagens por uma colina 
e os engole.

No auge da narrativa, Beastie engole Judy com a sua grande boca cheia de dentes. 
Este engolir e sucessivo desaparecer da personagem é feito através de um pop-up 
recortado que, ao virar da página mostra a personagem dentro da boca de Beastie, 
sendo Judy impressa no verso da página. Ao abrir por completo o livro, o recorte 
do pop-up fecha-se e Judy desaparece.

Finalmente nas duas últimas páginas, Paul e Judy foram ambos engolidos por 
Beastie e na sua boca aparece, através de um recorte, um material espelhado que 
dá ao leitor a sensação de ele próprio ter sido engolido por Beastie, ao ver-se re-
flectido no material.

De uma forma global podemos afirmar que o projecto gráfico do livro transfor-
ma as aventuras de Paul e Judy numa aventura para o próprio leitor, oferecendo-
-lhe diferentes sensações em cada episódio narrado.
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3.6. Conclusões da análise dos estudos de caso
Os estudos de caso analisados, livros de Peter Newell, Bruno Munari, Gian Berto 
Vanni e Henrik Drescher, exemplificam como os princípios do design editorial 
são aplicados em projectos concretos de livros ilustrados para a infância. Explo-
rando diferentes recursos para a obtenção do lúdico, potenciam a narrativa e a 
sua leitura.

Acima de tudo, os livros analisados revelam-se como uma expressão do próprio 
autor. São projectos individuais, que partem da visão e intenção de um só autor. 
Não existe um processo colaborativo entre ilustrador, designer, editor e escritor, 
como muitas vezes se verifica nos livros ilustrados convencionais. Nos casos ana-
lisados, à excepção de Love, em que o texto é realizado por outro autor, os vários 
papéis são desempenhados pela mesma pessoa, autor da ilustração, do texto e do 
design do livro, o que resulta num projecto singular com soluções gráficas capazes 
de expressar e notabilizar a narrativa de base. Este factor, permite que o autor te-
nha nas suas mãos todo o processo de produção, tendo à partida uma visão geral 
daquilo que são as suas intenções e qual a melhor forma de alcançar os resultados. 

Nos livros analisados existe uma grande diversidade na expressão visual. En-
quanto que Newell opta por ilustrações mais realistas e pormenorizadas onde pre-
dominam as cores pastel, Munari e Vanni optam por um estilo mais simplificado 
e directo, seja através de manchas ou linhas de contorno. Por outro lado, Drescher 
acentua a excentricidade das figuras, captando e evidenciando a mentalidade ima-
ginativa do público-alvo — as crianças. 

Na tipografia nota-se a preferência pelo uso de caracteres caligráficos, onde o 
entendimento do texto está directamente relacionado com a imagem, uma vez 
que é através desta relação — entre texto e imagem — que a narrativa se produz. 
Ao usar letras caligráficas, os autores aproximam o texto das ilustrações, através 
da íntima relação com a manualidade do desenho. 

O que faz de O Livro Inclinado, Na Noite Escura, Love e Pat the Beastie livros im-
portantes de serem analisados é que nestas obras, texto e ilustração não são apenas 
os únicos elementos gráficos necessários para o entendimento completo da narrati-
va. É através do projecto gráfico que cada autor complementa e potencia a história. 

A intenção narrativa do autor passa pela manipulação do livro como objecto, 
procurando resgatar o processo de conhecimento do mundo da criança através 
de livros que exploram novas fontes de percepção, usando o próprio livro como 
narrativa visual.

A produção gráfica é o que torna estes livros em livros ilustrados não-conven-
cionais. Em todos os autores, o recurso a cortantes mostra-se essencial para o 
entendimento e valorização da mensagem, mesmo sendo usado com diferentes 
propósitos. 

Enquanto que Newell, Munari e Vanni optam por uma manipulação quase poé-
tica dos processos de produção, evidenciando um conceito geral subentendido na 
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obra, Drescher é aquele que apresenta os mecanismos de design de forma mais 
exuberante, onde o próprio objecto se sobrepõe à intenção da narrativa. Drescher 
consegue transformar a leitura num momento de pura diversão e exploração dos 
sentidos da criança, oferecendo-lhe inúmeros momentos e cenários para que tal 
aconteça, estimulando o desenvolvimento da imaginação, quer pelas característi-
cas visuais, quer tácteis, quer olfativas.

