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Hoje em dia, é já incontestável a importância do (bom) livro de literatura infantil no 

desenvolvimento da criança e na formação do futuro adulto, o que levou a algumas 

mudanças no mercado editorial português. Este trabalho de projecto visa estudar um 

fenómeno recente nesta área: o álbum narrativo de potencial recepção infantil. 

 

Depois de definido e caracterizado o álbum narrativo em confronto com o livro ilustrado, 

com o qual partilha algumas propriedades, procede-se a uma análise e ilustração das 

características editoriais deste tipo de edição, tendo por base várias obras que foram 

publicados no nosso país por diferentes editoras. 
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There have been significant changes in the Portuguese publishing industry lately, in view 

of the important role of children's literature in the correct education and development of a 

child as a future adult. This essay aims at studying a newcomer in this publishing world: 

the picture story book meant for infant consumption. 

 

After defining and characterizing the picture story book as opposed to the illustrated book, 

with which it shares some traits, the essay goes on to address the main editorial 

characteristics of this kind of publishing work. The analysis focuses on several picture 

story books published in Portugal by different publishing houses. 
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Introdução 

 

A edição de livros para a infância em Portugal tem conhecido um crescimento 

exponencial nos últimos vinte anos, tanto em quantidade e ritmo de produção, como na 

variedade e qualidade das obras apresentadas. O objectivo deste trabalho de projecto é 

analisar um fenómeno ainda recente nesta área: a publicação de álbuns narrativos de 

potencial recepção infantil, destinados preferencialmente a pré-leitores e leitores iniciais. 

Considerámos pertinente começar por referir, em traços muito gerais, a importância 

do livro infantil, em especial o literário, no desenvolvimento da criança, bem como 

contextualizar a sua presença no mercado editorial português. Em seguida, procedeu-se à 

identificação das linhas caracterizadoras do nosso objecto de análise – o álbum narrativo – 

em confronto com o conto ilustrado, de modo a apontar as principais diferenças entre dois 

tipos de edição destinados ao público mais jovem que, à primeira vista, podem parecer 

idênticos. Contudo, o álbum narrativo apresenta características muito específicas na sua 

«confecção». A relação que se estabelece entre o texto e a ilustração é, por um lado, 

bastante peculiar, usando-se dois códigos distintos em simultâneo (palavra e imagem) para 

se contar uma história, o que justifica a maior parte destes livros serem escritos e ilustrados 

pela mesma pessoa. Por outro lado, o próprio objecto-livro e as suas propriedades físicas, 

meramente formais na maioria das outras publicações, como o formato, a capa e 

contracapa, a sobrecapa, as badanas, as guardas ou até o tipo de papel utilizado, são 

igualmente importantes na leitura destas obras e na construção de sentidos. Assim, tal 

como o autor do texto e das ilustrações, o designer gráfico e o editor assumem igualmente 

um papel determinante na concepção deste género editorial, uma vez que as suas opções 

enriquecem o tipo de leitura, rica e plural, promovida por este tipo de livros.  

Por fim, analisaram-se e ilustraram-se diversas opções editoriais que o álbum 

narrativo pode apresentar, recorrendo-se, para tal, a vários álbuns publicados no nosso país 

por diferentes editoras. Lamentavelmente, tiveram de ficar de lado inúmeros autores  

e livros de qualidade, mas cremos que as obras seleccionadas iluminam, de forma clara,  

os aspectos apontados. 

Ao contrário do que acontece noutros países da Europa ou nos EUA, os trabalhos 

de investigação que têm sido realizados em Portugal sobre o álbum narrativo ainda  

se encontram numa fase embrionária, certamente devido à relativa novidade deste tipo  

de edição no nosso mercado. Esperamos, assim, contribuir com este projecto, ainda que  

de forma superficial, para um melhor entendimento da concepção editorial destes livros. 
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I. A importância do livro de recepção infantil  

e a sua presença no mercado editorial português 

 

O livro infantil é um dos melhores instrumentos de que dispomos para  

proporcionar aos mais novos a possibilidade de se tornarem seres humanos  

mais livres e cultos, solidários e críticos, graças a esse gradual domínio  

da palavra e da competência literária que a leitura propicia. 
 

José António Gomes  

 

Nas sociedades actuais dos países desenvolvidos, é já incontestável o papel do bom 

livro infantil
1
 no desenvolvimento da criança e na formação do futuro adulto, a vários 

níveis, pois «a literatura não é (…) um passatempo. É uma nutrição» (Meireles, 1984: 32).  

Numerosos estudos nacionais e internacionais têm sido realizados em torno  

da importância da leitura literária
2
, revelando-se as suas vantagens logo nos primeiros anos 

de vida do ser humano, mesmo quando a criança ainda não sabe ler mas escuta a voz  

do adulto que lhe conta histórias e lhe proporciona, deste modo, o primeiro contacto com  

a literatura: «(…) o primeiro ano de vida é crucial para o desenvolvimento da criança, 

especialmente a nível neurológico e afectivo (…). Nada, mas mesmo nada, pode substituir 

a magia e o encanto da descoberta do livro ou das histórias quando as crianças começam  

a articular as primeiras palavras» (Veloso, 2002: 111). Vejamos então, de forma breve, 

algumas vantagens da leitura literária ao longo do desenvolvimento do indivíduo.  

No campo dos afectos, o momento em que um adulto lê um livro a uma criança é 

absolutamente mágico, criando-se um espaço íntimo de partilha e uma ligação muito forte, 

fundamentais para a criança se sentir amada e segura. Por outro lado, a leitura literária feita 

de forma regular e acompanhando o crescimento da criança desde a mais tenra idade, para 

além de lhe proporcionar fruição estética – que é a grande função da literatura –, estimula  

a sua imaginação e criatividade, amplifica a sua compreensão do mundo, aguça-lhe a 

curiosidade, activa-lhe o espírito crítico (fundamental para um futuro adulto independente, 

                                                           
1
 «A designação bom livro remete-nos para um juízo aparentemente subjectivo; (…) esta subjectividade é 

apresentada por muitos como um argumento pronto a sustentar a discordância, o que não posso aceitar, pois 

isso levar-nos-ia a negar a validade da crítica especializada e a investigação que é feita nesse domínio» 

(Veloso, 2005: 173). 
 

2
 Num artigo publicado pelo The New York Times, em Março deste ano, Annie Murphy Paul enumera uma 

série de estudos internacionais realizados por cientistas nos últimos anos que comprovam que a leitura 

literária estimula o nosso cérebro em áreas que até então se desconhecia, como as que processam cheiros, 

sensações ou movimentos do corpo. Ficou também comprovado que as pessoas que lêem ficção percebem 

melhor o outro e têm maior capacidade de empatia. No que diz respeito às crianças em idade pré-escolar, 

verificou-se algo semelhante: «the more stories they had read to them, the keener their theory of mind»  

(Paul, 2012). 
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que não se deixa manipular), desenvolve a sua capacidade de valoração estética, tanto ao 

nível da língua como da imagem, aumenta a sua competência linguística, enriquece o seu 

vocabulário... Como afirma Rui Marques Veloso, «[a]s crianças e jovens que leiam bons 

livros com regularidade têm potencialidades que vão desembocar em sucesso, visto que a 

leitura, para lá da sua função utilitária, é um facto de sociabilização e de reconhecimento 

social» (Veloso, 2006: 4). Ainda no plano social, Glória Bastos também salienta que  

a leitura confere poder: «não só possibilita um grau de autonomia e de liberdade pessoal  

do indivíduo, como pode actuar ao nível de uma maior capacidade para exercer a cidadania 

e participar activamente na sociedade» (Bastos, 1999: 283), para além de apresentar 

«modelos e valores numa fase fundamental na construção da personalidade do jovem 

leitor» (idem, ibidem: 36). 

As editoras portuguesas começaram a investir bastante na edição de livros 

destinados ao público infantil sobretudo nos últimos vinte anos, e particularmente na 

primeira década deste século, o que tornou este campo de publicação numa área muito 

competitiva. Basta entrar-se em qualquer livraria ou mesmo num hipermercado, para se 

constatar que as prateleiras se enchem de livros destinados ao público mais jovem,  

em diversos géneros editoriais e para todas as faixas etárias. A oferta vai desde livros com 

música, pop-ups, livros-jogo e livros-brinquedo, livros de banho, de tecido, didácticos  

e paradidácticos, informativos, enciclopédias e dicionários visuais, livros de actividades,  

de colorir e de autocolantes, livros de adivinhas, anedotas, trava-línguas, banda desenhada, 

aventuras, até antologias de poesia, textos dramáticos, contos tradicionais e de autor. 

De facto, através de um levantamento que realizámos pela observação directa de 

livros infantis em livrarias e em bibliotecas municipais, chegámos a duas conclusões:  

a) desapareceram algumas editoras do nosso mercado que apostavam nesta área, como a 

Atena, a Afrodite, a Contexto, a Desabrochar, a Miosótis ou a Seara Nova, cujos livros 

ainda podem ser encontrados em determinadas bibliotecas municipais; b) a par de casas 

editoriais que publicam há vários anos livros para crianças, como a Civilização, a Editora 

Educação Nacional, a Porto Editora, a Asa, a Estampa, a Dom Quixote, a Livros 

Horizonte, a Caminho ou a Texto, foram criadas uma série de novas editoras e chancelas a 

partir da década de 1990 e, sobretudo, a partir do ano 2000, que, com menor ou maior 

intensidade, ou até em exclusivo, se dedicam à área da edição infantil
3
.  

                                                           
3
 Algumas destas editoras entretanto também encerraram portas, como a Campo das Letras, A Cobra Laranja 

ou as Edições Kual, mas a maior parte continua a publicar. Alguns exemplos de editoras e chancelas que 

surgiram nos últimos vinte anos em Portugal (por ordem alfabética) e que se dedicam à publicação de livros 

para crianças: 7 dias 6 noites; Alêtheia Editores; Alfabeto; Alfaguara Infantil; Alfarroba; Âncora Editora; 
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Esta produção editorial intensiva dos últimos anos no campo dos livros para a 

infância deve-se, provavelmente, às políticas de incentivo à leitura que se têm 

implementado no nosso país, nomeadamente através da criação do Plano Nacional de 

Leitura, do alargamento da rede de bibliotecas escolares ou do trabalho desenvolvido por 

diversas bibliotecas municipais, que não só disponibilizam salas próprias para os mais 

novos, recheadas de bons livros, como também convocam crianças e adultos para diversas 

actividades à volta dos livros e importantes horas do conto. Consequentemente, o empenho 

dos educadores sensíveis à questão da importância da leitura na formação da criança, bem 

como o crescente interesse dos pais pelo livro como instrumento didáctico e lúdico, 

aumentaram a procura destes livros, o que se reflecte claramente nas vendas
4
.  

Por outro lado, cremos que também contribuíram para o aumento (sobretudo da 

qualidade) da edição de livros para crianças as iniciativas institucionais que atribuem  

às obras prémios literários e de ilustração
5
, assim como as exposições que dão visibilidade 

ao trabalho dos ilustradores, que incentivam as editoras a publicar mais e melhor, de forma 

a destacarem-se num mercado tão competitivo. É ainda de referir o desenvolvimento das 

novas tecnologias e das artes gráficas, que hoje permitem conceber e produzir livros de 

todo o género com qualidade e rapidez. Esta evolução tecnológica veio facilitar o trabalho 

das editoras e até possibilitar o aparecimento de muitas delas, pela redução de custos que 

proporcionou, nomeadamente ao nível do design e da impressão. 

De entre os milhares de livros para crianças que se publicam todos os anos em 

Portugal, pode destacar-se o trabalho de editoras fortemente implementadas no nosso 

                                                                                                                                                                                
Angelus Novus; Arte à Parte; Arteplural; Bags of Books; Bizâncio; Booksmile; Booktree; Bruaá; Calendário 

de Letras; Cercica; Chiado Editora; Clube do Autor; Coisas de Ler; Corpos Editora; Deriva Editores; Edi9; 

Edicare; Edições Convite à Música; Edições Eterogémeas; Edições Húmus; Edições Livro Directo; Edições 

Nelson de Matos; Editorial Novembro – Edições Cão Menor; Escrit’orio Editora; Esfera dos Livros; 

Estratégias Criativas; Estúdio Didáctico; Everest Editora; Far Far Away Books; Girassol Edições; 

GATAfunho; Gato na Lua; Gostar Editora; Grácio Editor; Kalandraka; Lema d’Origem; Letrarium; Letras 

d’Ouro; Letras & Coisas; Livro do Dia Editores; Marcador; Marina Editores; Mercado de Letras Editores; 

Minutos de Leitura; Modo de Ler; Nova Delphi; O Bichinho de Conto; Oficina do Livro; Opera Omnia; 

OQO Portugal; Orfeu Negro; Paleta de Letras; Palimage; Papa Letras; Papiro Editora; Pato Lógico Edições; 

Paulinas Editora; Pergaminho; Pi; Planeta Junior; Planeta Tangerina; Prime Books; Principia Editora; Quarto 

de Jade; Quebra-Nozes; QuidNovi; Roma Editora; Salamandra; Sóregra Editores; Sururu; Tcharan; 

Teodolito; Trampolim Edições; Trinta por uma linha; Tropelias & Companhia; Verso da Kapa; Zéfiro. 
 
4
 Segundo a APEL, venderam-se 1,3 milhões de livros infanto-juvenis em Portugal no primeiro semestre  

de 2011, o que representa cerca de 22% das vendas totais. Houve inclusivamente um aumento de 1% em 

relação ao mesmo período do ano anterior e de 2% relativamente aos primeiros seis meses de 2009 (Lusa,  

19 de Março de 2012). 
 

5
 Alguns dos prémios nacionais que actualmente se atribuem a obras de literatura infantil: Prémio Nacional 

de Ilustração; Prémio Calouste Gulbenkian para o melhor livro de literatura infantil; Grande Prémio 

Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens; Prémio de Literatura Infantil António Botto; Prémio 

Matilde Rosa Araújo de Literatura Infantil e Juvenil – Revelação; Prémio Literário Bissaya Barreto de 

liiLLiteratura para a Infância; Prémio Literário Maria Rosa Colaço; Prémio Branquinho da Fonseca. 
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mercado que, embora não se dediquem exclusivamente à edição infantil, apostam bastante 

nesta área. Referimo-nos, por exemplo, à Editorial Caminho, à Livros Horizonte,  

à Terramar, à Asa, à Civilização, à Presença, à Assírio & Alvim ou à Afrontamento,  

que publicam obras estimulantes, tanto de autores nacionais como estrangeiros.  

A par destas grandes casas editoriais, surgiram, há muito pouco tempo, editoras de 

menor dimensão vocacionadas em exclusivo para a edição de livros infantis, apresentando 

catálogos riquíssimos e inovadores, com forte presença, nomeadamente, do álbum 

narrativo. A pioneira deste modelo de editora foi O Bichinho de Conto, criada em 1999.  

E seguiram-se outras, também de origem nacional, como as Edições Eterogémeas (2000),  

a Minutos de Leitura (2000), a Sóregra (2005), a GATAfunho (2006), a Planeta Tangerina 

(2006), a Trinta por Uma Linha (2007), a Bruaá (2008), a Bags of Books (2010), a Paleta 

de Letras (2010), a Pato Lógico (2010), a Tcharan (2010) ou a Gato na Lua (2011). A 

Kalandraka e a OQO, duas editoras que nasceram na Galiza e que se internacionalizaram, 

começaram igualmente a publicar no nosso país livros excepcionais destinados aos mais 

novos, em 2002 e 2006, respectivamente. Cremos que o trabalho destas pequenas editoras 

elevou a fasquia na originalidade e qualidade dos títulos oferecidos, o que, em parte, nos 

parece ter estimulado as outras editoras a melhorar o seu trabalho nesta área. 

Todas as casas que mencionámos, juntamente com outras de maior ou menor 

visibilidade, têm levado a cabo um trabalho editorial criterioso, apostando no aspecto 

gráfico dos livros, na qualidade dos textos e das ilustrações e numa grande variedade 

temática, que hoje já inclui assuntos como a morte, a doença, o divórcio, a adopção ou a 

homossexualidade
6
. Tanto publicam traduções de obras infantis clássicas, como de outras 

mais recentes, e ainda pequenas pérolas de autoria nacional, embora, comparativamente, 

em menor quantidade. 

Conforme afirmava Glória Bastos em 1999, «[e]ste é realmente um espaço onde a 

hegemonia do livro importado ainda perdura, sem perspectivas de alterações significativa» 

(Bastos, 1999: 249). Tal como previa esta autora, ainda hoje continuamos a ter, na área da 

edição infantil, mais traduções do que livros originais portugueses. Bastos aponta dois 

factores para esta realidade: primeiro, devido aos custos elevados de produção deste tipo de 

livros, que apresentam frequentemente situações particulares, como dimensões e materiais 

fora do comum, folhas especiais, recortes, etc., o que se reflecte no preço de venda ao 

público, que fica menos convidativo; e, segundo, porque Portugal tem um mercado 

                                                           
6
 Segundo Arsénio Mota, «(…) não há textos, nem sequer temas, “difíceis” para a criança; há, sim, textos  

e temas mal concebidos e expostos» (Mota, 2001: 17). 
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pequeno que não «justificará investimentos incertos por parte das editoras. Torna-se, 

assim, mais compensador adquirir algo já feito (…) e onde apenas é necessário preencher 

os espaços dedicados ao texto» (idem, ibidem). Neste contexto, é de destacar a importância 

da Feira do Livro Infantil de Bolonha
7
, a mais importante a nível internacional para  

os profissionais do livro para crianças. Revela o que de melhor se publica em mais  

de 60 países, sendo um espaço privilegiado para adquirir direitos de autor e licenças. 

