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Esta dissertação tem por objetivo não só contribuir para a relevância da 
ilustração digital no quotidiano cultural, como também refletir sobre a minha 
experiência enquanto designer gráfico e ilustrador. Nesse sentido, 
enquadrando-se no conhecimento em obra, o culminar da minha formação no 
2º ciclo (mestrado) materializou-se no desenvolvimento do projeto editorial 
“Centauro: um conto ilustrado”, ilustrando o conto de José Saramago (parte do 
livro “Objeto Quase”) e inscrevendo-o na conceção gráfica de um novo e 
exclusivo livro.  
Sendo a minha prestação projetual mais empírica e artística do que teórica e 
científica, adotei como metodologia, iniciar o projeto com uma pesquisa de 
referências bibliográficas mais pertinentes, de aproximação aos temas da 
“ilustração digital”, da “geração Z” e do “marketing editorial”, que fiz refletir no 
design gráfico do projeto, assim pensado sob o propósito de desenhar um 
conto de Saramago para a geração Z.  
O livro “Centauro”, que sintetiza a investigação desenvolvida em torno da 
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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

keywords 
 

Illustrated Book, Illustration, Graphic Design, José Saramago, Digital Art, 
Generation Z  

abstract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This dissertation aims not only to contribute to the relevance of digital 
illustration in cultural everyday life, but also to reflect on my experience as a 
graphic designer and illustrator. In this sense, as part of the knowledge on the 
job, the culmination of my studies in the 2nd cycle (master's degree) was 
materialized in the development of the editorial project "Centauro: Um Conto 
Ilustrado", illustrating the tale by José Saramago (part of the book "Objecto 
Quase") and inscribing it in the design of a new and exclusive book. 
Being my project more empirical and artistic than theoretical and scientific, I 
adopted as a methodology, to start the project with a search of more relevant 
bibliographical references, to approach the themes of "digital illustration", 
"generation Z" and "marketing editorial", which I reflected in the design of the 
project, so thought for the purpose of drawing a tale from Saramago to 
Generation Z. 
The book "Centauro", which synthesizes the research developed around 
illustration in digital technology, constitutes beyond the reflection and 
demonstration of the state of art, the presentation of the artistic and original 
language developed by the author. 
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Hoje, tornou-se necessário demolir o mito do artista “estrela”, 
que só produz obras-primas para um pequeno grupo de pes-
soas ultra inteligentes. (…) O artista deve abandonar os últimos 
trapos do romantismo e tornar-se ativo como homem entre os 
Homens, em técnicas, materiais e métodos de trabalho atuais.

(Bruno Munari, 2008)



7
Introdução

A ilustração é valiosa porque pode desempenhar inúmeras 
funções de mediação cultural, económica, sanitária, didática, 
estética, preventiva, etc, transformando preconceitos, su-
perando obstáculos culturais, fazendo os discursos parecerem 
amigáveis, agradáveis, desejáveis e com personalidade. Tal 
como o cinema, a ilustração pode estabelecer um envolvimen-
to emocional com os seus leitores, sendo capaz de os transfor-
mar.  

Nesta dissertação intitulada “Centauro: um conto ilustrado” 
tentarei mostrar não só o que é ilustração digital, como tam-
bém a sua relevância no mundo do entretenimento do cinema, 
dos jogos de vídeo ou em livros. 

“As sociedades sempre foram moldadas mais pela natureza 
dos media, pelo qual os Homens se comunicam, do que pelo 
conteúdo da comunicação.” (Marshall McLuhan, 2008, p.8)

É pois, natural, pensar que a tecnologia digital interativa 
esteja a moldar o homem, envolvendo-o em ambientes 
imersivos de realidade virtual. Na verdade, as gerações 
mais novas, chamadas de nativas digitais, já não conseguem 
concentrar-se a ler um texto, preferindo cada vez mais a 
comunicação animada pelo mimetismo visual, perdendo 
capacidade interpretativa abstrata, na leitura do texto. Por 
isso, a ilustração (de obras literárias) impressa em livro e 
acompanhando palavras, poderá constituir um relevante meio 
de aproximação das novas gerações ao texto, contribuindo 
para o processo educativo e para a literacia. 