Na obra de Munari, a organização na página dos vários elementos gráficos é 
estabelecida pela hierarquia visual, não obedecendo a nenhuma grelha estrutural 
rígida, sendo o texto disposto em função dos cortantes utilizados. Em Love, de 
Gian Berto Vanni, a grelha é mesmo inexistente, sendo a distribuição de texto 
e imagens feita em busca do equilíbrio visual. É através dos cortantes usados no 
projecto gráfico que o autor encontra a harmonia necessária à leitura do livro. 
Drescher utiliza o texto como sendo parte da ilustração e, assim, também não 
existe uma estrutura rígida que guie a disposição dos vários elementos na página. 
Somente Newell, aplica uma grelha sistemática na disposição dos elementos, com 
texto e imagem sempre apresentados no mesmo local nas diferentes páginas.

Acima de tudo, o que se pode destacar da análise e estudo destes exemplares é 
que os autores transpõem os limites da imagem e do texto e evidenciam a mate-
rialidade do objecto livro, como parte da narrativa. Este é o ponto fulcral que faz 
de O Livro Inclinado, Na Noite Escura, Love e Pat the Beastie uma experiência de 
leitura peculiar, que tão bem caracterizam o livro ilustrado não convencional.
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III. Projecto prático
           No Carvalhal do Gerês





1. Enquadramento
A componente prática deste projecto consistiu na elaboração de um livro ilustra-

do não-convencional para a infância. A elaboração desse livro é uma reflecção 

prática sobre os fundamentos teóricos abordados nos capítulos anteriores, e por 

isso, o livro, enquanto objecto material inserido no âmbito da investigação deste 

curso de mestrado, tem como objectivo não só criar uma história ilustrada sobre 

o tema que se explanará neste capítulo, como também experimentar processos de 

produção e estruturas formais que construam, por si só, narrativas visuais.

Assim, antes de procedermos à apresentação do projecto prático No Carvalhal 

do Gerês, será necessário estabelecer o enquadramento entre o projecto e a reali-

dade. De forma sucinta, expomos o contexto em que este projecto surgiu, quais 

os seus objectivos, constrangimentos e opções conceptuais e práticas tomadas ao 

longo do processo.

2. Programa 
Motivações, oportunidade, contexto
Desde o início deste projecto que, incentivada por motivações pessoais, ficou de-

cidido que o tema a ilustrar teria como objectivo alertar os pequenos leitores para 

questões ambientais relacionadas com os animais e o seu habitat. Assim, após ter 

sido efectuada uma pesquisa sobre os vários temas possíveis, surgiu a oportunida-

de de trabalhar com o Parque Nacional da Peneda-Gerês. Dentro desta temática, 

a problemática dos fogos e o seu malefício na preservação dos habitats e das es-

pécies quer animais, quer vegetais do parque revelou-se um tema actual e interes-

sante. Desde logo ficou determinada a possibilidade de desenvolver o projecto na 

íntegra, desde a parte textual, à ilustração e design editorial. 

Com o mote lançado, foi com grande entusiasmo que se construíram as etapas 

necessárias à elaboração de um livro ilustrado que consistisse numa abordagem ao 

próprio conceito de livro como objecto, bem como transmitir a mensagem preten-

dida. Com a fundamental orientação por parte do departamento de Comunicação 

e Educação Ambiental do Parque Nacional da Peneda-Gerês realizou-se a escolha 

do habitat a retratar no projecto: o carvalhal. Os carvalhais são a floresta domi-

nante em todo o parque e caracterizam de forma marcante a sua paisagem, sendo 

um habitat bastante rico e diversificado.
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Definição dos objectivos
Com o mote lançado, os objectivos gerais e a temática do projecto definidos, 

houve várias componentes agregadas ao pensamento do design que tiveram de 

ser estudadas e definidas com vista ao alcance da melhor solução em termos 

conceptuais e práticos.