No campo da literatura portuguesa para a infância, as editoras continuam a apostar 

em nomes incontornáveis, já consagrados, muitos deles com livros traduzidos noutros 

países, como Luísa Ducla Soares, António Torrado, Alice Vieira, José Jorge Letria, 

Manuel António Pina, Álvaro Magalhães, Matilde Rosa Araújo, Sophia de Mello Breyner 

Andersen, Ilse Losa, Papiniano Carlos, Maria Alberta Menéres, Luísa Dacosta, Alexandre 

Honrado, João Pedro Mésseder ou António Mota. E acrescentam-se nomes mais recentes, 

como os de Isabel Minhós Martins, Carla Maia de Almeida, Rita Taborda Duarte, Clara 

Cunha, David Machado, Margarida Fonseca Santos ou Ana Vicente. Por outro lado, 

autores de renome que escrevem habitualmente literatura para adultos também se 

estrearam nesta área, tendo publicado, ou publicando esporadicamente, textos destinados 

aos mais novos, nomeadamente José Saramago, António Lobo Antunes, Rui Zink, Miguel 

Sousa Tavares, Lídia Jorge, Inês Pedrosa ou Valter Hugo Mãe.  

Na área da ilustração, que é onde se diz ter havido, nos últimos anos, uma evolução 

mais profunda na edição de autoria portuguesa
8
, temos o óptimo trabalho de André Letria, 

João Caetano, Gémeo Luís, Marta Torrão, Manuela Bacelar, Bernardo Carvalho, Alain 

Corbel, João Vaz de Carvalho, João Fazenda, Teresa Lima, Danuta Wojciechovska, Júlio 

Vanzeler, José Miguel Ribeiro, Margarida Botelho, Cristina Valadas, Madalena Matoso, 

Fernanda Fragateiro, Henrique Cayatte, Luís Henriques, Raffaello Bergonse, Carla Pott, 

Alex Gozblau, Afonso Cruz, Richard Câmara, Inês Oliveira, André da Loba, entre outros.  

Apesar desta «explosão» editorial na área infantil e de uma melhoria generalizada 

das edições nos últimos anos, ainda se continua a publicar muito daquilo a que Sara Reis 

da Silva chama de «poluição literária» (Silva, 2008: 1). José António Gomes chegou 

mesmo a afirmar, em 2007, que «[a] diversidade da oferta é enorme, mas importa ter 

consciência de que, por défice de qualidade, não merecem atenção mais de metade do total 

                                                           
7
 Este ano, na 49.ª edição, Portugal foi o país convidado, apresentando uma exposição com trabalhos 

de 25 ilustradores portugueses (intitulada «Como as cerejas»), um stand com cerca de 150 obras de autoria 

portuguesa, mesas redondas com autores nacionais e ainda lançamentos de livros. 
 
8
 Opiniões de, por exemplo, Isabel Lucas (2005) e José Jorge Letria (in Vitória, 2009).  
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de títulos para crianças e jovens que anualmente são editados no país» (Gomes, 2007: 8). 

De facto, ainda se publicam muitas obras que apresentam características que hoje definem 

um mau livro: textos moralizantes, que só pretendem impingir à criança o que deve e não 

deve fazer
9
; vazios de conteúdo e meramente comerciais, com personagens estereotipadas 

ou do mundo do audiovisual; ilustrações de mau gosto, de cores berrantes e desarmoniosas; 

uma linguagem pobre e infantilizante (com excesso de diminutivos, por exemplo), em 

textos mal redigidos/traduzidos, por vezes até com erros. Estes aspectos são, em última 

instância, da responsabilidade das editoras que publicam livros nestes moldes. Conforme 

afirma Lino Moreira, a leitura é extremamente importante, mas não «a leitura pela leitura, 

a leitura a qualquer preço. É preciso que seja a leitura reflectida, selectiva, ponderada» 

(Moreira, 2002: 136). Ora estas obras medíocres em nada estimulam a criança, como seria 

suposto fazerem. Pelo contrário, limitam-na, indo absolutamente contra os benefícios da 

leitura literária, tão rica e cheia de significados. «Editar subprodutos, estupidificantes  

e esteticamente vazios, é desonesto, por muito lucrativo que seja. O jovem leitor tem  

o direito de receber o melhor, com escritores, ilustradores, editores e livreiros a procurarem 

caminhos que lhe dêem prazer e o ajudem a tornar-se um adulto sensível, inteligente  

e solidário» (Veloso, 2005: 184).  

 

I.1. A mediação da leitura 

 

Os textos da literatura infantil configuram-se como ambivalentes, no sentido em que  

prevêem dois tipos de leitores-modelo diferenciados: o leitor-criança e o leitor-adulto,  

sendo que este último desempenha o papel de mediador.  
 

Fernando Azevedo  

 

Visto que, actualmente, a oferta de livros para crianças é grande e diversificada,  

há que saber escolher os bons livros, aqueles que podem realmente ter um papel marcante  

e fundamental no desenvolvimento de quem os lê/ouve, assegurando, ao mesmo tempo,  

a formação de um leitor para a vida. E é aqui que entra o outro público-alvo dos livros de 

recepção infantil: o adulto que lê e/ou acompanha a leitura da criança, ou seja, o mediador 

da leitura. Este pode ser um familiar da criança ou um mediador profissional (educador, 

professor, bibliotecário, livreiro, animador…). É o mediador que vai fazer a ponte entre  

                                                           
9
 A literatura infantil «é uma literatura de corpo inteiro que não pode ser confundida com qualquer tipo de 

paraliteraturas; mas, para isso, tem de ser conhecida e respeitada na sua verdade, não a transformando em 

permanentes pretextos para lições morais ou para didactismos de utilidade duvidosa» (Veloso e Riscado, 

2002: 27). 

 



8 
 

o livro e a criança, é ele que vai escolher os livros para lhos apresentar e dar a conhecer,  

é ele que tem a função de lhe incutir o gosto pela leitura. A criança é ainda um ser em 

formação, pelo que cabe ao adulto guiá-la. E cabe ao adulto saber guiá-la.  

Para que o mediador profissional seja capaz de executar bem a sua tão importante 

função tem, antes de mais, de ser ele próprio um leitor activo e crítico. E tem também de 

conhecer muito bem os livros infantis e de gostar deles, para que possa transmitir à criança 

o seu entusiasmo, contagiando-a. O seu trabalho deve ser intenso e contínuo, uma vez que 

não basta ler um ou dois livros muito bons à criança e achar que a semente da leitura vai 

germinar. Como sublinha Glória Bastos, «transmitir o gosto pela leitura não é tarefa de um 

dia, nem se consegue mediante a fascinação de um momento brilhante ou espectacular.  

É realmente indispensável um conjunto de atitudes consequentes e coordenadas (…).  

A prova é que dessas experiências geralmente ficará apenas uma recordação mais ou 

menos divertida, se não forem acompanhadas de um ambiente social propício, de infra-      

-estruturas básicas e, sobretudo, de adultos amantes do livro e da leitura, bem informados  

e convencidos do papel fundamental que desempenham na formação de hábitos de leitura 

e, num sentido mais amplo, na formação de cidadãos despertos e com curiosidade 

intelectual» (Bastos, 1999: 284). 

Num trabalho de mediação é necessário que a criança se envolva na história e que 

seja capaz de a relacionar com o seu mundo, construindo uma aprendizagem significativa, 

que lhe permita questionar o texto e saber mais. É importante que, após a leitura,  

o mediador conduza uma conversa sobre o livro: que se discuta a história, os pormenores, 

as personagens, o ritmo, as ilustrações e os chamados elementos paratextuais, como a capa, 

as guardas, o tipo de letra, o formato do livro, aspectos que, sobretudo no álbum, assumem 

um importante papel, funcionando eles próprios como elementos de significação. Desta 

forma, a criança poderá pensar no livro como um todo e ir mais longe, começando,  

aos poucos, a construir-se como um leitor crítico
10

, que observa o pormenor, pensa, 

questiona, emite opiniões.  

Para que o mediador profissional exerça a sua função com emoção e proveito (para 

si e para o destinatário), deve ter formação na área da literatura infantil e mediação leitora. 

Apenas com uma excelente preparação e genuíno prazer, o mediador conseguirá criar um 

ambiente convidativo à leitura, seleccionar as obras mais adequadas de acordo com o nível 

de leitura e os interesses do destinatário, explorar os textos alargando a capacidade  
                                                           
10

 «(…) o desenvolvimento do espírito crítico não pode ser perseguido apenas quando parece fazer mais falta, 

na adolescência ou na juventude, terá de começar logo nos primeiros anos da participação escolar da criança 

(e até antes).» (Moreira, 2002: 136). 
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de interpretação da criança e apurando a sua fruição estética e, assim, fomentar hábitos  

de leitura reais. «Formar leitores é uma empresa de fôlego, que exige rigor, perseverança, 

entusiasmo e saber. Muito saber. Não o saber das receitas e truques mágicos, mas o saber 

de conhecimento feito, que motiva a investigação e a actualização (…)» (Sousa, 2008: 56). 

 

I.2. O papel da crítica de literatura infantil 

 

Não podemos ignorar o papel fundamental que a crítica desempenha no  

conhecimento do que existe no mercado e na orientação das leituras para crianças. 
 

Rui Marques Veloso 

 

O mediador da leitura, qualquer que seja a sua natureza (pai, educador, professor, 

bibliotecário, animador…), necessita de ter à sua disposição instrumentos especializados 

que o apoiem e guiem nas suas escolhas e interpretações, aos quais possa recorrer com 

frequência. Além dos mediadores, também os interessados, os estudiosos e os apaixonados 

por esta matéria necessitam de orientações. E é a crítica de literatura infantil que assume 

(ou deveria assumir) esse papel. Não nos referimos, obviamente, a textos meramente 

comerciais, que apresentam apenas a utilidade temática do livro, juntamente com uma 

sinopse do mesmo, redigidos pelo departamento de marketing das editoras para promover 

as vendas dos seus livros. Falamos de uma crítica especializada e independente, que 

legitime a literatura infantil, presente nos diversos meios de comunicação social. 

De acordo com o Dicionário do Livro da Almedina (2008), a crítica literária é uma 

«análise de opinião acerca de uma obra literária, que serve para apreciar a sua qualidade  

e que funciona como sugestão e orientação para o público». Ora, fazer crítica competente 

de livros infantis, jornalística, ensaística ou académica, não é tarefa fácil, uma vez que  

é preciso dominar várias áreas: há que ter um profundo conhecimento da literatura em 

geral e da literatura infantil em particular, para além de conhecimentos nos campos da arte 

e do design, e da psicologia e do desenvolvimento infantis. Ao nível do texto, tal como na 

literatura em geral, o crítico de literatura infantil tem de saber avaliar a sua literariedade,  

de acordo com critérios como o ritmo, a riqueza da linguagem, a organização do texto  

em relação ao tema, a intertextualidade, etc. Porém, outros critérios entram em campo  

na apreciação destas obras, pois não se considera apenas o texto em si, mas o livro como 

um todo. Por exemplo, ao nível da ilustração, o crítico deve saber avaliar a qualidade  

da mesma, conhecer as diferentes técnicas e compreender o seu propósito, perceber que 
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tipo de relações se estabelecem com o texto, captar a finalidade das diferentes perspectivas 

e ângulos, etc. Quanto ao design, convém que saiba avaliar a sua pertinência, se foi 

pensado e ajustado à obra e de que forma a valoriza. Por fim, são também importantes  

os conhecimentos no campo da psicologia e do desenvolvimento infantis, para que o crítico 

saiba adequar o livro às diversas fases de desenvolvimento do público leitor. 

Os textos críticos sobre livros infantis são, pois, instrumentos fundamentais para  

a mediação leitora. Apresentam ao mediador as potencialidades (ou não) dos livros, dando-   

-lhe a conhecer o que se publica de uma forma aprofundada, guiando-o nas suas selecções, 

apoiando-o nas suas interpretações e alargando-as, através da comparação com outros 

livros. Mostram-lhe outras formas de olhar e actualizam-no, revelando-lhe novos autores, 

ilustradores e editoras com pouca visibilidade.  

No entanto, a crítica de literatura infantil tem uma expressividade muito reduzida 

em Portugal, o que nos parece estranho, visto que o livro infantil ocupa um lugar cada vez 

maior na produção editorial do nosso país. Parecer-nos-ia lógico que a produção crítica 

também aumentasse. E seria extremamente útil, visto que, como se publica cada vez mais, 

é necessário apoio credível para se distinguir o que é bom, o que se deve adquirir e dar  

a conhecer às crianças. 

Ao nível da imprensa, existem algumas publicações que guardam um pequeno 

espaço para a crítica/divulgação de livros para a infância, de forma mais ou menos 

superficial. Na verdade, a maior parte destas secções limita-se a apresentar um resumo da 

história do livro, sem qualquer juízo crítico. Por outro lado, quando os textos são redigidos 

de forma mais aprofundada, tocando em diversos aspectos da obra, estão limitados a um 

espaço extremamente reduzido que, muitas vezes, não lhes permite outros voos
11

. É o caso 

dos textos de Rita Pimenta (jornal Público) ou de Carla Maia de Almeida (revista Ler). 

Dado o panorama desolador da crítica dedicada aos livros infantis na imprensa 

portuguesa, temos, felizmente, entre nós, desde o final de 1999, uma revista especializada 

                                                           
11

 Alguns dos periódicos que guardam um espaço próprio para o livro infanto-juvenil são, por exemplo,  

o jornal Público e a revista Notícias Magazine, do Diário de Notícias. Noutros periódicos generalistas, 

nomeadamente de forte expressividade nacional, como o Expresso, este tipo de secção não existe. Por outro 

lado, em publicações dirigidas especificamente a pais e educadores, como a Pais e Filhos, Bebé d’Hoje, 

Giggle ou Cadernos de Educação de Infância, existem de facto secções dedicadas ao livro infantil, embora 

consideremos que os textos aqui publicados se incluam mais no campo da divulgação do que propriamente 

no da crítica. Quanto às publicações especializadas no âmbito da literatura, ao contrário do Jornal de Letras, 

Artes e Ideias, que não integra a literatura infanto-juvenil de forma regular, as revistas Ler e Os Meus Livros 

apresentam espaços permanentes dedicados à leitura dos mais jovens. A revista Vértice, nos seus «Balanços 

Literários do Ano», inclui também um espaço dedicado ao que de melhor se editou em Portugal na literatura 

de recepção infanto-juvenil no ano anterior ao da publicação. 
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em literatura infanto-juvenil. Trata-se da revista Malasartes – Cadernos de Literatura para 

a Infância e Juventude, actualmente editada pela Porto Editora e dirigida por José António 

Gomes
12

. Cremos que são necessários mais instrumentos como este para valorizar  

e legitimar a literatura infantil, e para apoiar os mediadores, que necessitam de ferramentas 

para levar o seu trabalho a bom porto. Sendo a produção editorial nesta área tão forte  

e activa, uma única revista consegue apenas avaliar uma minoria dos livros que se editam. 

Sobretudo tendo em conta que esta publicação é, hoje em dia, de periodicidade semestral 

(começou por ser trimestral), o que ainda afunila mais a informação, e, desde 2008, 

bilingue, incluindo não só títulos que saem em Portugal como também na Galiza. É ainda 

de referir a existência do boletim Solta Palavra, da responsabilidade do Centro de 

Recursos e Investigação sobre Literatura para a Infância e Juventude (CRILIJ)
13

, 

actualmente editado pela Tropelias & Companhia. Esta publicação, também disponível 

online, divulga experiências de mediação em diversas instituições e apresenta sugestões de 

leitura, acompanhadas de recensões muito completas sobre livros, escritores e ilustradores, 

redigidas por especialistas.  

No que diz respeito a livros de crítica sobre literatura infantil, pouco se vai 

publicando no nosso país e o que se edita tem pouquíssima visibilidade nas livrarias, não 

chegando às mãos do público mais alargado. Excelentes ferramentas de apoio para quem 

trabalha, estuda ou tem interesse na área da literatura infanto-juvenil são as actas dos 

encontros sobre esta matéria
14

. Nas últimas décadas, também foram sendo publicadas 

algumas teses de mestrado
15

, bem como ensaios, manuais e estudos sobre literatura 

infanto-juvenil
16

. 

                                                           
12

 No editorial do primeiro número, apresenta-se a revista: «(…) Não tem o leitor nas mãos uma qualquer 

revista, mas sim uma publicação que pretende preencher uma lacuna já antiga na nossa vida cultural:  

a inexistência de um periódico especializado em temas como os que aqui nos ocupam; um órgão como outros 

que há muitos anos, na maioria dos países europeus, desempenham um papel insubstituível junto dos agentes 

culturais que (…) necessitam de dispor de elementos informativos actualizados e pertinentes sobre os livros 

infantis e juvenis, sobre escritores e ilustradores, portugueses e estrangeiros. Pretende-se, assim, ajudar  

a formar juízos críticos baseados em critérios de qualidade e adequação, acerca de obras oriundas de um  

dos sectores mais activos do mundo editorial, uma área onde reina, contudo, a desinformação e em relação  

à qual nem sempre é fácil distinguir o trigo do joio.» 
 

13
 Este centro está sediado no Porto e é composto por um grupo de professores e bibliotecários escolares. 

 
14

 Nomeadamente as actas de No branco do sul as cores dos livros, publicadas pela Editorial Caminho,  

dos Encontros de literatura para crianças da Gulbenkian e dos Encontros nacionais em leitura, literatura 

infantil e ilustração da Universidade do Minho. 
 
15

 Por exemplo de Emília Traça (1992), Violante Florêncio (1994) ou Rui Marques Veloso (1994). 
 