O cérebro humano é capaz de perceber informações 
visuais mais rapidamente do que as escritas. Além disso, a rep-
resentação visual tem maior valor de recordação e é mantida 
mais tempo na memória do que o texto escrito. A comuni-
cação visual foi protagonista do desenvolvimento humano em 
diferentes períodos da sua história e cultura. A comunicação e 
cultura visual com que hoje somos bombardeados pela infor-
mação, pela publicidade e pela recriação, resulta de um longo 
processo de construção da visualidade, profundamente trans-
formado pela pintura ocidental europeia ao longo de 2000 
anos. O recurso à retórica da pintura a óleo que observámos 
no romantismo e impressionismo europeu ou no realismo 
americano de Edward Hopper, por exemplo, produz um efeito 
persuasivo irresistível junto do público, convocando um con-
junto de sentimentos de nostalgia ou a sensação alienante de 
desvinculação ao tempo e ao lugar.
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Motivação

Na presente dissertação cruzam-se várias motivações: o 
gosto pela ilustração, pelo design gráfico, e pelas obras inspira-
doras que tenho vindo a colecionar. Num mundo onde o digital 
e as imagens se tornaram o nosso “oxigénio”, teria de criar algo 
que os reunisse. Daí surgiu a ideia de ilustrar um livro.

É necessário criar pausas que nos façam desconectar deste 
mundo, um mundo envolvido por monitores. Ao navegar pelas 
páginas do livro espero não só proporcionar uma experiência 
lúdica e artística, como proporcionar um vislumbre de como 
vejo o mundo. Contra o mito de que os artistas nasceram com 
capacidade para se auto inspirarem, ideia em que não revejo, a 
inspiração tem um papel relativamente importante nas minhas 
ilustrações.
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2.1 Ilustração digital 

A ilustração digital tornou-se cada vez mais popular ao 
longo dos últimos anos, apesar de ainda ser um mistério para 
muitas pessoas o que significa exatamente pintar digitalmente. 
O que significa esse conceito? O que é pintar digitalmente?

A arte contemporânea tem sido extremamente influenciada 
pelo rápido desenvolvimento da tecnologia digital e pela 
surpreendente progressão na introdução de novos materiais, 
mais atrativos e mais resistentes, com os quais os artistas 
podem trabalhar. Ambas as inovações expandiram horizontes 
de criatividade e abriram novas fronteiras artísticas. Também 
permitiram que artistas contemporâneos reduzissem o tempo 
gasto na execução de obras de arte, liberando-os dando tem-
po para se concentrarem mais em contemplação, criatividade 
e desenvolvimento de ideias inovadoras. (Zaher, n.d.) 

De acordo com Providência, pintar digitalmente não é 
como pintar tradicionalmente. Quando pintamos analogica-
mente, a pintura resulta da depositação da tinta através da 
manipulação direta das ferramentas de pintura (pincéis, panos, 
espátulas...). A pintura tradicional é uma ilusão ótica que resul-
ta da depositação de tinta sobre uma superfície (parede, teci-
do tencionado, papel, madeira...), concretizando artificialmente 
(tecnicamente) imagens de impacto emocional, tornando 
visível para muitos o que teria sido imaginado por poucos. A 
sua intenção, antes da invenção da fotografia, era fortemente 
dominada pela representação naturalista, em parte justificada 
pela necessidade de fixar o tempo e de comunicar para além 
do tempo, origem, por exemplo, do retrato de pessoas. Mas a 
“pintura” era o resultado de um complexo domínio de mani-
pulação de pincéis e pastas de tinta sobre superfícies, atra-
vés de gestos de depositação que poderemos designar por 
“pinceladas”. Na pintura digital não há tinta, nem pincéis, nem 
superfícies mais ou menos rugosas. Há a simulação virtual, digi-
tal ou algorítmica da cor, da pincelada e do suporte. Ou seja, 
o que faz a pintura digital e o processo como o faz, não é o 
que fazia o pintor e a pintura a óleo. Enquanto o pintor a óleo 
ataca a superfície do quadro diretamente, deixando impressa 
o registo da pincelada que, como uma assinatura, decorre de 
uma tenção entre os materiais, os meios técnicos e o corpo 
que os manipulou, na “pintura digital”, o pintor emita a “pince-
lada” da pintura a óleo através de um algoritmo. Ou seja, não 