Numa primeira fase foi necessário tomar decisões relativamente à estratégia e 

âmbito do projecto. Qual o público-alvo? Qual o género literário? Que tipo de 

expressão visual melhor se adequaria aos objectivos? O que é que este acrescenta? 

Ora, um programa, apesar de ser feito de objectivos, pressupõe essencialmente o 

ultrapassar de constrangimentos, que podem ir deste os custos orçamentais, ao ri-

gor na representação do retratado, às regras impostas pela instituição. Neste caso, 

como não foi acordada previamente a edição comercial do projecto, este assume-

-se como uma proposta e não um produto final, que assenta em experiências ao 

nível da produção gráfica, possibilitando assim a sua prossecução sem limites de 

custos associados. 

Interessava então ao projecto divulgar uma mensagem didática, de forma expressi-

va, explorando o lúdico através das opções tomadas na produção gráfica do objecto. 

3. Metodologia
Em termos de metodologia podemos individualizar as seguintes etapas:

1. Estudo do livro ilustrado não-convencional com a consequente interiorização 

da potenciação da narrativa através do design do objecto;

2. Pesquisa sobre os parques naturais e os habitats que os caracterizam num pers-

pectiva de encontrar a melhor empatia entre o autor e o tema;

3. Na sequência da identificação do habitat que seria objecto do trabalho pro-

cedeu-se ao estudo e conhecimento mais profundo desse mesmo habitat. Nesta 

fase realizaram-se diversas deslocações ao parque e estudaram-se as espécies mais 

características e que causaram mais empatia.

4. A elaboração do livro ilustrado não-convencional, onde um dos principais de-

safios consiste na própria abordagem ao conceito de livro, quais os seus limites e 

formas de transformar esses limites em mais-valias para o projecto. Nesse sentido 

foi necessário contrariar a elaboração tradicional de um livro — em que habitual-

mente se cria e organiza o conteúdo e só no final se questionam as possibilidades 

de produção do objecto. Neste projecto, forma e conteúdo evoluíram simultanea-

mente. A narrativa foi desde o início construída como objecto e como conteúdo.
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Muito assente na base da experimentação e da tentativa e erro, à medida em que 

se criava a história, testaram-se meios e técnicas de produção que contribuíssem 

para a sua potenciação, formas de tornar a estrutura do livro também narrativa. 

5. Na finalização do projecto, mais especificamente na fase de testes e definitva 

criação da narrativa literária e das ilustrações, seleccionaram-se duas propostas a 

nível de projecto gráfico e maquetizaram-se. 

Ao longo de toda a realização do projecto foi desenvolvido um pensamento críti-

co sobre o próprio projecto e as soluções gráficas resultantes.

4. Processo criativo
Apresentado o enunciado para o projecto, tratamos agora de explanar as várias 

fases do projecto e as opções tomadas em cada fase.

4.1. Estratégia editorial
As primeiras decisões tomadas no desenvolver do projecto foram relativas à estra-

tégia editorial e ao programa do próprio projecto. O público-alvo foi delimitado 

para leitores-iniciantes, com idades entre os seis e os sete anos. Esta delimitação 

foi feita por ser nesta idade que a criança começa a apropriar-se da descodifica-

ção de símbolos gráficos, começa a experimentar a leitura sozinha, a desvendar 

o mundo de objectos gráficos que a rodeiam e a descobrir novas formas de ver e 

pensar. Um outro factor para a tomada desta decisão foi a possibilidade de uma 

futura edição por parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês, tendo em consi-

deração que a idade média dos visitantes do parque, no âmbito do ensino, são as 

escolas de primeiro ciclo.