16

 De nomes como Maria Laura Bettencourt Pires (1982), Natércia Rocha (1984, 2001), José António Gomes 

(1991, 1993, 1996, 1997, 1998), Américo Lindeza Diogo (1994), António Garcia Barreto (1998, 2002), 

Glória Bastos (1997, 1999, 2006), Sara Reis da Silva (2005, 2011), Ana Margarida Ramos (2007, 2010)  

ou Natividade Pires (2011). 
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A Internet brinda-nos com sítios de grande valor, como a Casa da Leitura ou  

a revista E-f@bulações (da FLUP), e com uma série de blogues que, como é da sua 

natureza, num discurso mais ou menos intimista, nos dão conta do que se vai publicando 

em Portugal, e até no estrangeiro, para crianças e jovens
17

. 

A Casa da Leitura, da responsabilidade da Fundação Calouste Gulbenkian, é, neste 

momento, o projecto que melhor apoia o livro infanto-juvenil. Para além dos vários títulos 

que se sugerem, sempre acompanhados de uma pequena recensão e de imagens, o sítio 

apresenta também excelentes orientações teóricas, bibliografia e estratégias de promoção 

do livro e da leitura. Trata-se, pois, de uma ferramenta de trabalho muito completa para 

todos os mediadores e estudiosos da área, permitindo o acesso a textos que foram 

originalmente publicados em actas de diversos encontros e que não estão disponíveis nem 

nas livrarias, nem na maioria das bibliotecas. 

Também não podemos deixar de mencionar a importância do Plano Nacional de 

Leitura (PNL) para a promoção do livro infantil. Apesar de os critérios que presidem  

à selecção dos livros para a atribuição do selo LER + não serem explicitados, cremos que o 

seu aparecimento veio despertar os pais e outros mediadores para a compra de livros, agora 

com um selo de qualidade que lhes minimiza as dúvidas. Por outro lado, veio também dar 

mais visibilidade a pequenas editoras que publicam exclusivamente livros infantis – cujo 

trabalho é, em geral, de grande qualidade – e que puderam, assim, aumentar as suas 

tiragens. O aspecto negativo é que os títulos escolhidos não vêm acompanhados, no portal 

do PNL, de textos informativos (já para não dizer críticos) ou de imagens. 

José António Gomes refere que a pouca crítica que se faz em Portugal se debruça 

sobretudo sobre autores já consagrados, deixando quase de lado obras actuais sem 

qualidade, com ilustrações banais e sem valor artístico, que deveriam ser «com mais 

frequência, objecto de críticas negativas fundamentadas» (Gomes, 2005: 179). 

Se existisse uma crítica de literatura infantil expressiva, presente nos diversos 

meios de comunicação social, para além de se poder informar os mediadores e, assim, 

fazer chegar às crianças o que de melhor se publica, o panorama editorial português 

também sofreria alterações significativas, conforme afirma Leonor Riscado: «(…) com 

mais avaliações cuidadas e criteriosas dos livros para crianças efectuadas por equipas de 

especialistas, ganhariam todos os intervenientes neste processo. Os autores e ilustradores 

procurariam melhorar as suas técnicas, de modo a produzirem obras de excepção, não se 

                                                           
17

 Alguns blogues portugueses sobre o livro infantil: Alcameh; Letra Pequena; Mediadores, Livros e Leitores; 

O Bicho dos Livros; O Jardim Assombrado; O Livro Infantil; Papel de Lustro. 
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contentando com a mediocridade; as editoras tornar-se-iam mais credíveis ao desaparecer 

tanta poluição causada por estreantes pouco dotados ou pseudo-escritores persistentes que, 

para seu próprio gáudio, se encontram agora nos tops de vendas; os livreiros seriam mais 

conselheiros especializados e menos vendedores de “banha da cobra”; os pais,  

os educadores, professores e os animadores sentir-se-iam mais apoiados nas suas escolhas; 

e no fim de toda esta cadeia (…), o destinatário privilegiado do livro – a criança – poderia 

enfim considerar chegada a bem merecida hora do triunfo, com o reconhecimento do seu 

estatuto de leitor de pleno direito para o qual só o melhor é bom»
 
(Riscado, 2002: 123). 
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II. O álbum narrativo de potencial recepção infantil 

 

O álbum é sempre (…) fruto de um diálogo cúmplice, desafiador e instigador, 

 entre linguagens distintas que se unem, complementando-se  

e misturando-se, para contar uma história.  
 

Ana Margarida Ramos 

 

O álbum narrativo, publicação destinada, preferencialmente, a crianças entre os 3 e 

os 7 anos, é um género editorial relativamente recente; nasceu graças a um novo olhar 

sobre a infância pelas sociedades actuais, logo desde a pré-escolaridade (Gomes, 2003: 3), 

e ao desenvolvimento das artes gráficas, com recurso ao off-set, que permitiu a reprodução 

das mais variadas técnicas de ilustração e de formatos. 

Em alguns países da Europa, como em França, no Reino Unido ou na Alemanha, 

assim como nos EUA, este tipo de edição (que corresponde a picture story book em inglês) 

começou a ser bastante visível a partir dos anos 1950 e 1960, distinguindo-se diversos 

nomes que aliaram em si tanto a arte da escrita como da ilustração, nomeadamente  

Leo Leonni, Maurice Sendak, Eric Carle, Shel Silverstein, Bruno Munari, Max Velthuijs, 

David Mckee, Anthony Browne, Babette Cole, Mercer Mayer, entre outros. Em Portugal, 

só começou a ser trabalhado, de forma muito pontual, no fim da década de 1970, nos livros 

assinados por Maria Keil como autora do texto e das ilustrações, e, mais tarde, já no fim da 

década de 1980, por Manuela Bacelar, aventurando-se também como responsável pela 

escrita e pela ilustração dos livros. Hoje, já começam a aparecer mais nomes portugueses 

que trabalham este tipo de livro, seja em parceria – um autor do texto e um autor das 

ilustrações – seja individualmente, em que o escritor é, também, o ilustrador do livro. 

Contudo, ainda são muito poucos. A principal fonte deste tipo de produção editorial no 

nosso país continua a ser a tradução de álbuns estrangeiros. 

Mas a que tipo de livro nos referimos quando falamos em álbum narrativo de 

potencial recepção infantil? Esta designação é, de facto, muito extensa, mas parece-nos ser 

a única forma de distinguir este tipo de álbum de todos os outros, visto que a palavra álbum 

é muito genérica, sendo aplicada a uma série de publicações diferentes.  

Ora, vejamos: existem álbuns nas mais diversas áreas, dirigidos tanto a crianças 

como a adolescentes e adultos, que podem ser de ficção, informativos ou artísticos.  

A todos eles são comuns, porém, algumas características editoriais, como a forte presença 

de imagens (de naturezas diversas), geralmente impressas em quadricromia, mas também  
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a preto e branco; a qualidade do papel, de gramagem elevada; o formato maior ou diferente 

do de um livro só de texto; um design gráfico primoroso, que valoriza a obra; e, na grande 

maioria dos casos, a capa dura.  

As características editoriais que distinguem o álbum de recepção infantil, sem ser 

obrigatoriamente o narrativo, dos que têm como público-alvo óbvio os adultos são apenas 

o seu reduzido número de páginas (geralmente 24, 32, 40 ou 48) e a reduzida extensão de 

texto, que pode até nem existir. Este costuma ser apresentado em caracteres de tamanho 

superior aos de um livro só de texto e, muitas vezes, de um modo não linear, «brincando-    

-se» com a forma como é grafado. Os álbuns infantis, em termos gerais, podem ser 

informativos, poéticos, narrativos, abecedários ou apenas de imagens. 

O que distingue, então, o álbum narrativo de potencial recepção infantil de todos os 

outros álbuns destinados à criança? E, sobretudo, o que o distingue do livro ilustrado 

narrativo, que também partilha com ele muitas características? Esta última distinção é 

certamente a mais problemática e a mais interessante do ponto de vista da concepção 

editorial. Vamos, pois, apresentar algumas diferenças entre estes dois tipos de publicação, 

sem, no entanto, definir as propriedades editoriais do álbum narrativo de forma rígida,  

pois o que o caracteriza é precisamente a variedade com que se manifesta graficamente.  

De acordo com diversos autores, a hibridez deste género rejeita definições restritivas que 

possam pôr de lado as suas diversas manifestações (Rodrigues, 2009: 4), sendo que  

«o álbum é sobretudo caracterizado pelo seu carácter inovador e experimental, inibindo 

catalogações» (Ramos, 2007: 32). 

Apesar de a tentativa de fixação de critérios para classificar este ainda recente 

género editorial suscitar muitas dúvidas e até controvérsias, devido precisamente à sua 

natureza híbrida de difícil catalogação, todos os estudiosos da matéria, tanto nacionais 

como estrangeiros
18

, apontam a relação muito particular que se estabelece entre o texto 

verbal e o texto icónico como característica essencial e distintiva do álbum narrativo, como 

veremos mais à frente. 

O livro ilustrado tem já uma longa história, tendo surgido em Portugal destinado a 

crianças no século XIX, apesar de a edição se dirigir ainda claramente às mãos dos adultos. 

Nesta altura, publicava-se maioritariamente traduções de obras modulares francesas, 

predominando «o conto tradicional, a fábula, as histórias declaradamente moralizantes e os 

                                                           
18

 Há diversos estudos sobre o álbum narrativo de autores estrangeiros, como Peter Nodelman (1990), Pam 

Baddeley e Chris Eddershaw (1994), Teresa Colomer (1998, 1999), Claude Le Manchec (1999), Evelyn 

Arizpe (2002, 2004), Peter Hunt (2005), Maria Nikolajeva e Carole Scott (2006), Lawrence Sipe (2007, 

2008), entre outros, que, lamentavelmente, não se encontram publicados no nosso país. 
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casos exemplares de virtudes morais e patrióticas (…). O tom geral é de urgente 

didactismo, através de um uso sentencioso e pesado» (Rocha, 1984: 45). Aliás, nos 

prefácios ou prólogos destes livros, garantia-se logo a utilidade moral ou social da obra em 

questão (idem, ibidem) [Anexo 1].  

Tratava-se de livros pequenos, de centenas de páginas, com um texto extenso e 

pouquíssimas ilustrações, impressas a preto e branco. Estas apenas ilustravam um ou outro 

momento da narrativa, ou seja, apareciam como uma breve pausa na leitura, sendo 

prescindíveis para a compreensão da história, uma vez que o seu carácter era meramente 

decorativo. Apareciam muitas vezes distantes do excerto ao qual correspondiam, sendo 

legendadas, de forma que o leitor pudesse estabelecer a relação entre a imagem e o texto 

escrito [Anexo 1]. O ilustrador, ao contrário do autor e do tradutor da obra, mantinha-se no 

anonimato, pois era raro, na altura, o seu nome aparecer nos livros. 

Mais tarde, no início do século XX, este formato foi-se alterando progressivamente 

e os livros infantis começaram a adaptar-se melhor aos interesses das crianças. 

Apareceram, para além das traduções, livros de autoria nacional, com mais ilustrações, 

menos páginas e textos menos «pesados» e moralistas. Começou a valorizar-se a 

componente lúdica da literatura
19

 e a importância da imagem para a criança, que, como 

ainda não sabe descodificar o texto, consegue aceder mais facilmente à história através da 

visualização das ilustrações, enquanto ouve o adulto a ler ou folheia o livro por si. Maria 

Laura Bettencourt Pires afirma mesmo que: «[e]nquanto no século passado as edições eram 

pouco ilustradas e “sisudas”, mais próprias para adultos do que para crianças, desde a 

primeira década do século XX encontramos ilustradores que são bem mais do que isso por 

os seus desenhos contribuírem tanto como o texto para o valor da obra e para a atracção 

que ela viria a exercer nos leitores» (Pires, 1982: 134). Contudo, nestas edições, ainda  

é claro o primado do texto sobre a imagem. Esta continuou a ser prescindível do ponto de 

vista narrativo, mantendo-se sobretudo como um elemento ornamental. 

Hoje, nos contos infantis ilustrados, apesar de o texto continuar a ser extenso 

comparativamente com o do álbum narrativo, as ilustrações têm uma presença igualmente 

forte, aparecendo em todas ou quase todas as páginas. Actualmente, é já incontestável  

o papel da imagem na edição de livros dirigidos aos pré-leitores ou primeiros leitores: 

«quanto menor for a idade do leitor, tanto mais o livro que se lhe dirige tem “imagens”  

                                                           
19

 No entanto, a partir da década de 1930 e durante todo o período de ditadura em Portugal, deu-se um 

retrocesso na qualidade da edição dos livros infantis, reforçando-se novamente as «tendências moralizantes 

em detrimento do lúdico e principalmente o retraimento do original perante as adaptações e versões (…), 

satisfazendo os objectivos do momento político» (Rocha, 1984: 74). 
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e tanto menos “letras” terá» (Diogo, 1994: 42). E se, anteriormente, se podia dizer que, no 

livro ilustrado, as imagens tinham apenas um carácter decorativo, nas edições actuais 

podem apresentar funções diversas, servindo, sim, para decorar e embelezar o texto, mas 

também para o aprofundar e ampliar as interpretações do leitor.  

No entanto, no livro ilustrado, as imagens não substituem ou contradizem o texto. 

As ilustrações estão sempre de acordo com o que é contado através da palavra e, em última 

instância, para a compreensão do enredo, continuam a ser dispensáveis. E sublinhamos: 

são dispensáveis para a compreensão da narrativa, não para o enriquecimento da mesma ou 

para a fruição estética que proporcionam. Contudo, no álbum narrativo, as ilustrações são 

fundamentais para a compreensão da própria história. E é aqui que se encontra uma das 

principais diferenças entre o álbum e o livro ilustrado: «ao contrário do conto ilustrado, em 

que as imagens se limitam a acompanhar o texto, que pode sobreviver sem elas, no álbum 

narrativo o peso da narração recai, igualmente e sobretudo, na componente icónica» 

(Shulevitz, 2005, in Rodrigues, 2009: 3).  

No álbum de recepção infantil existe uma autêntica fusão da linguagem verbal e da 

linguagem plástica, de tal modo que é em conjunto que ambas constroem a narrativa.  

As ilustrações são parte integrante do enredo. Sem elas, a história não funcionaria, visto 

que contêm informação narrativa que não está presente no texto verbal. Ou seja: no álbum, 

o texto e a ilustração funcionam como uma só unidade, num contexto de dialogismo. 

Conta-se uma história através da utilização simultânea de dois códigos distintos,  

a imagem e o texto (Colomer, 1996, in Ramos, 2007: 28), que não se redundam, mas 

complementam-se e não vivem um sem o outro.  

É devido a este protagonismo da ilustração que é possível o texto do álbum 

narrativo ser curto, uma vez que se passa para a imagem muita da informação narrativa  

ou descritiva que costuma ser dada pela palavra no livro ilustrado. Conforme afirma  

Luis Daniel Gonzalez (2000) sobre os «modernos albumes ilustrados», «las ilustraciones 

no son un complemento del texto, sino que ellas son el texto» (González, 2000: 2).  

Veja-se alguns modelos deste tipo de construção, em que a narrativa é sustentada 

pelos códigos verbal e visual, nas páginas duplas dos álbuns apresentados, por exemplo, 

nos Anexos 5, 9, 20, 33 ou 42, onde essa relação de interdependência é clara. 

Outra diferença entre o álbum narrativo e o livro ilustrado é que, no primeiro,  

é possível romper-se com a coerência que existe entre o texto e a ilustração, algo que 

nunca ocorre no segundo. No álbum, as ilustrações podem apresentar-se como uma 
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contradição relativamente ao que diz o texto, provocando, frequentemente, um efeito 

cómico no leitor. Por exemplo, em O meu gato é o mais tolo do mundo, de Gilles Bachelet, 

editado pela Caminho em 2009, o narrador fala sobre um gato mas a ilustração mostra um 

elefante. Nestes casos, o leitor/ouvinte é desafiado a conjugar os diferentes tipos de 

informação que recebe e a chegar a uma conclusão, sendo que, geralmente, atribui 

«veracidade» ao que é mostrado pela imagem, o que reforça a importância e o peso da 

ilustração nestes livros. 

O álbum narrativo também inicia frequentemente o pequeno leitor/ouvinte no jogo 

da intertextualidade. Não é raro vermos que o ilustrador inclui, nas suas ilustrações, 

elementos de outros universos histórico-culturais, como livros, quadros ou personagens 

(reais ou de ficção), que o pequeno leitor/ouvinte pode conseguir identificar sozinho ou 

com a ajuda do mediador, dependendo da sua experiência. Trata-se, pois, de uma leitura 

enriquecedora, que dialoga com outras leituras já realizadas, com o conhecimento que o 

leitor tem do mundo, ou abrindo horizontes para novas leituras, novas experiências, novos 

saberes. Esta intertextualidade pode ser explicitamente dirigida à criança, com referentes 

do seu universo, como personagens famosas de outras histórias infantis, ou ao próprio 

mediador, quando retrata, por exemplo, obras de arte que o pequeno leitor ainda não 

conhece, possibilitando-se, assim, numa mesma imagem, diversos níveis de leitura.  

No entanto, mesmo que a criança ainda não esteja familiarizada com estas alusões, com  

o apoio do mediador, vai conhecendo, de forma lúdica, outras manifestações artísticas  

e referências históricas. Anthony Browne, que assina o texto e as ilustrações dos seus 

livros, é um mestre neste tipo de trabalho. Veja-se, a título de exemplo, as páginas 3 e 17 

do seu álbum Pela floresta (2008) [Anexo 2], em que as ilustrações aludem a personagens 

literárias que a criança já pode reconhecer, como o Soldadinho de Chumbo (página 3),  

ou apelam simbolicamete às histórias de O Capuchinho Vermelho, Cinderela, A Bela 

Adormecida, Rapunzel, etc. (página 17). Todavia, nas páginas 14-15 do seu álbum O livro 

dos porquinhos (2006) [Anexo 3], Browne inclui, na decoração da sala das personagens da 

história, uma reprodução de um quadro famoso que muito dificilmente uma criança 

reconhece: o Retrato do cavaleiro sorridente (1624), de Frans Hals, numa clara piscadela 

de olho ao leitor adulto ou mediador. 