Parte I



13é ele que pinta, mas a máquina. Ele apenas controla a máquina 
que pinta, ainda que o possa fazer também com gestos. Na 
pintura digital não há pintura, mas uma simulação digital de 
pintura que, quando nos aproximamos, não é se não um mapa 
de pixéis coloridos, cuja cor está reduzida à paleta pobre de 
três (RGB em ecrã) ou quatro cores (CMYK em papel). Como 
a pintura digital é uma construção numérica, não há originais 
nem réplicas porque tudo são, indistintamente, clones numéri-
cos (sequências de zeros e uns).

Pintar digitalmente exige um processo parecido ao da 
pintura tradicional. Quando se pinta digitalmente, apesar de 
não se pintar diretamente numa tela, teremos de modo se-
melhante que selecionar os pincéis a usar, as combinações de 
cores, as suas camadas e expressão, a textura do suporte. Esta 
circunstância de uma “pintura” que é simulação da pintura não 
retira mérito ao autor. Também aqui há um autor que terá de 
fazer escolhas e dominar tecnicamente o processo de fazer. 
Mas o que parece inconsistente é que o meio digital não tenha 
desenvolvido um modo próprio de pintar, em vez de simular 
um processo arcaico. Por que o fará? Talvez porque o difícil 
domínio técnico da “pintura a óleo” ofereça um maior poten-
cial de atração quer ao consumidor (que vê no resultado uma 
“arte” analógica inacessível), quer ao produtor, que se sente 
motivado pela popularidade do resultado. Mas, em ambos os 
casos, estamos perante um efeito de pastiche (imitação de 
estilo, decalque). 

Podemos afirmar que a pintura digital é reflexo de um 
tempo (que é o nosso), porque traduz a imposição do domínio 
tecnológico contribuindo, de certo modo, para a dimensão 
ficcional da existência. O domínio tecnológico (digital) tudo 
tornou possível, em qualquer parte, acessível a qualquer pes-
soa, mas sob condição imaterial. Num mundo cada vez mais 
virtualizado, sentimos uma nostalgia pela verdade material que 
se traduz em fibras sintéticas imitando couro, ou em música 
acústica digitalmente gerada, ou em comida artesanal sinte-
ticamente corada e aromatizada. Enfim, graças à tecnologia, 
tudo passou a ser possível ainda que parecendo uma coisa 
que afinal não é. No entanto, as oportunidades de distribuição 
global que se abrem ao digital, constituem uma oportunidade 
única e completamente nova na história do Homem.

Este tipo de imagens, que pode ser produzido como ilustra-
ção literária em livros analógicos ou virtuais, poderá também 
dar origem a filmes, constituindo um produto reconhecido e 
procurado pelo mercado global.

Apesar dessas limitações, os ilustradores devem aprovei-
tar as oportunidades disponibilizadas pelo mundo digital. A 
animação da indústria cinematográfica e dos jogos de vídeo 
deram saltos gigantescos no mundo digital; o mesmo se obser-
va em livros como The Art of Rogue One: A Star Wars Story e 
The Art of Assassin’s Creed Odyssey, que mostram o processo 
desenvolvido, a partir do primeiro encontro dos artistas com 
a produção, o processo criativo dos realizadores. Trata-se 
de algo que, ultimamente, tem vindo a ganhar cada vez mais 

admiradores e colecionadores (categoria em que eu me re-
conheço), tornando-se comum complementar estes meios de 
entretenimento mediados pelo monitor videográfico (filmes e 
jogos de vídeo), com outros produtos editoriais como livros, 
ricamente ilustrados e elaborados para mostrar o trabalho que 
implicaram nos bastidores, a que chamamos livros de arte. 