Tendo em consideração a idadade do público alvo optou-se por um livro com 

textos curtos, narrativos, que cativassem o leitor mas que não se tornassem dema-

siado exaustivos. Neste momento ponderou-se a procura de um autor para a cria-

ção dos textos da história mas acabou por se rejeitar esta solução uma vez que essa 

opção poderia vir a revelar-se um processso moroso, caso se tratassem de novos 

textos, para além da perda de controlo do tempo de produção. Assim, tendo em 

conta que o principal objectivo do projecto seria que a parte física do objecto fosse 

o elemento lúdico fulcral, a narrativa literária poderia apresentar, neste projecto, 

um papel menos relevante. 
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4.2. A narrativa — do conteúdo informativo ao conteúdo literário
Numa primeira abordagem, para a criação dos textos para o tema foi recolhida 

informação sobre as dinâmicas da biodiversidade nos carvalhais, a evolução dos 

ecossistemas, a espécies faunísticas e arbóricas existentes no Parque Nacional da 

Peneda-Gerês, bem como a reacção dessas diferentes espécies aos fogos e as con-

sequências do fogo nesse habitat. Este material foi recolhido junto do próprio 

departamento de Comunicação e Educação Ambiental do Parque Nacional da 

Peneda-Gerês, do Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro e dos artigos cien-

tíficos E depois do fogo? Os efeitos do incêndio e E depois do fogo II? A evolução da 

vegetação de José Sande da Silva, docente na Escola Superior Agrária de Coimbra.

A partir da recolha e estudo deste material iniciou-se um processo de selecção 

da informação e transformação dessa informação científica em matéria literária 

que não fosse exageradamente descritiva. Pretendia-se uma linguagem simples 

e directa, com uma história que conseguisse, sobretudo através de conteúdos vi-

suais, informar o leitor sobre o problema que são os fogos nestes habitats e que, ao 

mesmo tempo, o cativasse à leitura e à exploração do livro. 

Estabeleceram-se assim os objectivos narrativos do projecto.

Na fase seguinte escolheram-se as espécies com um papel mais activo no habitat, 

tendo em conta o objectivo de demonstrar a diversividade faunística residente nos 

carvalhais do parque. Conheceu-se o tipo de vegetação existente e a forma das 

principais interacções entre elas. A escolha das espécies arbustivas e faunísticas 

determinou então as personagens que estariam presentes na história. Dividin-

do estas personagens em aves e mamíferos apresentamos então, respectivamen-

te, a coruja-do-mato e o chapim-azul, a raposa, a marta, o corço e o gato-bravo.  

A partir da selecção dos vários intervenientes na história que representariam os 

habitantes do carvalhal, construiu-se uma narrativa que apresentasse o carvalhal 

como floresta e habitat rico em vida selvagem e como lugar harmonioso onde as 

diferentes espécies conviviam em harmonia. Esta seria a primeira fase da história.

No momento seguinte criou-se um momento de tensão, onde uma das perso-

nagens — D. Coruja — aparece como elemento sábio e conhecedor e conta uma 

história aos outros animais. Era uma história de meter medo. É nesta história, 

contada pela personagem, que se introduz o elemento-chave da narrativa — o 

fogo. Ao introduzir o fogo como elemento ficcionado, criamos a oportunidade 

de demonstrar uma possível realidade, sem que as consequências assim o sejam, 

alertando o leitor para aquilo que poderia acontecer caso o fogo tivesse origem 

naquele carvalhal. Desta forma cria-se um novo cenário narrativo.

A narrativa prossegue, dando voz ao conto de D. Coruja: devido ao descuido por 

parte de um ser humano, a floresta onde todos habitavam começa a arder, toda a 
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vegetação começa a desaparecer e com ela todo o carvalhal que dantes proporcio-

nava uma existência feliz aos vários animais. 

No final do conto, todos os animais que sobreviveram ao fogo ficam sem local 

onde viver. O incêndio destruíu todos os recursos vivos do carvalhal. E assim 

termina o conto da personagem. A narrativa principal volta então ao ponto de 

partida e tudo está bem no Carvalhal do Gerês, era apenas um conto, com nar-

rador e ouvintes.

Na criação desta narrativa, usou-se uma linguagem simples, mas apurada. Criou-

-se uma introdução, um desenvolvimento que atinge o clímax com o aparecimen-

to do fogo, e uma conclusão feliz. Desta forma objectivava-se o alerta e a conscien-

cialização do leitor para os perigos da ocorrência de um fogo, sem que este chamar 

de atenção fosse totalmente dramático, permitindo ainda assim a sensibilização 

para o tema, sem causar pesadelos nem angústias nos leitores iniciantes. 