  Os temas tratados no álbum narrativo centram-se, geralmente, em emoções, como  

a amizade, o amor, o medo, a zanga, etc., e relacionam-se com as vivências quotidianas  

da criança, com o seu autoconhecimento e com as relações que se estabelecem entre o «eu» 

e o mundo, e o «eu» e o outro (Bastos, 1999: 251). Podem retratar experiências reais ou 
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fantasiosas, sendo que, em geral, o protagonista é uma criança ou um animal com os quais 

o pequeno leitor se identifica. 

Outra característica deste tipo de publicação é a sua cuidadosa concepção gráfica, 

algo que também partilha com o livro ilustrado. Ambos apresentam um óptimo design, 

com formatos grandes ou fora do vulgar, na maioria das vezes em capa dura e com um 

papel de gramagem elevada, não só para assegurar a durabilidade do livro nas mãos dos 

mais pequenos, como também a boa impressão das ilustrações, que perderiam qualidade 

num papel fino. As capas dos livros ilustrados e dos álbuns costumam ser apelativas, 

apresentando, frequentemente, pormenores gráficos, como a aplicação de brilhos ou de 

verniz UV localizado, por exemplo.  

Todavia, no álbum narrativo, estes elementos são pensados e conjugados de acordo 

com o conteúdo da obra, servindo igualmente para a construção de sentidos, de um modo 

muito mais profundo do que no livro ilustrado. No álbum, a forma como o texto é 

composto e até, muitas vezes, o tipo de papel, assim como os elementos paratextuais, como 

a capa, a contracapa e as guardas, também adquirem protagonismo: deixam de ser apenas 

um suporte para veicular uma mensagem (como costumam ser em quase todos os outros 

tipos de livro, excepção feita para os artísticos), para passarem a ser, também eles, uma 

mensagem. Num primeiro momento, estes elementos são uma forma de atracção do leitor 

para o livro, criando-lhe expectativas sobre o que vai encontrar e convidando-o à leitura. 

No entanto, muitas vezes só depois de se ter lido o álbum na íntegra, e até mais do que uma 

vez, é que se consegue compreender realmente as mensagens que estes recursos oferecem 

(Días Armaz, 2003, in Ramos, 2007: 39). 

Assim, na edição do álbum, pretende criar-se um objecto total, em que cada uma 

das suas partes, em conjunto, constitui significação: «(…) o álbum moderno é entendido 

como um objecto artístico, cuidadosamente elaborado, que conjuga ilustração, texto, 

design e edição numa unidade estética e de sentido. (…) O álbum tem de ser visto na 

íntegra, prestando-se particular atenção a cada uma das suas partes (a capa, as guardas,  

a tipografia e as imagens) construídas numa sequência, cujas relações internas são cruciais 

para a compreensão do livro. Para se apreciar um álbum é preciso, portanto, e antes de 

mais, começar por considerá-lo como um todo, como um conjunto de propriedades que  

o diferenciam de outros tipos de livros» (Rodrigues, 2009: 5). 

Feita a distinção entre álbum e livro ilustrado narrativos, vejamos agora o que 

distingue o álbum narrativo de todos os outros álbuns de recepção infantil, sejam 

informativos, de poesia, abecedários, etc. De acordo com José António Gomes,  
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é precisamente a sua funcionalidade narrativa, pois cada página estabelece um contexto – a 

leitura do texto e da imagem, a sua conjugação e a formação de sentidos – para a que lhe 

sucede, antecipando e condicionando a leitura das páginas seguintes (Gomes, 2003: 4).  

Na mesma linha, Carmen Perdomo López fala de «una continuidad narrativa, ya que lejos 

de aparecer aisladas, las imágenes marcan la cadencia secuencial de la lectura en el álbum, 

contribuyendo a fijar sus puntos claves, a aclarar su ritmo y estructura» (López, 2008: 3). 

Por sua vez, Glória Bastos afirma que estes livros são importantes para «reforçar  

o domínio da “gramática narrativa”, aspecto que a criança internaliza com rapidez,  

(…) familiarizar as crianças com (…) a coerência lógica e cronológica do discurso,  

o prazer do suspense e o da hipótese falhada ou realizada, [e] favorecer a impregnação da 

língua escrita, a sua sintaxe e o seu vocabulário» (Bastos, 1999: 256). 

Assim, por tudo o que foi exposto, parece que não só estamos perante uma nova 

forma de edição, como também, consequentemente, perante uma nova forma de ler, que 

deixa de ser linear para ser mais desafiadora. A leitura que o álbum narrativo promove 

requer um esforço por parte do leitor para conjugar os diferentes tipos de informação que 

recebe – texto, ilustração e paratextos – e ainda completar os espaços em branco que 

podem ficar por preencher. Para isso, é frequente o leitor ter de reler o livro e observar 

novamente as imagens, numa tentativa de encontrar informações que possam ter passado 

despercebidas na primeira leitura: «(…) o álbum, pela constante busca de sentido que 

promove (…), é um tipo de publicação cuja leitura assenta frequentemente numa tensão 

entre o leitor, as imagens e o texto, pautando-se por avanços e recuos sucessivos, 

resultantes da proposta de hipóteses interpretativas que estão sempre a ser sujeitas  

a avaliação e a reformulação» (Ramos, 2007: 29).  

Se o leitor em questão for uma criança que ainda não sabe ler, à medida que ouve a 

história e observa as ilustrações, consegue ela própria descobrir informação nova, que não 

ouviu, mas que vê. Deste modo, deixa de ser um «simples» ouvinte para se tornar, também, 

um construtor de sentidos através da decifração do código visual. A edição de álbuns 

narrativos deu, portanto, origem a um novo tipo de leitor/ouvinte, mais activo no processo 

de leitura e na elaboração do sentido da história, o que estimula a sua capacidade de 

interpretação e imaginação: «(…) en la simbiosis ofrecida por los elementos que integran 

el contenido del álbum (ilustración, texto, tipografia, trazo, formato, color, composición, 

volumen, tamaño, etc.) se crea una potente y competente relación dialéctica en la mente del 

lector. Si el signo es un ente inteligible, también debemos aceptar y tener presente que la 

inteligibilidad del signo nos hace inteligentes, imaginativos y creativos» (Duran, 2008: 6). 
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Parece-nos que as seguintes palavras de Jane Doonan sintetizam bem as diversas 

características do álbum narrativo que expusemos até aqui: «[t]he story-telling of the 

modern picture book exploits more fully the potential of the interdependent complexities of 

the form itself: words, pictures, layout, the physical object from cover to cover with its 

turning pages. The relationships between words and pictures range from an obvious 

congruency through to that of a highly ironic one in which words and images may seem to 

be sending contradictory messages, and a challenge lies in resolving the differences to 

make a composite text with a satisfying conclusion» (Doonan, 1996: 23). 

Este tipo de edição, com toda a sua riqueza, é, pois, uma excelente forma de iniciar 

a criança na arte da narrativa e na arte da imagem. Ao contactar, precocemente, com 

diversas formas de representação (estilos, técnicas e materiais diferentes), a criança vai 

desenvolvendo a sua sensibilidade estética, afastando-se do perigo do estereótipo ou do 

cliché (Rodrigues, 2009: 6). Por outro lado, vai também desenvolvendo, a pouco e pouco, 

o seu espírito crítico, pois o álbum oferece-lhe «referentes, los cuales apelan a su capacidad 

de juzgar y discernir, incrementando así su propia educación» (López, 2008: 4), permitindo 

«desde logo uma maior abertura à novidade e uma maior capacidade de aceitação da 

manifestação da originalidade» (Ramos, 2007: 39).  

De facto, a ilustração, componente protagonista neste género editorial, conheceu 

um desenvolvimento estrondoso nos últimos anos, recorrendo a diversas técnicas, como  

o recorte e a colagem, o uso de texturas, de relevos e dos mais diversos materiais,  

a utilização da fotografia ou a pintura (aguarela, óleo, pastel…). Os ilustradores 

aproximam o seu trabalho de diversos movimentos artísticos, como o impressionismo, o 

surrealismo, o realismo, etc., proporcionando à criança a familiarização com diferentes 

técnicas e linguagens plásticas, e com referentes culturais (Rodrigues, 2009: 6 e 7). Neste 

sentido, o álbum é comparável a uma galeria de arte, e uma boa biblioteca de álbuns, a um 

museu (Andricaín, 2005, in Rodrigues, 2009: 6).  

É precisamente por tudo o que foi exposto que, hoje, já se olha para o ilustrador 

com outros olhos. Se, anteriormente, era visto como decorador do texto, sem qualquer 

protagonismo (relembremos que o seu nome nem constava das obras), actualmente começa 

também a ser considerado como autor do livro, a par do escritor. Na verdade, «do diálogo 

muito próximo (porque muito cúmplice) entre autor [e aqui substituiríamos «autor» por 

«escritor»] e ilustrador surgem livros a propósito dos quais é possível falar de autoria 

partilhada, uma vez que os elementos imagéticos já não só se limitam a acompanhar o 

texto mas recriam-no e exigem, por parte dos leitores, uma análise tão atenta e tão 
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aprofundada quanto possível» (Ramos, 2007: 167). Podemos comprovar esta tendência de 

duas formas: a) se, até há bem pouco tempo, as editoras portuguesas apresentavam apenas 

o nome do autor do texto nas capas dos livros de literatura infantil, hoje também já incluem 

o nome do ilustrador; b) os tipos de contrato que as casas editoriais estabelecem com os 

ilustradores começam a alterar-se: em vez de as ilustrações serem pagas «à cabeça»,  

o ilustrador passa a receber uma percentagem das vendas (direitos de autor), tal como  

o escritor, na primeira edição e em todas as reedições. 

Nesta perspectiva, concordamos com Ana Margarida Ramos e com outras vozes 

que defendem que o designer também deveria ser considerado co-autor dos álbuns que 

desenha (Ramos, 2009: 40). Sendo responsável pela forma como o texto se conjuga com a 

imagem e pela decisão de uma série de aspectos relevantes para o enriquecimento gráfico 

do livro e até para a própria leitura (a escolha da tipografia e a sua distribuição pelas 

páginas, por exemplo, que é tão importante neste tipo de edição), consideramos que o seu 

trabalho é decisivo na construção de um objecto artístico único.  

Voltando à nossa designação, porque é que optamos por dizer álbum narrativo de 

potencial recepção infantil em vez de simplesmente recepção infantil? Porque este tipo de 

livro, sendo um campo fértil para a experimentação artística, manifestando-se de formas 

tão diversas e realmente surpreendentes, acaba por atrair tanto «pequenos» como 

«grandes» leitores. «Vemos entonces que libros que parecían limitados a los pequeños no 

están destinados exclusivamente a ellos y pueden dirigirse a lectores de distintas edades. 

La fuerza experimental de los procedimientos formales en los libros-álbum, desde el punto 

de vista plástico y literario (y en el diálogo entre ambos códigos), pero también en su 

diseño y construcción como objeto, genera la necessidad de una lectura que transcienda lo 

meramente temático y argumental; una lectura más ligada al juego com las formas y el 

lenguaje, más atenta al placer estético de la palabra y la imagen» (Bajour e Carranza, 2002: 

2). Ou seja: o leitor adulto aprecia este tipo de edição tanto pela história que encerra, como 

também, e sobretudo, pela forma como o faz.  

Conforme afirma Ana Margarida Ramos, o facto de a imagem ser preponderante 

em relação ao texto não é sinónimo de facilitismo na leitura e interpretação da história. Isto 

porque o álbum deixa inúmeros espaços em branco que são preenchidos pelo leitor de 

acordo com a sua sensibilidade e experiência, prestando-se, portanto, a interpretações 

diversas. Por isso, é difícil catalogar estes livros em termos de faixas etárias, sobretudo 

porque os autores e as editoras têm consciência de que se trata de livros cuja leitura  

é partilhada pela criança e pelo adulto, sendo este último o responsável pela aquisição do 
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livro (Ramos, 2007: 33 e 34). Por exemplo, como já referimos, os elementos intertextuais 

presentes nas ilustrações dos álbuns geram uma leitura com vários níveis de significação, 

dependendo da experiência de cada leitor. Frequentemente, apenas a experiência de um 

leitor adulto permite reconhecê-los, criando-se uma cumplicidade que lhe proporciona 

prazer. Assim sendo, «[g]reat children’s literature speaks to both adults and children, and 

the two audiences may approach textual and visual gaps differently and fill them in 

different ways, a process that the picture book creator may deliberately manipulate or bring 

about unintentionally» (Nikolajeva e Scott, 2000, cit. Ramos, 2007: 29). 

Outro motivo para cada vez mais adultos gostarem de ler estas obras, não só às 

crianças mas também para si próprios e para oferecer a outros adultos, além do magnífico 

jogo de construção do objecto-livro já referido, com todos os seus pormenores estruturais, 

são os temas abordados. A maior parte dos álbuns fala de sentimentos universais, que não 

têm idade, como a solidão, a perda, a saudade, o amor, a amizade, etc., numa qualidade 

poética das linguagens verbal e plástica que possibilita múltiplas leituras e uma 

multiplicidade de acessos, despertando inquietudes e vínculos afectivos em diferentes 

leitores (Comité de Selección del Banco del Libro, 1999: 2)
20

.  

Parece-nos poder encontrar na seguinte citação de Carina Rodrigues uma síntese do 

que foi dito até aqui acerca do álbum narrativo: «[a] natureza bicéfala e dialógica do 

álbum, a descontinuidade narrativa, a sua hibridez genealógica e a intertextualidade 

desafiam e implicam o leitor na construção de sentidos; a ruptura e a subversão, entre 

outras características, potenciam a sua tendência e flexibilidade à experimentação pós-       

-moderna, em que, através de recursos metaficcionais, se subvertem as convenções e as 

técnicas, e se rompem as barreiras com as formas narrativas canónicas da literatura para os 

mais novos. Propondo, em textos que se mostram aparentemente destinados aos primeiros 

leitores, as maiores rupturas estéticas no quadro da literatura para a infância, este tipo de 

livro (…) coloca-nos, de forma evidente, face à ambiguidade de fronteiras entre a literatura 

para crianças e a literatura para adultos» (Rodrigues, 2009: 8). 

 

 

                                                           
20

 Existem inúmeros álbuns que ultrapassam o explícito receptor infantil. Alguns exemplos publicados no 

nosso país: Frederico, de Leo Lionni, editado pela Kalandraka em 2004; O livro da avó, de Luís Silva, 

publicado pela Afrontamento em 2007; A árvore generosa, de Shel Silverstein, e Eu espero…, de Davide 

Cali e Serge Bloch, ambos editados pela Bruáa em 2008; Perto, publicado pela Kalandraka em 2008; O meu 

gato é o mais tolo do mundo, publicado pela Editorial Caminho em 2009; Fumo, editado pela OQO em 2009; 

ou O coração e a garrafa, de Oliver Jeffers, editado pela Orfeu Negro em 2010. 
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III. Características editoriais do álbum narrativo  

 

As palavras, mas também as imagens, o formato, a dimensão, os materiais, a opção 

por determinado tipo e altura de letra, a mancha tipográfica ou a distribuição dos diferentes 

elementos na página, entre outros, são aspectos que podem disputar, desde a capa à contracapa,  

todo o território físico do livro enquanto um objecto de muitas oportunidades de significação,  

convertendo o livro inteiro num imenso e plural «texto» para descobrir (…). 
 

Manuel Jorge Carvalho 

 

Editar um livro, neste caso um álbum narrativo, requer a articulação de diversas 

áreas e dos respectivos especialistas profissionais – o autor do texto, o autor das 

ilustrações, o designer gráfico, o revisor e o editor – que desenvolvem o projecto original, 

mais ou menos em conjunto, até à sua concretização, isto é, até ao momento em que  

o editor ou o designer enviam a arte final ao impressor
21

. É essencial o diálogo e a 

colaboração entre todos os intervenientes ao longo do trabalho de edição, pois cada um 

pode contribuir com o seu conhecimento e experiência para melhorar o projecto. Cabe, 

pois, ao editor saber articular e coordenar o trabalho de todos os profissionais envolvidos, 

de modo a assegurar a qualidade do produto, bem como o seu êxito comercial. 

Quando uma editora adquire direitos sobre uma obra estrangeira, entra em cena um 

outro interveniente na edição: o tradutor. Nestes casos, o editor pode limitar-se a preencher 

os espaços para o texto com a tradução, respeitando toda a estrutura pré-concebida do 

livro, ou, caso o preveja no contrato de aquisição de direitos de reprodução da obra, poderá 

proceder a alterações, modificando, por exemplo, a capa ou o design do interior.  

Os responsáveis pelas características gráficas do álbum narrativo são, como em 

todas as outras publicações, o designer e o editor, sendo este último o responsável final por 

todas as opções gráficas, condicionando e validando o trabalho do designer em diversas 

fases. O design
22

, nas palavras de Gil Maia, é a «concepção da obra entendida na sua 

globalidade, quer ao nível das opções gráficas e de legibilidade, quer dos seus múltiplos 

aspectos de produção e execução, tendo em conta os recursos técnicos, os objectivos de 

divulgação e as opções individuais que levam à utilização de certos formatos e materiais 

em detrimento de outros» (Maia, 2003: 146).  