Como caracteriza McGregor (2018), estes livros de arte, 
por norma, apresentam pouco ou nenhum texto informativo 
sobre a produção do próprio filme. Contudo, contêm a arte 
conceitual das peças criadas para jogos de vídeo ou filmes. Os 
protagonistas, o seu guarda roupa e ambientes cénicos são 
apresentados desde a sua conceção em esboço, mas o princi-
pal conteúdo dos livros de arte são as pinturas de ambiente e 
cenários imaginados. “Os jogos trazem sentimentos. Ressoam 
connosco de uma maneira que difere dos livros, pinturas ou 
televisão.” (Forbes, 2015). Forbes afirma ainda o quanto estes 
livros têm vindo a mudar. Livros como The Art of Video Games, 
que acopanhou uma exposição com o mesmo nome no Smith-
sonian American Art Museum, deixando que as imagens falem 
por si, remetem qualquer texto para segundo plano, dando 
mais espaço à participação interpretativa do leitor, deixando 
que retire as suas conclusões. Hoje já se pode comprar em 
livro o acesso às fontes de inspiração, revelando as decisões e 
as intenções que acompanharam o artista.

Mesmo que nunca tenha jogado o jogo ou assistido ao 
filme, sentimos que podemos aprender muito com esses livros, 
ao ler as entrevistas ou as dicas fornecidas pelos profissionais 
desta indústria (cultural).

Embora oriunda de uma cultura iconográfica que parece ter 
as suas raízes na arte europeia, a estética das ilustrações em 
pintura virtual, no seu estilo realista, lembra os cartazes ame-
ricanos de cinema, reproduzidos artesanalmente por artistas 
gráficos, em grandes estandartes nas fachadas dos cinemas. O 
registo da pintura permite a construção de ambiente realista 
ainda que, por vezes, convenientemente indefinido. Mais do 
que a definição da forma que se verifica em rendarização de 
modulações 3D, aqui impera o dramatismo da atmosfera cro-
mática contínua.

fig. 1 Livro de arte de filme: The Art of Rogue 

One: A Star Wars Story

fig. 2 Livro de arte de jogo de vídeo: The Art of 

Assassin’s Creed Odyssey
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2.1.1 O aparecimento e evolução

“Nem tudo foi fácil ao início”, refere Paul Burgess, conheci-
do pelas suas criações de capas de livros para a editora Vin-
tage Books, num artigo publicado por Creative Bloq (2006). 
Burgess decidiu agarrar este novo mundo, recordando hoje o 
quão difícil foi, especialmente pelo custo inerente que impli-
cava. Comprar o primeiro computador Mac por £3,000 nessa 
época, correspondia a um investimento inacessível aos valores 
de hoje. No entanto, a questão do investimento foi apenas 
um pequeno sacrifício, quando comparado com o que haveria 
de sofrer para aprender a trabalhar com um novo programa, 
Adobe Photoshop.

Brett Ryder, com clientes como The New York Times, The 

Daily Telegraph, GQ magazine e O, The Oprah Magazine, 
afirma que conseguir uma educação especializada nessa época 
era relativamente complicado, devido à falta de professores 
ou técnicos, tendo tido que aprender os programas sozinho ou 
explorando-os com os seus colegas de trabalho: “A maioria das 
pessoas que usavam o computador na faculdade eram estu-
dantes de design gráfico, então não consegui a ajuda que eu 
precisava” (Brett Ryder, 2006) 

Mas tudo mudou entretanto, e, agora, a ilustração tornou-
se uma área muito competitiva, havendo mais ilustradores do 
que encomendas. Isso deve-se à competição entre freelancers 
vindos de todos os países. Com apenas um e-mail, pode-se 
contratar em cinco minutos um ilustrador, ou artistas relativa-
mente bons de qualquer parte do mundo, alojados em websi-
tes como Artstation.com.

Creative bloq argumenta ainda que foi devido à tecnologia 
que muitos ilustradores viram um declínio na procura dos seus 
trabalhos. Mas agora que novas ferramentas se tornaram mais 
acessíveis e fáceis de dominar, o ilustrador moderno poderá 
ser salvo, adaptando-se à tecnologia disponível para criar o 
seu trabalho, promovendo-se e encontrando novos clientes.

2.1.2 As vertentes desta técnica

A ilustração digital ou “pintura digital” pode dividir-se em 
dois grandes domínios: o da mão livre e o vetorial. O que dife-
re nestas duas tecnologias é o recurso ao desenho de mancha 
traduzido em mapas de bits (no primeiro caso) e o desenho 
vetorial poligonal (no segundo caso). Neste projeto foquei-me 
sobretudo na primeira.