4.3. As ilustrações — da realidade ao desenho
Esta fase do projecto teve a particularidade de ter sido desenvolvido atempada-

mente um storyboard que acompanhava a narrativa ao mesmo tempo que ajudava 

a criá-la, tendo sido feitos ajustes numa parte e noutra em função das opções 

tomadas em cada uma delas. O storyboard criado (fig. 48) expunha a narrativa 

e assim, desde logo se conseguiu ter uma melhor percepção do ritmo e sequên-

cia visual das páginas do projecto. A certo ponto, na concepção deste storyboard, 

na criação dos cenários e na organização das ilustrações pelas páginas do livro, 

criou-se um caminho ilustrado que atravessava as várias páginas do livro. Este ca-

minho, mais do que um adereço visual, trabalhava em conjunto com a narrativa, 

aliando a história narrada ao espaço físico descrito. As ilustrações foram então 

depois trabalhadas, baseando-nos neste encadeamento de acções.

Um dos primeiros desafios na criação das ilustrações para este projecto foi a 

decisão sobre o rigor relativo à representação das diferentes espécies intervenien-

tes na história. Apesar de não ser necessária, para os objectivos propostos para 

o projecto, a representação científica dos várias personagens, era pertinente que 

houvesse uma associação clara das espécies representadas às espécies que habitam 

os carvalhais do Gerês. As árvores existentes não poderiam ser simplificadas à sua 

forma mais básica: carvalhos teriam que se distinguir de castanheiros, pinheiros 

bravos não poderiam ser desenhados como o típico pinheiro nórdico, o chapim-

-azul não poderia ser representado como um pássaro comum. As principais ca-

racterísticas das diferentes espécies, quer faunísticas, quer arbustivas, teriam que 

estar representadas tendo em vista o rápido reconhecimento dessas espécies. 

Assim, promoveu-se um cuidado na representação dos elementos que represen-
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tam o carvalhal do Gerês e das espécies que aí habitam, tendo como base fotogra-

fias e ilustrações científicas. No entanto, esta preocupação com a representação 

fiel das espécies não se opôs ao lado expressivo e criativo das ilustrações. Este tipo 

de abordagem faz com que os potenciais leitores possam identificar com facilida-

de as personagens que lhes são apresentadas, (fig. 49), não deixando de submergir 

no mundo da fantasia e da exploração de significados.

Relativamente à técnica utilizada para a realização das várias ilustrações, esta 

tentou ajustar-se à natureza do trabalho, optando por se desenhar com recurso 

a lápis de cor — material onde o à vontade para o desenho era maior —as per-

sonagens principais da história, enquanto que os cenários que não careciam de 

tanto pormenor na representação foram feitos por meios digitais. Esta mistura 

de representações plásticas diferentes facilita a visualização sequencial do todo. O 

olhar dirige-se primeiro para as personagens, mais pormenorizadas e em primei-

ro plano, para, só depois, ser dirigido para o fundo.

A cor assume-se neste projecto como um elemento fulcral à interpretação da 

história criada. Como já referimos anteriormente (ver subcapítulo sobre os Ele-

mentos de design) a cor na ilustração infantil tem um enorme poder sobre o es-

tado emocional das crianças e, as mudanças repentinas de tom, ajudam o leitor a 

perceber mudanças no teor da narrativa. Foi com esse objectivo que se optou por  

separar, através da cor, a realidade da fantasia. 

Enquanto a primeira parte da história — representativa da realidade vivida no 

carvalhal do Gerês — é desenhada com cores fortes e saturadas com o intuito de 

evidenciar a alegria do carvalhal como habitat, a segunda parte que se inicia com 

o desenrolar de um conto inventado, contrasta com a primeira pelo uso mono-

cromático da cor. Esta característica da não utilização da cor e a preferência pelo 

preto e branco enfatiza o dramatismo das cenas representadas. O fogo e o homem 

que o iniciou são os únicos elementos apresentados com cor, de forma a destacar 

os intervenientes perturbadores da harmonia. Nesta parte ficcionada, a acção do 

fogo vai deixando as suas marcas físicas ao longo das páginas, reconhecendo-se 

essas consequências através do enegrecer sequencial da paisagem. 