                                                           
21

 Por vezes, a mesma pessoa pode desempenhar diferentes papéis: o escritor pode ser também o ilustrador,  

o que é muito frequente neste tipo de edição; o ilustrador pode ser ao mesmo tempo o designer do livro;  

o editor pode assumir o papel de revisor e até de tradutor, caso não se trate de uma edição original. 
 

22
 Em Portugal, o design só é reconhecido como disciplina autónoma a partir de 1975, e a profissão é apenas 

consagrada a partir de 1980 (Martins, 2005: 160). 
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Hoje em dia, graças à evolução tecnológica, nomeadamente através do uso do 

computador e de recentes programas de design e paginação, o designer pode dar largas à 

sua criatividade. Tem a possibilidade de escolher e testar diversos tipos de fontes e pode 

apresentá-las na página em diferentes disposições gráficas, que enriquecem a leitura do 

texto ao acompanharem, muitas vezes, o seu sentido. As técnicas de impressão actuais, por 

outro lado, permitem ao designer a escolha de diversos tipos de papel e de formatos, 

incluindo, nomeadamente, o uso de papéis distintos num mesmo livro, a inserção de 

aberturas, texturas ou brilhos nas páginas ou na capa, etc.  

No entanto, como referimos, o trabalho deste profissional, que tanto pode fazer 

parte da editora como ser um colaborador externo, é condicionado, revisto e aprovado pelo 

editor. Muitas vezes, o designer não tem liberdade de escolha em alguns aspectos gráficos, 

pois o editor pode querer manter critérios editoriais dentro de uma colecção já existente, 

tendo já definido, por exemplo, o formato do livro, o tipo de papel ou até a própria fonte. 

Por outro lado, o editor pode, igualmente, condicionar o trabalho do designer devido  

a questões orçamentais, definindo à partida alguns elementos, como o tipo de papel, com 

base nestes critérios, para que a impressão tenha um custo mais reduzido e, assim, o preço 

de venda ao público seja mais acessível. Após a definição de todos estes tipos de critérios, 

o designer faz a sua proposta de concepção da obra, a qual vai sendo depois revista,  

em vários momentos, pelo editor, até chegar à fase final de produção.  

Assim, é de salientar, mais uma vez, que o designer é também um criador, tal como 

os autores do texto e das ilustrações, por ser um dos principais responsáveis pela 

concepção da obra: «[os designers] ao cooperarem activamente em várias escolhas – 

arquitecturas externa (formato e capa) e interna (paginação), caracteres e brancos (que vão 

dar carácter ao livro, segundo os diversos modos de dar a ler e a ver), materiais (papéis, 

tintas e outros) (…), são verdadeiros intérpretes criativos. As suas intervenções técnicas, os 

seus actos de escolha (…) vão transformar (facilitar ou dificultar, alterar ou enriquecer, 

esconder ou optimizar, em qualquer caso adaptar e mudar) o texto e as imagens e vão ter 

influência no valor sociocultural do livro e na constituição dos seus públicos» (Martins, 

2005: 155). 

Observemos, então, algumas características editoriais do álbum narrativo: formatos, 

capas e contracapas, guardas, composição das primeiras páginas, composição do texto, 

ilustrações e tipos de papel, recorrendo a livros publicados no nosso país nos últimos anos. 

Deste modo, comprovar-se-á, conforme referimos anteriormente, que a natureza gráfica do 

álbum narrativo é híbrida, manifestando-se de formas diversas. 
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III.1. Formatos e capas 

Os álbuns narrativos podem ser pequenos, médios, grandes e até gigantescos, 

apresentando-se tanto na horizontal como na vertical. Este género editorial revela-se, de 

facto, nos mais diversos formatos, sendo isso mesmo que o caracteriza: a total liberdade de 

se reinventar o objecto-livro, em que o conteúdo se estende à própria forma, numa 

construção cúmplice de sentidos.  

Veja-se, por exemplo, o álbum Eu espero…, de Davide Cali e Serge Bloch, editado 

pela Bruaá em 2008 [Anexo 4]. Este pequeno livro, de formato rectangular, tem como 

objectivo parecer um sobrescrito, aspecto reforçado pelo design da capa. Esta inclui: a 

típica janela de um envelope, que sobressai graficamente do fundo mate da capa através da 

aplicação de verniz UV localizado; o desenho de um selo, com a indicação da data de 

publicação, país e editora; os remetentes (nomes dos autores), numa tipografia que parece 

manuscrita; e a informação de «Correio Urgente», elemento que reforça a ideia de 

estarmos perante uma carta. Na janela do envelope, apresenta-se o protagonista da história, 

na fase da infância, com um ar expectante, de acordo com o título do livro. Na contracapa, 

vemos a imagem de um fio vermelho, identificado como «o fio da vida». Este é o único 

elemento visual colorido que acompanha todas as páginas (as ilustrações são a traço 

negro), adaptando-se ao texto e às ilustrações e adquirindo formas inesperadas, divertidas 

ou dramáticas. 

Ao contrário do que o título do livro sugere, o formato, a capa e a contracapa do 

álbum Não é uma caixa, de Antoinette Portis, editado pela Presença em 2010 [Anexo 5], 

parecem-se em tudo com uma caixa. Em forma de quadrado, numa cor e textura idênticas 

às de uma caixa de cartão, esta capa fornece-nos ainda a informação paródica do peso do 

livro (ou da caixa…) e, na contracapa, apresenta-se uma instrução: «Este lado para cima», 

acompanhada de duas setas. É o ponto de partida para a brincadeira que se segue no 

interior do livro, em que temos duas vozes: uma, que pergunta ao protagonista o que está  

a fazer com uma caixa e outra, a do protagonista, um coelho, que refuta constantemente  

a afirmação de que se trata de uma caixa. Estas vozes distinguem-se graficamente através 

do uso da fonte em itálico (voz do suposto adulto, o qual nunca é representado 

visualmente) e em redondo (voz do protagonista). O pequeno coelho mostra-nos o seu 

ponto de vista apenas através da ilustração a cores: o que o adulto julga ser uma caixa é, 

para ele, um automóvel, uma montanha, um prédio em chamas, um barco, etc. 
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Existem edições de álbuns narrativos que rompem com a convencional abertura do 

livro da direita para a esquerda, pedindo um folhear de páginas de baixo para cima, como 

em Quantas pingas na cidade!, de Eva Montanari, editado pela OQO em 2010 [Anexo 6]. 

Inserido na colecção O, este álbum mantém quase todas as características da colecção, 

nomeadamente o formato quase quadrado, a plastificação mate da capa, uma ilustração 

única de capa e contracapa, bem como as guardas ilustradas. No entanto, ao contrário do 

que é comum, apresenta uma leitura na vertical. Esta opção editorial pretende fortalecer  

a ideia do percurso das pingas de água, as protagonistas da história, que vêm de cima,  

do céu, e vão caindo em diversos pontos da cidade, junto de dez personagens diferentes. 

Assistimos, pois, mais uma vez, à preocupação de se criar um objecto como um todo,  

em que a própria forma serve o conteúdo.  

Há também edições que apresentam pequenas aberturas no interior do livro, na capa 

ou na contracapa, com o propósito de revelar parte da primeira ou das últimas páginas, ou 

de reforçar o título da obra, nomeadamente no fabuloso álbum O incrível rapaz que comia 

livros, de Oliver Jeffers, publicado pela Orfeu Negro em 2009 [Anexo 7]. Esta edição 

apresenta, no canto inferior esquerdo da contracapa, a forma de uma dentada, como que a 

dar verosimilhança ao título do livro e ao que se vai contar. Por outro lado, esta dentada 

também aparece na última página do livro, servindo aqui para sugerir que, apesar de no 

final da história o incrível rapaz já ler livros em vez de os comer, de vez em quando ainda 

cai na tentação. 

As capas dos álbuns narrativos têm a finalidade de criar expectativas no leitor sobre 

o que vai encontrar no interior do livro ou de o «inquietar», através de mensagens 

aparentemente contraditórias (como em Não é uma caixa), o que instiga, naturalmente,  

a sua curiosidade. Por outro lado, como em qualquer outro tipo de publicação, têm de atrair 

o potencial comprador do ponto de vista comercial. Estamos, pois, perante a preocupação 

das editoras em agradar dois públicos-alvo distintos: o adulto, responsável pela aquisição 

do livro, e a criança, que é o seu destinatário final. 

É na capa que encontramos algumas informações essenciais, à semelhança de todos 

os outros livros, como o título da obra, os nomes dos autores e a editora. Frequentemente, 

as editoras recorrem a estratégias de marketing servindo-se da capa para colocar 

informações que valorizam o livro, através de autocolantes ou impressas directamente, seja 

a recepção de prémios da obra em questão, o facto de fazer parte do PNL ou de ser 

recomendada pela Casa da Leitura. Estes elementos apresentam-se como uma garantia de 

qualidade, o que atrai a atenção dos potenciais compradores.  
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Nota-se um cuidado especial na escolha das fontes para os títulos das capas. Muitas 

são desenhadas pelo ilustrador ou pelo designer de acordo com o conteúdo do livro, 

tornando-o, assim, mais original. Vejamos alguns exemplos deste tipo de trabalho gráfico: 

O menino que detestava escovas de dentes, de Zehra Hicks, editado pela Presença em 

2011, cujo título está grafado como se fosse pasta de dentes, destacando-se ainda  

da plastificação mate da capa através da aplicação de verniz UV localizado; Cão Rafeiro, 

de Stephen Michael King, publicado pela Caminho em 2010, em que a tipografia se 

assemelha a pêlo de cão; O pequeno inventor, de Hyun Duk e Cho Mi-Ae, publicado pela 

Orfeu Negro em 2010, cuja fonte do título parece ter sido construída pelo protagonista  

do livro, o pequeno inventor, com os mesmos materiais que usa durante a história  

na construção do seu comboio; Uma mesa é uma mesa. Será?, de Isabel Minhós Martins  

e Madalena Matoso, publicado pela Planeta Tangerina em 2006, em que as letras «M» do 

título têm a forma de uma mesa; ou Conversa de elefantes, de Margarida Fonseca Santos e 

Richard Câmara, publicado em 2011 pela Everest Editora, em que as letras «A» do título 

representam as figuras dos dois elefantes da narrativa, jogando-se com as cores e tamanhos 

dos dois animais [Anexo 8]. 

A ilustração da capa e/ou da contracapa tanto pode ser nova, como uma reprodução 

de uma imagem do miolo. Cremos que este tipo de decisão se relaciona com questões 

orçamentais, na medida em que a editora pode não ter disponibilidade financeira para 

pagar ao ilustrador mais ilustrações, optando então por reproduzir uma ou mais imagens já 

existentes, que tanto se podem apresentar na íntegra, como numa nova montagem.  

Na contracapa, actualmente bastante trabalhada em continuidade com a capa ao 

nível da ilustração, o que implica uma observação articulada de ambas para uma leitura 

mais completa destes elementos, é onde, frequentemente, mais do que na capa, se torna 

evidente a existência de dois públicos-alvo. Por um lado, as contracapas podem apresentar 

informações claramente dirigidas ao adulto/mediador, como o nome da colecção em que o 

livro se insere, a faixa etária do público-alvo, notas sobre o(s) autor(es), excertos de textos 

críticos elogiosos que saíram na imprensa ou eventuais prémios que o livro tenha recebido. 

Por outro lado, também podem conter informações dirigidas à criança, sendo geralmente 

textos breves sobre o conteúdo do livro que apelam à sua curiosidade. Cremos, contudo, 

que estes pequenos textos acabam por estragar a surpresa do livro quando revelam 

demasiada informação sobre o conteúdo do mesmo, como no álbum Eu, de Philip 

Waechter, editado pela GATAfunho em 2010 [Anexo 9]. Este álbum apresenta-se em 

dimensões muito reduzidas, em forma quadrangular, quase como um diário, para contar a 
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história de um urso: quem é, do que gosta e do que não gosta. A história será contada na 

primeira pessoa, como revela o título, Eu, e a tipografia do mesmo, de aspecto manuscrito. 

Este pequeno (grande) livro é fabuloso, conjugando, de forma magistral, um texto curto 

com ilustrações que o ampliam, ora em página simples ora em página dupla. Todavia, é de 

lamentar a opção da editora na escolha do texto da contracapa, que arruína a surpresa final 

do livro ao revelar imediatamente ao leitor a necessidade última do urso para ser feliz
23

.  

Podemos ainda encontrar contracapas com total ausência de texto, que deixam a 

ilustração valer por si, sem necessidade de apoio verbal. Os livros da colecção O da OQO, 

que se distingue das suas outras colecções pelo formato quase quadrado (25,5 cm x 24 cm) 

e por se destinar a crianças entre os 3 e os 7 anos, são um bom exemplo deste tipo de capa: 

a ilustração estende-se da capa à contracapa, incluindo exclusivamente informação 

essencial acerca do livro, como o nome do(s) autor(es), o título da obra, a editora e 

respectiva colecção, o ISBN e o código de barras. 

Ainda ao nível da contracapa, há casas que têm o cuidado de integrar na ilustração 

dois elementos tão formais e externos ao conteúdo da obra como o ISBN e o código de 

barras, colocando-os dentro de uma imagem relacionada com a história do livro. Uma 

editora que prima neste tipo de cuidado gráfico é a Planeta Tangerina, que o aplica em 

quase todas as suas edições originais [Anexo 10]. 

Em Portugal, o álbum narrativo ainda tem como tradição a edição em capa dura, 

podendo incluir uma sobrecapa, embora seja raro, talvez porque encareça mais o livro. 

Cremos, todavia, que este tipo de investimento faz sentido quando é uma mais-valia para a 

construção do objecto-livro, como na edição de Outra vez!, de Emily Gravett, publicado 

pela Livros Horizonte em 2011 [Anexo 11]. Este livro conta a história de um pequeno 

dragão na hora de ir para a cama. Pede à mãe que lhe leia um conto antes de dormir, mas, 

sempre que ela termina, ele insiste para que ela leia outra e outra vez. Ao fim de algum 

tempo, quem adormece é a mãe, o que o deixa furioso. Começa a ficar vermelho e acaba 

mesmo por cuspir fogo, que queima o livro (o dele e o nosso). Os danos causados pelas 

chamas são representados graficamente através de uma abertura na sobrecapa,  

na contracapa e na última página, contornada irregularmente a negro para dar a ideia  

de queimado. Deste buraco nasce ainda mais uma paródia: as guardas do fim mostram que 

                                                           
23

 Outra opção da editora com a qual discordamos é o facto de ficarmos a saber que este álbum foi 

considerado um dos mais belos livros alemães de 2004 pela Fundação do Livro de Arte apenas na penúltima 

página. Cremos que esta informação não foi devidamente comunicada pela editora. Na nossa opinião, deveria 

estar em destaque na capa ou na contracapa, visto que valoriza o livro e chamaria mais a atenção do potencial 

comprador. 
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as personagens do conto caíram do livro e estão a tentar entrar nele novamente. Quando 

retiramos a sobrecapa, deparamo-nos com a capa do conto que pertence ao dragão, ou seja, 

estamos perante um livro dentro de outro livro. As guardas da sobrecapa do início mostram 

os diversos momentos do dia do pequeno dragão antes de ir para cama e incluem um 

elemento-chave da história: um extintor… Trata-se, realmente, de um álbum muito bem 

concebido graficamente, em que todos os elementos têm um propósito na construção da 

própria narrativa. 

Embora seja menos usual, também já há, no nosso país, edições de álbuns 

narrativos em capa mole (muito frequentes no Reino Unido, França ou EUA), o que reduz 

consideravelmente o preço de venda ao público. Os álbuns da fabulosa colecção 

Borboletras, da Caminho, que surgiu no nosso mercado em 2009, são em capa mole, não 

deixando, por isso, de ser cuidadosamente concebidos do ponto de vista gráfico e bem 

impressos. Os títulos são escolhidos criteriosamente, tendo sido publicados, até ao 

momento, dezasseis, todos de autores estrangeiros (e, na maioria, premiados), como Polly 

Dunbar, Quentin Blake, Helen Oxenbury, Martin Waddell, Eileen Browne, Stephen 

Michael King ou Helen Cooper. Os formatos variam entre o rectangular na vertical ou na 

horizontal, a plastificação das capas alterna-se entre mate e brilhante, as dimensões 

também diferem de título para título e o preço, idêntico em todos os livros, aparece em 

destaque na capa, num autocolante. 

Também em capa mole, a colecção Montanha Encantada, da Everest Editora, 

apresenta o mesmo formato, a mesma dimensão (19 cm x 21 cm) e a mesma plastificação 

(brilhante) da capa para todos os livros; contudo, varia nos géneros, englobando textos 

poéticos, dramáticos e narrativos, todos profusamente ilustrados, incluindo, também, 

alguns álbuns narrativos.  

 

 

III.2. Guardas 

Como já referimos, neste tipo de publicação, a ilustração estendeu-se a todas as 

partes do livro, incluindo as guardas. Estas podem apresentar-se de modos diversos, seja 

apenas com uma cor (ou mais) dominante das ilustrações da capa ou do miolo, 

recuperando, visualmente, elementos da história, focalizando motivos específicos ou até 

parodiando o livro, entre outros. 

A existência ou não de guardas ilustradas é uma decisão da responsabilidade do 

editor, que pode dar ao ilustrador a liberdade de as preencher ou, pelo contrário, 
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condicioná-lo, por exemplo, por falta de verbas para pagar mais ilustrações ou por querer 

manter critérios editoriais idênticos dentro de uma determinada colecção.  

De acordo com Ana Margarida Ramos, que analisou várias obras de recepção 

infantil ilustradas publicadas no nosso país para realizar um estudo sobre as guardas, estas 

«estão a revelar-se elementos cada vez mais decisivos do ponto de vista da mensagem, da 

construção narrativa e até da relação que estabelecem entre si» (Ramos, 2007: 222).  