De acordo com Iveta (2017), o primeiro fator que diferencia 
as imagens entre os dois formatos, é a sua escalabilidade. As 
imagens vetoriais não perdem as suas características morfoló-
gicas de nitidez e clareza com a alteração de escala, enquan-
to os mapas de bits são limitados pela sua resolução, estão 
impossibilitados de resistirem à sua ampliação (mudança de 
escala) sem danos para a qualidade da imagem, passando a 
mostrar a sua composição “molecular” em pixéis (quadrados 
de cor). Por esse motivo, o desenho vetorial é mais adequa-
do para projetos multifuncionais que exigem flexibilidade no 
tamanho da imagem.

O Adobe Illustrator e o Adobe Photoshop são, respetiva-
mente, as ferramentas de software mais acessíveis e conheci-
das para a realização de imagens vetoriais e em mapa de bits.

Na técnica de ilustração por mapa de bits que eu passarei 
a designar por “à mão livre”, uma mesa gráfica (tabuleiro com 
caneta digital) e um programa apropriado para desenho são 
cruciais para garantir a expressividade do resultado. Na técni-
ca que adotei socorro-me de programa de software que imita 
diferentes pincéis tradicionais, várias ferramentas de desenho 
e diversos papéis de suporte, embora sob o constrangimento 
do tamanho inicial do documento criado. Quanto mais resolu-
ção tiver a imagem mais pesada se torna, mas também, como 
refere Victoria (2016), mais qualidade “fotográfica” poderá 
apresentar, nomeadamente na subtilidade da cor, da luz e da 
sombra, tornando o conjunto mais complexo e detalhado.

Do mesmo modo, a criação de imagens na técnica veto-
rial também implica software, que, em vez de funcionar pela 
produção de manchas de cor, funciona pelo desenho poligonal 
de figuras, cujos interiores poderemos encher a cor, gradati-
vos, padrões, ou outras imagens, nomeadamente fotografias. 
Resumidamente, as ilustrações digitais são produtos gráficos 
que resultam de algoritmos matemáticos e de uma mediação 
técnica (caneta digital com expressão de pincel, ou de borrifo; 
rato com apontador e diversas matrizes de forma; paletas de 
cor; etc.).

Um dos benefícios de trabalhar digitalmente é poder errar 



17sem ter medo de estragar o desenho ou arruinar definitiva-
mente o trabalho. A combinação de duas teclas poderá apagar 
erros ou reverter passos a nosso favor, constituindo um impor-
tante recurso e vantagem do ilustrador digital relativamente ao 
analógico.

As imagens citadas de A. Pereira e B. Billy (figuras 3 e 4), 
ainda que tratem o mesmo argumento (o instantâneo de uma 
jovem adolescente, Eleven, ensimesmada que, olhando por 
cima, parece desafiar agressivamente o autor do derrame de 
sangue que lhe corre do nariz), são radicalmente diferentes. 
A natureza gráfica das imagens revela diferentes intensidades 
dramáticas. A imagem de Pereira (mapa de bits) revela um 
ambiente trágico que a superficialidade de Billy (desenho ve-
torial) não tem. Esse dramatismo poderá ancorar-se no caráter 
fotográfico de Pereira contra o gráfico de Billy, mas também 
nas soluções sintáticas da imagem. A personagem de Pereira 
arranca de um fundo escuro e neutro (cinzento frio) enquanto 
a de Billy vem de um fundo vermelho escarlate. A imagem de 
Pereira apresenta a personagem isolada no vazio do espaço, 
ao contrário de Billy que a apresenta “escondida” sob um 
turbilhão de objetos voadores (caixas e waffles). Finalmente, 
sendo quadrado o formato da ilustração de Pereira, intensifica 
mais dramaticamente o olhar da personagem (que ocupa o 
centro da imagem) do que o de Billy que, também centrando o 
olhar no centro geométrico do suporte, se torna menos forte 
pela dispersão de um retângulo ao alto. Sendo a natureza 
técnica das imagens distintas, também produzem diferentes 
efeitos emocionais já que o sistema fotográfico (de Pereira) 
é mais empático do que o gráfico (de Billy). Mas para além 
da contingência pragmática (tecnologia), revelam diferentes 
sintaxes, que implicarão resultados sob diferentes significados. 
Como vimos, as tecnologias digitais conferem suporte expres-
sivo à produção imagética. Mas poderão expressar verdadeira-
mente as emoções de um artista?