Assim, a mudança repentina na cor reconhece o corte também repentino das 

duas fases distintas da narrativa. Realidade e ficção distinguem-se pelo uso, ou 

não, da cor.

Fig. 50. Utilização da cor
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4.4. A tipografia
Para a criação da mancha tipográfica que acompanha as ilustrações, recorreu-se 

à utilização de um tipo de letra serifado, por ser mais eficiente no reconheci-

mento rápido dos caracteres e evitando o cansaço do leitor, com a fonte Century 

Schoolbook Bold — código mais próximo da aprendizagem.

O texto é dividido em pequenos blocos que se distribuem pelas páginas, estan-

do localizados perto das ilustrações que o texto descreve. O espaços destinados 

às ilustrações e ao texto não obedecem a uma grellha estrutural rígida, sendo a 

sua distribuição feita em busca de um equilíbrio visual entre os dois. 

O corpo da letra varia entre os diversos blocos de texto e também em pequenas 

palavras nos próprios blocos. Esta variação tem como intenção ajudar o leitor a 

identificar momentos de tensão e facilitar a sua leitura ritmada.

4.5. O projecto gráfico — duas propostas 
Tendo como destinatário o público infantil, as decisões relativamente ao projec-

to gráfico iniciaram-se com a escolha do formato. Este foi pensado de forma a 

que possibilitasse um manuseamento confortável e uma fácil utilização. O melhor 

aproveitamento de papel também foi um aspecto tido em conta. Assim, o compro-

misso entre os dois factores acabaram por definir o formato final em 17 x 21 cm.

A partir deste momento criaram-se experiências que funcionassem neste forma-

to de página e utilizassem as ilustrações e os textos já desenvolvidos.

As diversas experiências efectuadas conduziram a dois resultados que reconhece-

mos terem um melhor conceito de base envolvido e que seguidamente se apresentam.

Proposta 1: Livro em cadernos

Esta proposta tem como base de inspiração os trabalhos de Munari analisados du-

rante a primeira fase do projecto e pretende, através do uso de diferentes materiais 

de suporte e de cortantes, trabalhar em conjunto com o texto, ao mesmo tempo 

que reforça a intenção narrativa de alguns dos seus elementos. 

Impresso em quadricomia e com uma encadernação em capa mole, o projecto é 

dividido em três cadernos. No primeiro apresentam-se o carvalhal como floresta 

identificando as várias árvores que o constituem. O segundo caderno inicia-se 

com a apresentação dos vários animais residentes, aquilo que é o dia-a-dia no 

carvalhal e acaba com a reunião dos vários animais para o ouvir do conto da D. 

Coruja. O terceiro e último caderno introduz a história ficcionada do incêndio e 

termina com o voltar à realidade na última página.

O primeiro caderno é constituido por oito páginas onde foi utilizado papel vege-
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tal. Esta escolha permite introduzir de forma sequencial as árvores predominan-

tes no carvalhal sem que se perca a noção do todo, demonstrando assim a densi-

dade de árvores que formam o carvalhal do Gerês. A impressão é feita apenas nas 

páginas ímpares havendo o cuidado de não sobrepor as manchas tipográficas para 

que não haja dificuldade na leitura.

No segundo caderno, a introdução da história ficcionada é feita através de um 

cortante que simula o balão de fala da personagem. Através dele consegue per-

ceber-se que, o que há para lá do balão, é uma história contada. Este caderno e o 

último foram ambos impressos em papel Munken Pure 150 g de maneira a que 

as páginas fossem facilmente manobradas não deixando de lado a resistência à 

utilização e manuseamento.

No terceiro caderno, o fogo surge em páginas com cortante em forma de con-

tornos especiais. Este cortante simula as chamas de fogo que, de dupla em dupla 

página, aumentam até cobrir quase a totalidade da página. As páginas de fogo 

vão aumentando à medida que o fogo aumenta. A intenção destes cortantes de 

diferentes tamanhos é reforçar a magnitude do incêndio, que consome tudo à sua 

passagem. A existência destas folhas cortadas permite que o leitor interaja com 

elas, verificando, com a sua manipulação, se os animais que fogem do fogo são de 

facto apanhados pelas chamas ou não.