A autora sistematizou seis tipologias de guardas e exemplificou-as recorrendo a diversos 

tipos de livros ilustrados e álbuns. Vamos, então, servir-nos das tipologias de Ramos para 

definir as guardas do álbum narrativo, acrescentando, contudo, outras três, que fomos 

identificando através da observação de dezenas de álbuns. 

Guardas decorativas: apresentam apenas uma ou mais cores dominantes da ilustração da 

capa ou do interior do livro, ou uma ilustração meramente decorativa relacionada com  

a história. No álbum repleto de humor Amor-perfeito, de Babette Cole, editado pela 

Terramar em 2004, as guardas do início e do fim são idênticas e limitam-se a uma só cor, 

retomando o cor-de-rosa da almofada e do título da capa. O cor-de-rosa representa o amor, 

que é o tema do álbum, bem como o nome da personagem principal da história (sendo 

também o título do livro). Neste caso, o cor-de-rosa foi impresso, o que se pode comprovar 

pelo facto de o verso da guarda não colada à capa ser branco. Contudo, as editoras têm  

a possibilidade de escolher um papel já colorido para as guardas, sendo que esta opção  

é menos dispendiosa do que mandar imprimir a cor.  

Guardas com motivo padronizado: quando se repete um motivo relacionado com a 

ilustração, ou mesmo, acrescentamos nós, um padrão. As guardas de António no outro lado 

do mundo, de Malachy Doyle e Carll Cneut, publicado pelas já inexistentes Edições Kual 

em 2003 [Anexo 12], apresentam um padrão às riscas. Este, à partida, causa estranheza no 

leitor, que ainda não sabe de que forma o padrão se relaciona com a narrativa. De facto, o 

leitor apenas o vai reconhecer quase no fim do livro. António, o protagonista da história, 

foi visitar a avó, que vivia do outro lado do mundo. Com o passar do tempo, foi mingando, 

até quase não se ver, devido às saudades que sentia da mãe. Então, a avó manda-o 

regressar a casa. A mãe, quando o vê tão pequenino, decide fazer-lhe uma série de pratos 

para ele voltar ao tamanho normal. E é aqui que vemos o padrão das guardas: na toalha de 

mesa onde a mãe lhe serve as refeições. Este padrão apresenta-se, assim, como um 

elemento-chave na resolução da intriga.  

Guardas como contextualização espacial: representam o espaço, ou parte dele, onde 

decorre a acção. As guardas do livro Depressa e devagar, de Layn Marlow, editado pela 
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Livros Horizonte em 2010 [Anexo 13], apresentam parte do espaço onde ocorre a história 

que se vai contar. Por outro lado, também revelam as personagens secundárias do livro, 

como a borboleta, a aranha, o caracol e a lagarta, que, todavia, nunca terão voz ao longo da 

história, nem serão referidas textualmente, aparecendo somente nas ilustrações. As guardas 

iniciais e finais deste álbum são idênticas, mas encontram-se invertidas. 

Guardas como contextualização temporal: quando a ilustração das guardas do início e 

do fim apresentam diferenças, indiciando que houve uma mudança ocorrida durante ou 

após a leitura da história. Por exemplo, no álbum A grande viagem, de Anna Castagnoli e 

Gabriel Pacheco, editado pela OQO em 2010 [Anexo 14], as guardas iniciais apresentam 

um fundo cor-de-mel com uma ilustração que se limita a ocupar um pequeno espaço no 

canto inferior esquerdo do verso da capa. Trata-se de um bengaleiro com três objectos que, 

ao longo do livro, percebemos que pertencem ao protagonista da história. Esta personagem 

sonha com uma grande viagem que fará um dia, imaginando uma série de cenários 

diferentes. E ficamos a saber que o seu plano será, de facto, cumprido apenas quando 

chegamos às guardas finais, em que nos aparece novamente o bengaleiro, desta vez 

posicionado do lado direito do verso da contracapa, em tom de remate, sem os tais objectos 

pessoais da personagem. Esta, assume o leitor, partiu, levando-os consigo. Em Amélia quer 

um cão, de Tim Bowley e André Neves, publicado pela Kalandraka em 2008 [Anexo 15], 

ficamos a conhecer a história de uma menina que faz de tudo para convencer o pai a deixá-

-la ter um cão. Nas guardas do início, temos um pequeno retrato de um cão, que, devido  

à técnica de ilustração usada, parece um esboço feito por uma criança. E, realmente, é essa 

a ideia que o ilustrador pretende transmitir, pois vamos poder ver este mesmo desenho nas 

mãos da menina, assinado por si, em diversas páginas do livro. No entanto, quando 

chegamos às últimas páginas do álbum, altura em que o pai finalmente concorda em 

adquirir um cão, e nos deparamos com as guardas finais, se observarmos com atenção, 

vemos que a figura do cão representada no mesmo espaço já não é o esboço inicial 

desenhado pela criança; aqui, a técnica de ilustração utilizada procura representar mais 

fielmente um cão. Ou seja, as guardas finais asseguram a veracidade do que foi contado, 

dando-nos a certeza de que o pai cumpriu a sua promessa. 

Guardas como narrativas embrionárias ou resumidas: quando contam uma pequena 

história relacionada, de alguma forma, com a narrativa do livro. Podem ser o início do 

conto que se vai ler ou funcionar de forma independente. Por exemplo, as guardas de 

Quiquiriqui, de Marisa Núñez e Helga Bansch, editado pela OQO em 2009 [Anexo 16], 

que são idênticas no início e no fim, oferecem-nos uma breve narrativa visual que antecede 
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a história que se vai contar: o nascimento de Quiquiriqui, o pintainho protagonista do livro. 

Já em Oficina de corações, de Arturo Abad e Gabriel Pacheco, também editado pela OQO 

em 2011 [Anexo 17], as guardas começam por focar um elemento visual que vai percorrer 

todas as páginas do livro, de formas diversas: um fio branco e fino, que aparece nas 

ilustrações do interior a formar nuvens, a selar caixas de presentes, a segurar corações, etc. 

Nas guardas finais, retoma-se a continuação do fio das guardas iniciais e podemos ver, 

agora, que um gato branco, que nunca aparece no miolo, está a brincar com um novelo 

desse fio. Trata-se, pois, de uma pequena narrativa à parte que reforça a importância do fio 

como elemento central da história. 

Guardas com ilustração inacabada ou experimental: apresentam esboços das 

ilustrações do livro. Cotãozinho e os seus irmãos, de Daniel Barradas e Carla Pott, 

publicado pela Dom Quixote em 2004 [Anexo 18], conta, em verso, a história de um 

pequeno cotão que nasceu da camisola de uma menina. Através das guardas, diferentes no 

início e no fim, o leitor acede ao trabalho da ilustradora na fase inicial (ao qual não 

costuma ter acesso), acompanhando o seu processo criativo através de vários esboços das 

ilustrações do interior. «Trata-se de uma estratégia particular de aproximação do leitor ao 

universo de criação do ilustrador, acompanhando as suas opções estéticas (…) e os estudos 

que vai elaborando à medida que as imagens vão nascendo» (Ramos, 2007: 239). 

Tomamos, então, a liberdade de acrescentar às tipologias de Ramos outras três que 

fomos observando e que poderemos nomear como guardas mistas, narrativas e conclusivas.  

Guardas mistas: quando num mesmo livro as guardas iniciais e finais apresentam 

representações totalmente distintas, em registos diferentes, quebrando uma linha de 

continuidade ou de semelhança, apesar de ambas se relacionarem com o conteúdo do livro. 

Em O coração e a garrafa, de Oliver Jeffers, publicado pela Orfeu Negro, na colecção 

Orfeu Mini, em 2010 [Anexo 19], as guardas iniciais contêm sete pequenas ilustrações 

(que se vão repetindo), quase em esboço: seis representam diversos momentos da relação 

afectiva entre uma criança e uma figura masculina adulta, e apenas uma apresenta a criança 

sozinha e cabisbaixa a ler um livro. Estes momentos estão relacionados com o que se vai 

contar: a história de uma criança na sua relação com o pai ou o avô (depende da 

interpretação de cada um) que, um dia, fica sozinha. Contudo, as guardas finais rompem 

totalmente com esta perspectiva, apresentando dois desenhos do coração humano, com 

legendas que identificam as válvulas, as veias, os ventrículos, etc. Trata-se, claramente, de 

uma paródia ao título do livro e ao texto, que fala sobre o coração numa perspectiva 

simbólica e que aqui é representado de forma científica.  



34 
 

Guardas narrativas: encontrámos também em álbuns guardas do início que começam a 

contar visualmente a própria história, isto é, sem apoio verbal, acompanhadas de guardas 

finais que a terminam também apenas visualmente. É o caso do livro De repente…,  

de Colin McNaughton, publicado pela já extinta Atena em 1994 [Anexo 20]. Retomando  

a ilustração da capa, as primeiras guardas iniciam a história, mostrando-nos o porquinho 

Preston a andar descontraidamente na rua e a ser seguido pela sombra de um lobo. Ao 

longo das páginas do livro, acompanhamos o percurso de Preston por vários locais, tanto 

pelo texto como pelas ilustrações, em registos paralelos: para além do texto, existe uma 

narrativa visual, isto é, que só acompanhamos através da leitura das imagens. O porquinho 

desconhece esta perspectiva que nos é dada apenas pelas imagens e que nos mostra as 

diversas tentativas malsucedidas do lobo para o apanhar e comer, ao longo de todo o seu 

trajecto. A história do porquinho termina na última página do livro, onde ele aparece são e 

salvo, em casa, com a mãe. No entanto, quando viramos a última página e nos deparamos 

com as guardas finais, somos surpreendidos com o final da história para o lobo. Este,  

ao contrário de Preston, encontra-se em muito mau estado, após todas as peripécias por que 

passou, e vai ser conduzido ao hospital. O local onde vemos agora o lobo é o mesmo das 

primeiras guardas, retomando-se, pois, o cenário inicial para a conclusão da história.  

Guardas conclusivas: não é raro encontrar-se guardas finais das quais a própria história se 

apropria para terminar o que conta textualmente, como se fossem as últimas páginas do 

livro. Podem retomar o cenário das guardas iniciais ou não apresentar qualquer ligação 

com estas. Um exemplo deste tipo de guardas são as de O carrinho número 1, de Eva 

Montanari, editado pela Livros Horizonte em 2004 [Anexo 21]. A ilustração das guardas 

iniciais mostra-nos todos os concorrentes e respectivos carros, com formas de números,  

da corrida que se vai realizar, numa espécie de apresentação. Por sua vez, as guardas finais 

reservam para si a conclusão da narrativa. A história, construída em circularidade, termina 

onde começou: pai e filho estão novamente juntos dentro do carro do pai, na estrada. 

Para salientar a importância das guardas na leitura do álbum narrativo, que, como 

vimos, vai muito para além da sua função técnica de prender o miolo à capa, observe-se 

uma opção em particular da Caminho na sua colecção Borboletras, a qual, como já 

referimos, é editada em capa mole. Ora, os livros em capa mole não levam guardas, uma 

vez que o miolo é colado directamente à capa. No entanto, a Caminho, ao transformar 

livros publicados originalmente em capa dura em álbuns de capa mole, considerou que as 

guardas originais eram imprescindíveis na construção do objecto-livro, pelo que as incluiu 

nas suas edições, não como guardas, claro, mas como as páginas iniciais e finais dos livros.  
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III.3. As primeiras páginas 

É também interessante observar as diversas opções editoriais que existem para 

iniciar estes livros. Após uma análise de diversos álbuns narrativos, podemos afirmar que a 

forma mais frequente é apresentar-se a ficha técnica e outras informações paratextuais, 

como dedicatórias ou outras, no verso das guardas do início (embora a ficha técnica 

também possa aparecer no fim, na última página ou até nas guardas finais).  

A primeira página é geralmente ocupada pela folha de rosto
24

, como é habitual em 

todos os outros tipos de livro, que, tal como a capa, apresenta o título da obra, o(s) nome(s) 

do(s) autor(es) e a editora. No rosto, o título pode estar grafado na mesma fonte e corpo em 

que aparece na capa, ou aparecer de forma diferente, apresentando alterações no tamanho, 

tipografia, disposição e/ou cor, nomeadamente quando se trata de coedições. Por exemplo, 

a maior parte dos álbuns das editoras OQO e Kalandraka, que são publicados em diversos 

países, são mandados imprimir para os vários idiomas de uma só vez, para que o total de 

livros seja maior e a unidade fique menos cara. Assim, na gráfica filma-se as ilustrações 

apenas uma vez, para todas as línguas, filmando-se depois apenas a chapa que corresponde 

ao texto, que tem de estar em negro, para cada idioma. Por isso é que muitas vezes o título 

está em negro na folha de rosto, ao contrário da sua apresentação na capa (as capas são 

filmadas individualmente para cada idioma). Observe-se, a título de exemplo, a capa e o 

rosto das edições espanhola e portuguesa do álbum da OQO El gran viaje (2009) / A 

grande viagem (2010) [Anexo 22], em que este tipo de trabalho editorial é notório. 

Os textos das páginas iniciais costumam vir acompanhados de apontamentos 

ilustrativos, sejam retirados das ilustrações do miolo ou da capa, sejam imagens novas que 

se relacionam com a narrativa. Habitualmente, a história propriamente dita inicia-se logo 

na página 2, seja com palavras ou apenas ilustração, ao contrário dos livros só de texto,  

que a deixam em branco para iniciar a mancha gráfica na página ímpar seguinte.  

 Um dos inúmeros livros que apresenta este tipo de início é o álbum Perto, de 

Natalia Colombo, editado pela Kalandraka em 2008 [Anexo 23]. Como se pode observar, a 

ficha técnica e outras informações paratextuais, neste caso o facto de o livro ter recebido 

um prémio e a constituição do júri que o atribuiu, aparecem no verso das guardas, 

separadas por uma ilustração. Esta imagem não surge em nenhuma outra parte do livro, 

mas reforça claramente aquilo que se vai contar (embora só nos apercebamos disso depois 

de o lermos e voltarmos atrás, como é comum no tipo de leitura promovida pelo álbum 

                                                           
24

 Também há álbuns com anterrosto e rosto, «atrasando» um pouco mais o início da história, certamente 

para que o número de cadernos bata certo. 
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narrativo): o Senhor Coelho e o Senhor Pato, os protagonistas da história, poderiam ser 

amigos e, portanto, andar juntos naquele baloiço de dois lugares. Contudo, o baloiço está 

vazio, pois estas personagens, apesar de estarem tão perto, como indica o título, não se dão. 

Editoras como a Orfeu Negro, que não descuram o mínimo pormenor nas suas 

edições, chegam até, por vezes, a alterar a forma do seu próprio logótipo para servir 

também como elemento de significação da obra. É o que acontece na lombada e na folha 

de rosto de O coração e a garrafa (2010), de Oliver Jeffers, em que a editora transforma o 

seu logo numa garrafa; ou no rosto de O incrível rapaz que comia livros (2008), do mesmo 

autor, em que o próprio logótipo aparece com uma dentada [Anexo 24]. 

Além deste modo de se iniciar o álbum, detectámos outros três «modelos», que, 

através da ilustração, envolvem ainda mais o leitor, logo desde o início, na leitura do livro. 

Há vários álbuns em que o ilustrador cria uma ilustração nova para ocupar a 

totalidade destas duas páginas (verso das guardas e página 1), importando informações 

meramente formais para dentro de um cenário relacionado com a história do livro. É o caso 

dos dois álbuns ilustrados por André Neves que fazem parte da colecção Livros para 

Sonhar da Kalandraka [Anexo 25]. 

Por outro lado, há alguns álbuns em que o ilustrador opta por usar estas páginas 

para acrescentar informação sobre a história, revelando-nos, por exemplo, quem são as 

personagens que vão entrar, como podemos ver nas primeiras páginas de Apaixonados,  

de Rébecca Dautremer, publicado pela Editora Educação Nacional em 2008 [Anexo 26]. 

Finalmente, observámos casos em que o ilustrador vai ainda mais além do que o 

que foi referido até agora, usando estas páginas para começar a contar visualmente a 

própria história. Exemplos deste tipo de construção são Samuel e Saltitão, de Margaret 

Wild e Freya Blackwood, publicado pela Caminho em 2010, e O rapaz dos hipopótamos, 

de Margaret Mahy e Steven Kellogg, na edição de 1978 do Círculo de Leitores
25

. Ambos 

iniciam a narrativa no anterrosto através da ilustração, sem apoio verbal, passando depois 

para as páginas 2 e 3, onde se encontram a ficha técnica e o rosto, e, por fim, para as 

páginas 4 e 5, onde se inicia o texto da história. Em Samuel e Saltitão [Anexo 27], que fala 

sobre a amizade entre um cão e um rapaz, podemos ver, numa breve narrativa visual, o 

animal, ainda bebé, a sair de junto da sua ninhada e a dirigir-se para os braços do rapaz que 

o vai adoptar. Em O rapaz dos hipopótamos [Anexo 28], a página 1 encontra-se em branco 
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 Actualmente, O rapaz dos hipopótamos está publicado na Livros Horizonte, mas não conseguimos ter 

acesso a esta edição mais recente. 
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e a página 2 é o anterrosto, contendo o título do livro, bem como o início visual da história: 

um menino está a atravessar uma ponte, seguido por um hipopótamo. Nas páginas 3 e 4, 

continuamos a acompanhar, através de uma ilustração de página dupla, o percurso do rapaz 

e do hipopótamo, que agora se aproximam de uma casa, sendo que página 4 é a folha de 

rosto, contendo também a ficha técnica. Por fim, na página 5, a história começa a ser 

contada verbalmente, momento em que o menino se apercebe de que está a ser seguido por 

um hipopótamo, o que vai dar origem a uma história hilariante, contada de forma exímia 

através do texto e das ilustrações, com um final igualmente divertidíssimo.  