Nesta proposta procura-se acima de tudo que o projecto gráfico acompanhe a 

narrativa reforçando e potenciando as suas particularidades, de forma a que o 

leitor consiga acompanhar avidamente a leitura e se sinta entusiasmado com o 

próprio objecto. 

82 Projecto



Proposta 2: Livro em harmónio

O principal conceito desta segunda proposta é usufruir da narrativa linear traça-

da nas ilustrações e transpo-la para o objecto. As páginas, dobradas em sanfona, 

encaminham o leitor ao longo do percurso ilustrado na história.

A realização deste projecto gráfico implicou a verificação e alteração da organi-

zação de algumas ilustrações, de forma a conseguir o efeito desejado. 

A particularidade deste projecto é a utilização do próprio conceito para eviden-

ciar a passagem da realidade à ficção. 

Caso o leitor opte por uma leitura sequencial, onde as páginas são viradas tradi-

cionalmente, ele é levado da esquerda para a direita, até à última página relativa à 

realidade. Nesta página, o cortante usado no balão de fala remete o leitor para o 

verso do livro, dando lugar à narrativa ficcionada.

Por outro lado, a leitura panorâmica do livro dá a possibilidade de uma leitura 

conjunta. Colocando o livro aberto de pé, várias crianças podem interagir com o 

livro, lendo a frente ou o verso.

Uma vez que esta proposta implicava uma frente e um verso, o número de ilus-

trações de cada fase da narrativa teriam que ser iguais. Este obstáculo foi ultra-

passado com facilidade uma vez que já tinha sido previsto o mesmo número de 

ilustrações para cada parte.

As páginas dobradas são coladas em cartão, formando capa e contra-capa. 

Mais do que uma exibição de processos técnicos, esta proposta assenta no con-

ceito da continuidade explorado nas ilustrações.
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1. Conclusões gerais
Ao longo desta dissertação tivemos oportunidade de reflectir sobre o livro ilus-

trado para crianças e a relação existente entre as disciplinas de design e ilustração 

envolvidas na sua concepção. Assim, pesquisa efectuada sobre o livro ilustrado 

não-convencional permitiu avaliar diferentes propostas e realidades, despertando 

o interesse para os  vários passos da construção de um livro ilustrado para a infân-

cia, tal como a pesquisa sobre as origens e evolução da literatura e ilustração para 

a infãncia nos deu a possibilidade de verificar a importância do projecto do livro 

como forma de iniciar a criança à literacia e instrução.

Os estudos desenvolvidos permitiram-nos concluir que num projecto de livro 

ilustrado não-convencional, todo o material comunica e tem um significado, sen-

do função do designer conhecer e entender as potencialidades desse material, de 

forma a conseguir manipulá-lo com o objectivo de tornar o objecto parte da his-

tória contada no livro, potencializando utilizações diversificadas. 

Pudémos verificar que a escolha do formato é uma decisão importante no pro-

jecto, pois este pode e consegue transmitir diferentes ideias que incentivem ou 

não a uma leitura mais confortável por parte da criança. 

As decisões a nível tipográfico podem criar uma estreita relação com a ilustração 

e o projecto e, nas obras analisadas nos estudos de caso verifica-se uma tendência 

para a utilização da caligrafia como forma de aproximação destes dois elementos. 

A pesquisa desenvolvida mostra como as ferramentas do design podem ser uti-

lizadas a favor da estimulação à manipulação do livro, de forma a dar à criança 

novos racciocínios sobre o livro e uma nova relação com este objecto que faz parte 

do quotidiano da sua infância. 

A análise de livros de Peter Newell, Bruno Munari, Gian Berto Vanni e Henrik 

Drescher permitiu-nos perceber a importância do designer e ou ilustrador en-

quanto autor na concepção de um projecto de livro ilustrado não-convencional. 

Verificámos que a condição do autor se torna determinante para a qualidade ex-

pressiva dos livros e é ele, autor, que toma todas as decisões face aos elementos 

de design envolvidos no processo de criação. Ao desenvolver um projecto uno e 

singular, onde formato, tipografia, organização da página, expressão visual e pro-

jecto gráfico estão em sintonia e funcionam como um todo, o designer transmite 

as suas preocupações face ao enunciado através da sua própria expressão. Na obra 

acabada reflecte-se a sua condição de autor. 

Assim, através de uma metodologia qualitativa estabelecemos uma ligação entre 

a teoria e a prática, produzindo um livro ilustrado para crianças, desde a criação 

dos textos, às ilustrações e objecto, procurando criar uma harmonia visual entre 



os vários elementos. Era intenção deste projecto que o estudo realizado conver-

gisse no desenho e construção prática de um livro ilustrado não-convencional 

que, embora em estado de protótipo, pudesse apresentar todas as potencialidades 

consideradas nos objectivos enunciados. 

2. Conclusões acerca do projecto
O livro ilustrado não-convencional reúne e exige interacção entre o conteúdo 

textual, a ilustração e o design do próprio livro. As inúmeras potencialidades de 

execução, tornam difícil e pessoal a decisão a tomar. 

No que respeita à concepção do projecto No Carvalhal do Gerês, enquanto objec-

to tridimensional, o livro ilustrado é manejável, no verdadeiro sentido da palavra, 

tem um peso, pode sentir-se, transportar-se, manusear-se e personalizar-se. Ele re-

presenta também, muitas vezes, a primeira experiência que as crianças têm no seu 

processo de aprendizagem, neste caso, na construção de valores ambientais. Assim, 

este projecto exigia uma fruição global, da primeira à última página, para que os 

segredos nele transportados fossem revelados através da estimulação dos sentidos. 

Com o objectivo de estimular a manipulação do livro, as ferramentas do design 

editorial aplicadas ao projecto permitiram encontrar soluções múltiplas sem ini-

ciar cada novo projecto a partir do ponto zero. Assim, tornou-se exequível pro-

curar a solução que melhor proporcione e instigue à sua leitura. Através de meca-

nismos de design incentivamos a leitura e gosto pelo livro, potenciando também 

a literacia e cultura ambiental e visual da criança. 

Acima de tudo a concepção de origem deste projecto revelou-se um processo 

cheio de desafios, que muitas vezes se verificou num caminho relativamente intui-

tivo, mas que levaram ao conhecimento e à aplicação da teoria à prática. 

A importância da definição cuidada do programa e respectivos constrangimen-

tos mostrou-se fulcral ao encadeamento fluido do processo criativo, permitindo o  

reconhecimento dos erros e respectiva revisão e alteração. 

Na aplicação das ferramentas do design à construção do objecto gráfico, foi necessá-

rio recorrer a um processo sistemático de testagem dos vários processos de produção 

inicialmente idealizados. Este processo permitiu verificar tanto os constrangimentos 

físicos que o próprio objecto implica, como também os constrangimentos relativos à 

produção. Deste modo as soluções encontradas representam uma reflexão e um com-

promisso entre o desígnio da obra e os processos exequíveis na produção. 

As duas soluções apresentadas, o livro em cadernos e o livro em harmónio, pro-

curam potenciar os objectivos da mensagem, tornando a estrutura física do livro 

também narrativa.
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3. Perspectivas futuras
No que diz respeito aos desenvolvimentos futuros, com a conclusão do projecto 

seria de elevado interesse prosseguir com este trabalho, superarando o actual estado 

de maquete e conseguir a sua edição junto do Parque Nacional da Peneda Gerês. 

Sempre que um autor dá por finda a sua obra, almeja que a mesma tenha acei-

tação e valorização por parte daqueles a quem se destina. Assim, seria desejável 

avaliar a sua recepção no mercado e o grau de interesse manifestado pelos seus 

potenciais utilizadores — as crianças visitantes do parque. Tal avaliação seria pos-

sível caso o projecto concebido se tornasse material de apoio aos pequenos visi-

tantes do parque, fazendo parte dos recursos disponíveis para a sensibilização das 

crianças às questões ambientais. 

Por outro lado, durante a concepção do projecto, abrem-se sempre perspectivas 

diferentes de soluções que podem ser um ponto de partida para novos livros, com 

novos temas, sempre com a intenção de sensibilizar as crianças através de uma 

leitura lúdica, proporcionada por um livro livro ilustrado não-convencional.
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