 

 

III.4. A composição do texto 

Como já referimos, os álbuns narrativos apresentam pouco texto, pois destinam-se a 

crianças entre os 3 e os 7 anos, englobando, portanto, crianças que ainda não sabem ler ou 

cuja experiência de leitura é escassa. Assim, o código visual é o que atrai, em primeira 

instância, o pequeno leitor/ouvinte para o objecto-livro, oferecendo-lhe as primeiras 

representações do mundo.  

Visto que o texto neste tipo de edição é curto, apresenta-se mais facilmente como 

matéria-prima moldável para as mãos do designer do que no livro ilustrado. O designer que 

vai compor o texto ao longo das páginas pode «brincar» com ele, dando-lhe formas 

diversas de acordo com o que está a ser contado, aumentando e diminuindo palavras e 

letras e adaptando-o ao formato da ilustração (sem nunca esquecer, claro, a legibilidade do 

mesmo). Deste modo, acaba por converter o próprio texto em imagem. Neste sentido,  

Gil Maia afirma que os livros para crianças são um terreno fértil para a experimentação do 

designer ao nível da apresentação do texto, em que a mancha gráfica, a linha, a palavra e 

até a própria letra reclamam o estatuto de imagem portadora de sentidos (Maia, 2003: 148).  

Não vamos debruçar-nos sobre quais as tipografias mais adequadas para a leitura da 

criança, uma vez que, apesar de existirem teorias que defendem certos tipos de letra em 

função de níveis etários, e, sobretudo, a questão de a fonte ser ou não serifada, ainda não se 

sabe «com certeza, em termos gráficos, o que beneficia ou prejudica a aprendizagem da 

leitura (…). É preciso distinguir obras com pretensões didácticas de obras de literatura para 

a infância que têm necessariamente objectivos de fruição estética mais amplos» (Maia, 

2005: 125).  

Nos álbuns narrativos, tanto se utilizam tipografias clássicas, de tamanho e 

entrelinha regulares, como outras mais «arrojadas», podendo até apresentar-se, numa 
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mesma página, tipografias distintas (e com corpo e espessura também diferentes).  

Os objectivos podem ser diversos, como distinguir o discurso directo das personagens em 

vez de se recorrer ao modelar uso do travessão, salientar determinadas palavras-chave do 

texto, expressar entoações, emoções, onomatopeias, etc. 

Sr. Pancas e os mal-entendidos no Zoo, de Kevin Waldron, editado pela Livros 

Horizonte em 2009, é um álbum com um tratamento bastante cuidado e original ao nível 

do design, tanto pela diversidade e aspecto pouco convencional das tipografias usadas, 

como pela composição das palavras e das linhas. Nesta história, o Sr. Pancas veste,  

de manhã, o seu casaco preferido, que lhe está estranhamente curto e apertado, levando-o  

a pensar que engordou. Segue para o seu trabalho no Zoo, fazendo a habitual ronda pelos 

diversos animais e lamentando-se em voz alta do que lhe está a acontecer: está gordo  

e velho, pelo que teme que o mandem embora. Os animais, ao ouvirem-no, pensam que  

o Sr. Pancas está a falar deles e ficam muito perturbados, perspectiva que nos é dada pelas 

ilustrações. No entanto, o protagonista percebe, posteriormente, que se enganou e vestiu  

o casaco do filho em vez do seu. Fica muito satisfeito e repete a ronda pelos animais agora 

com um discurso elogioso (para si próprio), que os deixa muito aliviados (continuam  

a achar que o Sr. Pancas está a falar deles). As fontes presentes nas páginas deste álbum 

são quatro: uma para o discurso indirecto; outra para o discurso directo do Sr. Pancas, 

distinguido assim graficamente sem se recorrer ao uso do travessão; outra para a única fala 

de Jaime, o seu filho, que também não leva travessão; e ainda outra para destacar a palavra 

«casaco» (e «casaco favorito»), que é a palavra-chave da história, sendo a responsável por 

todos os mal-entendidos no Zoo. Veja-se as páginas 20 e 21, a única parte do livro onde 

todas estas fontes se encontram lado a lado [Anexo 29].  

Pelo contrário, em O Mauríco da Gama é novo cá na escola, de David Mackintosh, 

publicado pela Planeta Junior em 2011, o designer optou por usar apenas uma fonte 

(embora nas ilustrações haja outras) que, no entanto, vai adaptando ao que é contado 

através de oscilações no tamanho e no peso, recorrendo a um aumento/diminuição dos 

caracteres e a bolds e itálicos. Neste livro, conta-se a história de uma criança que recebe 

um novo aluno na escola, Maurício. No início, o rapaz não gosta de Maurício, porque ele é 

totalmente diferente de si próprio e de todos os seus amigos, mas a mãe obriga-o a ir à 

festa de anos deste novo colega. Podemos ver, na página 21 [Anexo 30], a tensão crescente 

do rapaz antes de ir para a festa de aniversário através de um aumento progressivo das 

linhas do texto, rematadas com a ilustração do menino com a cara vermelha e uma 

expressão carregada. O designer recorre ainda ao bold na conjunção «E», para destacar a 
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enumeração de uma série de coisas negativas, bem como ao itálico em «ficarmos suados», 

dando a ideia de que o menino está a imitar a voz de alguém.  

Relativamente à apresentação do texto na página, os álbuns tanto podem apresentar 

linhas perfeitamente arrumadas em blocos, como linhas que fogem «à norma», criando 

ritmos diversos. Gil Maia (2003) distingue diversos tipos de linha no livro infantil, 

permitindo-nos compreender as estruturações semânticas que estão por detrás das opções 

do designer quando compõe o texto. Maia diferencia oito formas de compor a linha, sendo 

que as que observámos como mais frequentes neste tipo de publicação são as seguintes: 

linhas desalinhadas, icónicas, em perspectiva e invertidas. Vejamos em que consiste cada 

uma, recorrendo a alguns exemplos do seu uso em álbuns narrativos. 

Linhas desalinhadas: estas linhas seguem a irregularidade da imagem que acompanham, 

constituindo-se como parte integrante da ilustração. Ao longo das páginas dos álbuns  

O Caso dos rabos trocados (2012) e Segue-me (2008), por exemplo, o texto tanto 

«respeita» a horizontalidade das linhas, como foge à norma, acompanhando o formato das 

ilustrações e tornando-se, deste modo, parte delas [Anexos 31 e 32, respectivamente].  

Linhas icónicas: são linhas que sugerem movimentos e ritmos, «formalizando, pelos seus 

caracteres, o dinamismo dos conteúdos escritos» (Maia, 2003: 151). Na nossa opinião, 

estas linhas são particularmente interessantes na composição do texto do álbum, pois o 

sentido do que está a ser dito pelo texto expressa-se também graficamente, havendo uma 

autêntica fusão de linguagens. No livro A lebre e a tartaruga, de Helen Ward, reeditado 

pela Caminho em 2003, que recria em formato álbum a famosa fábula de Esopo,  

a disposição de algumas linhas sugere os próprios movimentos narrados. Veja-se as 

páginas 18 e 19, e 22 e 23 [Anexo 33]. Na primeira página dupla, o próprio texto  

«de pedra… em pedra» corporiza os saltos da Lebre, enquanto na página 22 a composição 

do texto simula o rasto ondulante da Tartaruga na água, que se apresenta mais à frente,  

já na página 23, a remar. Veja-se outros exemplos deste tipo de trabalho gráfico nos álbuns 

Come a sopa, Marta! (2004), A árvore generosa (2008), Ainda nada? (2004) e Cotãozinho 

e os seus irmãos (2004) [Anexos 34, 35, 36 e 37, respectivamente]. 

Linhas em perspectiva: podem apresentar-se em crescendo e diminuendo, através do 

aumento ou redução dos caracteres. Podemos ver este efeito nas páginas 18 e 19 do álbum 

Pinguim, de Polly Dunbar, editado pela Caminho em 2009, acompanhando o percurso 

ascendente do Pinguim até ao espaço e o seu regresso à terra [Anexo 38]. Este tipo de linha 

também é bastante utilizado quando se quer destacar graficamente um grito, como se pode 
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ver nas últimas páginas de Uma mesa é uma mesa. Será?, de Isabel Martins e Madalena 

Matoso, editado pela Planeta Tangerina em 2006 [Anexo 38]. 

Linhas invertidas: quando se apresentam invertidas face ao leitor. Servindo-nos 

novamente do álbum O Maurício da Gama é novo cá na escola (2011), temos um exemplo 

deste tipo de linha, numa página dupla construída em género de prancha de banda 

desenhada, com «quadradinhos» para cada uma das brincadeiras que têm lugar na festa de 

anos de Maurício. Uma destas vinhetas contém uma linha invertida, acompanhando a 

posição de uma criança na ilustração, que está pendurada numa barra de cabeça para baixo 

[Anexo 39]. Por outro lado, no álbum da Everest O senhor das barbas brancas, de Elsa 

Serra e Richard Câmara, reeditado em 2007, que apresenta uma composição de texto 

bastante original, com uma tipografia pouco usual e uma autêntica «dança» de linhas, há, 

na página 40, quatro linhas invertidas, não «de pernas para o ar» mas da direita para  

a esquerda [Anexo 39]. A ideia é atrasar o momento da descoberta de quem é este senhor 

das barbas brancas de que fala o livro, sendo que o próprio texto da página ao lado sugere 

que o leitor vá buscar um espelho para decifrar o texto invertido.  

 

 

III.5. As ilustrações 

Neste tipo de edição, a ilustração ocupa todo o espaço da página simples ou da 

página dupla, indo frequentemente até ao «corte» das mesmas. E mesmo quando deixa 

espaços em branco, estes também fazem parte da ilustração, pois não podem ser ocupados 

por mais nada. «Tudo se passa como se a ilustração, cansada de ocupar as margens das 

páginas, decidisse instalar-se no centro da obra, no centro do olhar, e obrigasse, mesmo,  

o próprio texto escrito a aparecer, também ele, como imagem para poder ser visto» (Maia, 

2005: 116). De facto, a imagem é de tal forma a protagonista no álbum narrativo que é ela 

que dita o espaço onde o texto se vai inserir.  

As ilustrações podem ser a cores ou a preto e branco, embora esta última solução 

seja menos frequente. Actualmente, o ilustrador pode ainda acrescentar cores especiais ao 

seu trabalho, como as metálicas, solicitando tal tratamento na gráfica. As técnicas de 

ilustração são variadíssimas, indo desde a pintura tradicional a óleo, aguarela, guaches, 

tintas acrílicas, diferentes tipos de lápis e canetas, até outras mais modernas e até mistas, 

que conjugam várias delas, como o recorte e colagem ou o uso de texturas e padrões 

variados. É necessário que o ilustrador saiba escolher a sua base de trabalho, geralmente o 

papel, de acordo com a técnica usada, pois existem papéis de diversos tipos, mais ou 
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menos resistentes, lisos, rugosos, com relevos, coloridos, etc., que tanto podem ser 

perfeitos para determinada técnica, como podem arruinar totalmente o trabalho previsto. 

Há ainda ilustradores que, ao invés de trabalhar em duas dimensões, optam por criar 

«esculturas», usando materiais diversificados e criando cenários que são posteriormente 

fotografados para o livro.  

O trabalho de ilustração tanto pode ser feito manualmente, como directamente no 

computador. Hoje em dia, é raro um ilustrador não usar o computador na realização das 

suas criações, seja de raiz seja apenas para o finalizar. Por um lado, consegue compor as 

ilustrações de forma muito mais rápida, recorrendo a programas de vectores, e, por outro, 

pode conceber uma série de montagens que dificilmente conseguiria criar à mão de forma 

precisa, já para não falar no facto de poder apagar partes do trabalho e de fazer alterações 

sem ter de recomeçar tudo de novo. De qualquer modo, não se julgue que por o trabalho 

ser realizado em computador, total ou parcialmente, seja, por isso, mais fácil. É necessário 

que o ilustrador conheça muito bem as ferramentas informáticas e a suas potencialidades,  

o que exige dedicação e um trabalho contínuo para se atingir um alto nível de qualidade, 

tal como em qualquer tipo de criação manual.  

 Para além de atrair o leitor e de reforçar a compreensão daquilo que é contado pela 

palavra, a ilustração pode ter diferentes funcionalidades de acordo com a forma como se 

articula com o texto, podendo uma mesma imagem englobar diversas funções ao mesmo 

tempo. Vejamos, de forma sucinta, algumas delas.  

Função economizadora ou de complementaridade em relação ao texto: apresenta 

informação que não está disponível no texto, como a caracterização de espaços, 

personagens, ambientes, objectos, etc. Por exemplo, nas páginas 6 e 7 de O Maurício da 

Gama é novo cá na escola (2011) [Anexo 40], o narrador, um rapaz que recebe na escola 

um novo colega, diz-nos muito sinteticamente: «As coisas dele são diferentes das 

minhas.», referindo-se ao material escolar de Maurício. Mas é a ilustração que vai dar  

a conhecer ao leitor as características dos objectos das duas personagens, em confronto  

na dupla página, simulando a posição das crianças na carteira da sala de aula. Deste modo, 

o texto não tem de se alongar em descrições, uma vez que a ilustração se encarrega disso 

de forma perfeita. 

Função narrativa: conta, visualmente, acções paralelas ou secundárias que não estão 

presentes no texto verbal, procedendo, deste modo, à sua substituição. Por exemplo,  

no álbum Eu e tu, de Anthony Browne, editado pela Caminho em 2010 [Anexo 41], que 

recria, numa versão moderna, o conto tradicional Os três ursos (ao contrário do original, 
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não se passa na floresta mas numa cidade), contam-se duas histórias em paralelo. Por um 

lado, temos, nas páginas ímpar do livro (com excepção da última), a história dos três ursos, 

narrada pelo urso filho e contada através do texto e da ilustração. Por outro lado, nas 

páginas par, apresenta-se a história da menina que se perde e vai dar a casa dos ursos. Estes 

não estão em casa e, tal como no conto tradicional, a menina vai comer os cereais do urso 

mais pequeno, partir a sua cadeirinha e adormecer na sua cama. Esta parte da narrativa é 

apenas sustentada pela ilustração. Trata-se uma ilustração de estilo realista, em género de 

pranchas de banda desenhada, em tons cinza e acastanhados, que parecem reflectir o estado 

de espírito da menina (está perdida, cabisbaixa, com as mãos nos bolsos e escondida atrás 

do seu capuz), em contraste com a ilustração colorida que nos mostra o olhar do pequeno 

urso. Em dada altura, as duas narrativas cruzam-se e acedemos à visão da menina,  

na página par, e ao ponto de vista dos ursos, na página ímpar, no momento em que estes a 

encontram na cama do pequeno urso. Então, a menina foge e volta a deambular pela rua, 

até que, por fim, na última página, encontra a mãe. O ilustrador dá a este momento 

evidente intensidade através do aumento da vinheta (que ocupa mais de metade da página) 

e do jogo de cores, agora quentes e brilhantes, transmitindo os sentimentos e emoções 

fortes do reencontro. 

Função narrativo-dinâmica: a ilustração abandona os limites físicos da própria página, 

sendo depois retomada/continuada na página ou nas páginas seguintes, criando-se, assim, 

ilustrações dinâmicas, que reflectem movimento. Veja-se as últimas páginas de um dos 

poucos álbuns traduzidos da Planeta Tangerina, Grande coisa (2011), de William Bee 

[Anexo 42]. Neste livro, um pai tenta impressionar o filho mostrando-lhe diversas coisas 

extraordinárias, mas este não se mostra entusiasmado com nada. Quando o tenta assustar 

com um tigre, a narrativa é contada tanto pelo texto como apenas pela imagem,  

e a ilustração não se limita ao espaço de uma página, avançando para as seguintes e 

permitindo-nos, assim, acompanhar o percurso do tigre de uma forma dinâmica.  

Função amplificadora: quando o texto é o ponto de partida para uma série de elementos 

visuais com um peso a nível descritivo e narrativo muito superior ao da palavra. O álbum 

Eu já sei bem!, de Peter Geibler e Almud Kunert, editado por O Bichinho de Conto em 

2003 [Anexo 43], coloca em cena uma série de conceitos, como os espaços interiores  

e exteriores, os sinais, os carros, os afectos, etc., a partir do ponto de vista de uma criança.  

O texto é simples e condensado, sendo acompanhado de ilustrações riquíssimas que  

o amplificam. Deste modo, permitem diversas leituras e interpretações, pois contêm várias 

acções/pequenas histórias a decorrer ao mesmo tempo.  
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Função expressiva: quando as perspectivas, os planos de enquadramento ou os ângulos 

criados pelo ilustrador têm a finalidade de destacar determinados elementos, como acções 

diversas, pormenores, emoções, movimento, etc. [Anexo 44], podendo até alterar-se  

o plano horizontal das páginas e dispor-se a ilustração (e, consequentemente, o texto que a 

acompanha) na vertical [Anexo 45]. Por outro lado, através da utilização de determinadas 

cores em detrimento de outras, o ilustrador pode também, por exemplo, expressar/realçar 

sentimentos ou estados de espírito. Veja-se, novamente, a ilustração das páginas 24 e 25 de 

Eu e tu [Anexo 41], em que o ilustrador, através de cores quentes, transmite a ideia de 

felicidade no momento do reencontro entre mãe e filha.  

Função intertextual: a ilustração alude a referências literárias ou artísticas, que podem ou 

não ser reconhecidas pelo leitor menos experiente, possibilitando, assim, diversos níveis de 

leitura da imagem. Por exemplo, em O senhor das barbas brancas (2007), o ilustrador 

inclui representações de algumas personagens famosas de contos tradicionais, como o Gato 

das Botas, os Três Porquinhos, o Capuchinho Vermelho, entre outras, que a criança 

reconhece sem qualquer dificuldade caso já conheça as histórias [Anexo 46]. O mesmo 

acontece em Agora não, Duarte, de David McKee, editado pela Caminho em 2000, na 

colecção Livros do Arco-íris
26

: na página 20, o autor inclui na ilustração o elefante Elmer, 

uma personagem do universo infantil de outra colecção também criada por si [Anexo 46]. 

Já em O cão mal desenhado, de Emma Dodson, publicado pela Dinalivro em 2005  

[Anexo 47], ou em O meu gato é o mais tolo do mundo, de Gilles Bachelet, editado pela 

Caminho em 2009 [Anexo 48], as alusões artísticas apelam, claramente, ao saber do leitor 

adulto, estando ainda aquém do conhecimento dos mais novos. É necessário, então, que o 

mediador estabeleça determinadas conexões, mostrando à criança, por exemplo, 

reproduções das obras de arte às quais os livros aludem. Deste forma, enriquece o nível de 

leitura da criança e alarga os seus horizontes. 

 

 

III.6. O tipo de papel 

Como já referimos, o tipo de papel escolhido para este tipo de edição é de 

qualidade, com uma gramagem elevada, que permita uma boa impressão das ilustrações. 

Tanto pode ser um papel editorial não revestido, como um papel couché mate ou brilhante. 

                                                           
26

 A colecção Livros do Arco-íris foi criada na década de 1990. Foi das primeiras colecções no nosso país  

a publicar traduções de álbuns narrativos de qualidade para as primeiras idades, incluindo autores como 

David McKee, Michael Foreman, Max Velthuijs, Fulvio Testa, Satoshi Kitamura e Hiawyn Oram. 
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A base da fibra do papel não revestido é idêntica à do papel couché, mas, no acabamento, 

este leva uma espécie de goma (a couche) dos dois lados, o que lhe dá um toque mais 

acetinado e faz com que não absorva tanto as tintas no processo de impressão, garantindo- 

-se, assim, uma melhor reprodução das cores. Por outro lado, esta goma torna-o mais 

pesado e mais fino. As páginas dos álbuns impressos em papel não revestido apresentam 

geralmente uma gramagem entre 90 e 120 g, enquanto se forem impressos em papel 

couché a gramagem costuma variar entre 130 e 250 g.  

Muitas vezes, as opções das editoras em relação ao tipo, gramagem e volume do 

papel são tomadas com base em aspectos meramente técnicos. Por exemplo, nalguns tipos 

de acabamento, o limite mínimo para uma lombada é de 3 mm, sendo que o ideal é de 4 ou 

5 mm. Quando o livro tem poucas páginas, tão poucas que não são suficientes para atingir 

os 3 mm mínimos de lombada, as editoras podem optar por usar um papel de gramagem 

mais elevada e/ou com mais volume. O volume do papel é independente da gramagem, 

sendo que um papel com a mesma gramagem pode apresentar volumes distintos, o que 

proporciona, consequentemente, uma lombada mais ou menos grossa. 

Também existe a possibilidade de se escolher um papel reciclado, como o do álbum 

A árvore generosa, de Shel Silverstein, editado pela Bruaá em 2008, que está totalmente de 

acordo com a temática do livro: o amor e respeito pela natureza. Este tipo de papel é, no 

entanto, mais caro, por isso a maior parte das editoras não o utiliza. Contudo, se a editora 

considerar importante o efeito de papel reciclado num determinado projecto, pode recorrer 

a um tipo de papel editorial não revestido a imitar papel reciclado, cuja aparência  

é exactamente igual. 

Quando um álbum possui ilustrações com uma grande variedade de cores e tons 

diferentes, como a maioria dos álbuns da OQO ou da Kalandraka, as editoras costumam 

optar por um papel couché mate (o brilhante é mais usado em revistas), para assegurar a 

qualidade da impressão. No entanto, quando as imagens são criadas com poucas cores, sem 

grandes variações de tons, e se pretende dar ao livro um toque artesanal, de acordo, 

nomeadamente, com o tipo de ilustração (como nos álbuns da Planeta Tangerina), opta-se, 

geralmente, por um papel editorial não revestido, cuja textura, que pode apresentar maior 

ou menor aspereza, dá ao livro um aspecto menos comercial do que o convencional papel 

couché. 

Mas existem edições de álbuns em que o próprio papel funciona como um elemento 

construtor da narrativa, alterando-se texturas de acordo com os vários momentos da 

mesma. Bruno Munari, um influente designer italiano do século passado, foi um pioneiro 
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na exploração do uso do papel como material editorial. Construiu verdadeiros livros-          

-objecto, em que o folhear das páginas, de diversos materiais e, portanto, de texturas 

diferentes, se converte numa verdadeira experiência sensorial, envolvendo ainda mais  

o leitor na recepção do que está a ser contado. Os livros de Munari convidam realmente  

o leitor a entrar dentro deles. Neste momento, no nosso mercado, só existe um álbum da 

sua autoria, publicado pela Bruaá em 2011: Na noite escura, cuja edição original remonta  

a 1956. Neste livro, o leitor, sendo guiado por um gato que persegue um pirilampo, 

transpõe a noite através de um papel negro, atravessa um prado à claridade do dia por entre 

folhas de papel vegetal e entra por uma abertura numa gruta de papel cinza rugoso.  

No sítio da Bruaá, pode ler-se: «Nada é acessório neste livro, todos os aspectos visuais  

e materiais se interligam para construir uma estrutura una e indivisível, plena de sentido» 

[Anexo 49
27

]. 

O álbum Sonho de neve, de Eric Carle, editado pela Kalandraka em 2010 na 

colecção Clássicos Contemporâneos, também se serve de um tipo de papel especial na 

construção da narrativa, neste caso, papel de acetato. Um agricultor vivia com apenas cinco 

animais na sua quinta, pelo que lhes chamava Um, Dois, Três, Quatro e Cinco. Num dia de 

Inverno, adormeceu após pensar que ainda não tinha nevado. Então, começa a sonhar que 

está a nevar, altura em que o texto passa a ser grafado em itálico. Sonha que um manto de 

neve o cobre a si e a cada um dos seus animais. Este manto de neve está impresso em papel 

de acetato, que, ao ser folheado, revela por detrás a imagem de cada um dos animais da 

quinta, que o leitor ainda não sabia quais eram, construindo-se, deste modo, um efeito de 

surpresa [Anexo 50]. A capa da edição portuguesa tem uma plastificação brilhante, 

apresentando flocos de neve que se destacam gráfica e sensorialmente por serem 

pedacinhos de tecido branco colados; realça-se, assim, na capa, o protagonismo que a neve 

vai ter na história. É de referir, no entanto, que a edição original mantém na capa o mesmo 

critério que usa no interior para a representação da neve: inclui uma sobrecapa em papel de 

acetato com os flocos de neve pintados.  

Outro livro que faz uso do papel na construção da narrativa é o álbum Surpresa! 

Surpresa!, de Michael Foreman, publicado pela Caminho, na colecção Livros do Arco-íris, 

em 1997. O álbum está impresso em papel couché mate, o que, como já referimos,  

é frequente neste tipo de edição. No entanto, nas páginas finais, o papel desdobra-se para 

cima, criando uma «superpágina», com o dobro do tamanho das outras, para rematar,  

                                                           
27

 Não conseguimos aceder à edição portuguesa deste livro, pelo que as imagens apresentadas neste anexo 

foram  retiradas do site da editora. 
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em grande, a história. Um pequeno panda guarda uma planta no sótão e cuida dela 

diariamente até ao dia de a oferecer à mãe. Chegado o dia, quando o panda vai mostrar  

o seu presente, o papel tem de sair dos limites estabelecidos até então para revelar o quão 

magnífica ficou a planta [Anexo 51]. 

Concluímos esta parte dedicada às diversas características editoriais do álbum 

narrativo com o livro Era uma vez uma velhinha, de Jeremy Holmes, editado pela 

Dinalivro em 2010 [Anexo 52], que recebeu o prémio Opera Prima da Feira do Livro 

Infantil de Bolonha de 2010 e que é, sem dúvida, uma verdadeira obra de arte. 

 De formato rectangular, na vertical, representa a cara e o corpo da velhinha cuja 

história se vai contar. Partindo da lengalenga anglo-saxónica There was an old lady, este 

livro, num registo ritmado e repetitivo típico da tradição oral, tão ao gosto das crianças, 

conta-nos uma história surrealista, em que impera o chamado non-sense, sobre uma 

velhinha que começou por engolir um mosquito e depois toda uma série de animais que se 

vão caçando uns aos outros dentro da sua barriga. O livro tem uma espécie de sobrecapa, 

ou cinta, a toda a volta (ocupando dois terços do seu corpo, deixando apenas a cabeça  

a descoberto), que representa o casaco da velhinha, num papel forte, com pormenores em 

relevo, como as luvas e o livro que a personagem tem nas mãos, os botões do casaco ou os 

bolsos. Na contracapa desta sobrecapa encontra-se a ficha técnica, bem como outros 

elementos paratextuais. Retirada a cinta, pode então folhear-se o álbum, no centro do corpo 

da velhinha, que representa o seu estômago e que vai abarcando os mais diversos animais. 

O final da história faz-se prever logo na primeira página, onde se diz que «Talvez lhe dê 

um grande fanico». Este final é assegurado pela composição gráfica e pelos materiais  

do livro: ao virar-se a última página, um mecanismo faz com que os olhos da velhinha,  

até então imóveis, se fechem. Na ilustração, esta aparece com os braços cruzados, 

ossificados, como que deitada num caixão. Este livro foi realmente construído de forma 

singular por Jeremy Holmes, que é o autor de todas as componentes da edição: adaptação 

do texto, ilustrações e design.  

De facto, como se pôde observar através dos diversos exemplos apresentados ao 

longo deste capítulo, este género editorial – o álbum narrativo de potencial de recepção 

infantil – apresenta características estruturais muito próprias, sendo um campo de criação, 

e de edição, riquíssimo. De dia para dia, somos surpreendidos com as mais extraordinárias 

obras, que contam histórias através da palavra, da imagem e da própria construção do 

objecto-livro, em que o suporte é, também, um elemento de significação. 
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Considerações finais 

 

 A edição de álbuns narrativos tem acompanhado a tendência de crescimento da área 

de publicação infantil no mercado editorial português, sobretudo devido ao trabalho de 

pequenas editoras que apostam, em particular, neste tipo de edição, como a Kalandraka,  

a OQO, a Bruaá, a Planeta Tangerina ou a GATAfunho. Por outro lado, casas editoriais 

maiores e com outras áreas de publicação, como a Livros Horizonte ou a Caminho, que 

têm vindo a editar álbuns com frequência, bem como a Presença, a Dinalivro, a Terramar 

ou a Orfeu Negro, que os publicam de forma mais pontual, têm igualmente contribuído 

para enriquecer a oferta neste campo. 

 Nomes internacionais que se publicam há vários anos em diversos países, bem 

como outros mais recentes, têm chegado até nós através dos catálogos da Kalandraka, 

como Leo Lionni, Eric Carle, Mercer Mayer, Maurice Sendak, Christian Voltz, Anthony 

Browne ou Quentin Blake; da Bruaá, que nos trouxe Shel Silverstein, Bruno Munari, Peter 

Reynolds ou Wolf Erlbruch; da Caminho, que nos deu a conhecer álbuns de David McKee, 

Max Velthuijs, John Burningham, Helen Ward ou Michael Foreman (e também Anthony 

Browne e Quentin Blake); da Livros Horizonte, que publica livros de Emily Gravett, Marie 

Louise Gay, Cressida Cowell ou Kevin Waldron; entre muitos outros. 

 De facto, tal como nas outras áreas da edição infantil, é sobretudo na tradução de 

álbuns que as editoras mais investem. Destaque-se, no entanto, o trabalho desenvolvido 

pela Planeta Tangerina, criada com o objectivo de publicar álbuns de produção própria. 

Com excepção, até ao momento, de dois títulos, as edições da Planeta Tangerina são 

desenvolvidas na íntegra pela equipa da editora (composta por Isabel Martins, Madalena 

Matoso, Bernardo Carvalho e Yara Kono), que tem concebido projectos inovadores e de 

qualidade. Estes são cuidadosamente elaborados do ponto de vista da ilustração, do design 

gráfico e da impressão, com textos que apelam ao universo da criança e às suas 

experiências do dia-a-dia, bem redigidos, repletos de afectividade e humor. Os seus livros 

têm sido distinguidos, muito justamente, com prémios e menções honrosas nacionais  

e internacionais, sendo que alguns já se encontram traduzidos e à venda noutros países. 

 Cremos que o desenvolvimento progressivo do panorama editorial português na 

publicação de álbuns tem contribuído para estimular e enriquecer a leitura da criança logo 

nos seus primeiros anos de vida. Estes livros, que, como vimos, são projectos editoriais 

complexos, conjugando texto, ilustração e design de uma forma muito cúmplice – com 

diversos pormenores e relações que raramente saltam à vista numa primeira leitura e que 
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possibilitam constantemente a descoberta de novas interpretações –, promovem uma leitura 

activa por parte da criança. Esta é chamada a ler e a reler, a observar o pormenor,  

a antecipar sentidos e a proceder à sua confirmação ou rejeição, a criar pontes entre o texto 

e as ilustrações, a relacionar o que está a ler e a ver com aquilo que já conhece, com outras 

leituras já realizadas. Assim, o álbum narrativo, para além de iniciar a criança na arte de 

contar histórias e de treinar o seu olhar, mostrando-lhe múltiplas formas de representação, 

de estimular a sua imaginação e curiosidade, fomenta também a reflexão e, em última 

instância, o nascimento de uma leitura crítica. Estes livros apresentam-se, pois, como uma 

mais-valia na formação da criança e na estruturação de um leitor para a vida. Esta nova 

forma de edição, por tudo o que foi exposto, parece-nos ser, realmente, «o maior contributo 

(e o mais inovador) da literatura para a infância no universo literário» (Ramos, 2010: 34). 

 Como vimos, as editoras estão no bom caminho em relação à edição do álbum 

narrativo, dado que a oferta neste campo tem vindo a crescer substancialmente. No entanto, 

estes livros chegam apenas a uma minoria das crianças portuguesas, o que nos faz levantar 

algumas questões. Estarão as editoras a fazer um trabalho igualmente bom na divulgação 

das suas obras? E cabe apenas às editoras fazê-lo? O estado não terá, também, o dever de 

promover este tipo de livros, incentivando, assim, desde cedo (e, portanto, ainda a tempo), 

a formação do gosto e o crescimento de cidadãos intelectualmente despertos e informados?  

Não temos respostas nem soluções a apresentar, mas poderemos elencar uma ou 

outra razão que, na nossa opinião, são responsáveis pelo facto de apenas algumas crianças 

terem acesso a este tipo de livros. Uma das principais razões prende-se, muito 

provavelmente, com motivos económicos. Estas obras, devido às suas características 

editoriais, não têm um custo de produção acessível, o que se reflecte, consequentemente, 

no preço de venda ao público (em geral, entre os 12 e os 22 euros), que não é nada 

convidativo, sobretudo para se adquirir livros com frequência. Cremos que se poderia 

aumentar o consumo de álbuns para a infância se, por exemplo, as editoras os publicassem, 

sempre que possível, em capa mole, tal como se faz em muitos outros países e como a 

própria Caminho já fez em Portugal ao lançar a colecção Borboletras. O PVP dos títulos 

desta colecção é de apenas 5,96 euros e estes não deixam de apresentar autores de 

qualidade, nem de ser bem editados e impressos.  

Por outro lado, a maioria destas obras não se encontra à venda nas grandes 

superfícies, local onde muitos pais compram livros para os filhos, seja porque ficam mais 

baratos, seja porque são pessoas que não têm o hábito de frequentar livrarias. Aqui, cremos 

que o problema se prende com o tipo de contratos que se estabelece entre os hipermercados 
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e as editoras, em que apenas as grandes casas editoriais têm capacidade de negociação. 

Ora, como grande parte dos álbuns narrativos são publicados, em Portugal, por pequenas 

editoras, e como estas, provavelmente, não têm margem para os poder colocar à venda nos 

hipermercados, muitas pessoas não chegam sequer a saber da existência destes livros. 

Importa também reflectir sobre os programas de incentivo à leitura promovidos 

pelo estado. Acreditamos que o trabalho de diversas bibliotecas municipais na promoção 

do livro infantil, assim como a implementação do PNL, são passos em frente nesta longa 

caminhada. No entanto, estas medidas fazem-se sentir apenas pelos adultos que já tenham 

o hábito de levar os filhos à biblioteca (e que, assim, usufruem dos seus programas) e que 

lhes costumem comprar livros, momento em que podem seleccionar as obras com a ajuda 

do selo LER +. Mas muitos pais ainda não estão consciencializados/alertados para  

a importância da leitura logo nos primeiros anos de vida da criança, deixando para a escola 

a responsabilidade de, mais tarde, lhe incutir o gosto pelos livros. Então, perguntamos: que 

outras medidas poderão ser tomadas pelo estado que cheguem, de facto, a todos os adultos? 

Que os sensibilizem relativamente à importância do livro infantil de qualidade e à leitura 

partilhada em casa, que faz com que a criança relacione os livros, para sempre,  

a momentos de afecto? Que incentivem as pessoas a ir com os filhos às bibliotecas, onde  

o pequeno leitor pode usufruir de uma série de obras a custo zero e participar em 

actividades estimulantes? 

Como referimos, não pretendemos propor soluções, mas parece-nos que se justifica, 

pelo lugar que ocupam na criação de hábitos e gostos desde cedo, programas pensados para 

dar visibilidade e estimular a leitura do álbum, dirigidos a um público mais amplo. 
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