Embora com resultados distintos, os artistas digitais po-
dem não diferir dos analógicos. O que determina a relevância 
de um artista (digital ou analógico) não é o domínio técnico 
da pintura a óleo sobre tela ou o domínio do software como 
o Photoshop. Não é isso que faz deles artistas maiores, mas 
a capacidade para interpretar o seu tempo através das suas 
produções. Não se trata de relevar a capacidade comunicativa 
ou persuasiva das imagens, tema que hoje foi apropriado pela 
comunicação publicitária, mas de questionar se essas imagens 
contribuem, na atualidade, para que o homem se encontre 
com o seu ser. 

A história da arte é uma sucessão de ensaios, de expe-
riências narrativas no tempo, dirigidas quer pela urgência da 
intencionalidade moral, quer pela intensidade emocional da in-
dignação, que se apresenta em obras. No ponto de vista da in-
dústria cultural, talvez o cinema se tenha substituído à pintura. 
O que é determinante na arte são as obras; as obras não como 
património material, mas como meio indutor para a superação 
do feio (seja ele a injustiça, a subjugação ou o medo).

2.2 Geração Z

Seguindo o pensamento de Fromm (2018), dependendo a 
quem se pergunte ou do que se lê, receberemos diferentes 
informações sobre a caraterização da geração Z, suas datas 
e contextos. A ciência da perceção geracional parece algo 
incerto.

Para T. Robinson (2017), a geração Z é conhecida por ter 
nascido com a internet, na passagem do século XX para 
o século XXI (de 1995 a 2012). Uma geração que sempre 
viveu na era digital, o que fez com que aprendesse a filtrar 
a informação mais facilmente do que qualquer outra, aí 
encontrando os principais meios de adaptação, se não mesmo 
de sobrevivência.

Na visão de Jenkins (2017), esta é uma geração de pionei-
ros, autodidatas e automotivados, que procuram um impacto 
rápido no trabalho. Aos 17 anos de idade, esta geração entra 
no mundo do trabalho através de um estágio, enquanto fre-
quentam ainda o ensino secundário. Sessenta por cento das 
empresas concordam que os alunos precisarão de se concen-
trar nas suas carreiras, a partir do ensino secundário, a fim de 
competirem por empregos no futuro. 

A escritora Eliza Filby, especialista em valores contempo-
râneos, que escreveu “What publishers need to understand 
about Generation Z”, carateriza de modo intrigante a geração 
Z: “Se pertences à Geração Z (…), provavelmente terás difi-
culdades a ler até ao final deste parágrafo sem clicares fora”, 
notando que a média de atenção para alguém pertencente a 
esta geração é de apenas oito segundos. “O consumo de infor-
mação da Geração Z é resumido a “Piscar os olhos, Partilhar, 
Rir, Esquecer”. Mas a menor atenção será compensada pela 
capacidade de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Na 
escola, ou em ambiente de trabalho, são naturalmente capazes 
de realizar várias atividades simultaneamente.

Refere Daab (2017), a propósito, que essa grandeza de “oito 
segundos” não indica qualquer declínio na capacidade cogni-
tiva, já que os dados criados, postados e partilhados são cada 
vez mais frequentes, o que, combinado com a proliferação de 
monitores e a avaliação instantânea do que é relevante ou não 
constituem uma solicitação crescente e a indicação de uma 
capacidade progressiva. “Não é que eles não possam prestar 
atenção, necessariamente, mas qualquer interação significativa 
com os estímulos requer uma habilidade inabalável de fazer 
triagem em tempo real.” (Daab, 2017)

Exemplo de ilustraçãp vectorial:
Eleven - Butcher Billy. 2016.

Exemplo de ilustração de mão livre:
Friends don’t lie - André Pereira. 2018.



sem ter medo de estragar o desenho ou arruinar definitiva-
mente o trabalho. A combinação de duas teclas poderá apagar 
erros ou reverter passos a nosso favor, constituindo um impor-
tante recurso e vantagem do ilustrador digital relativamente ao 
analógico.
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A natureza gráfica das imagens revela diferentes intensidades 
dramáticas. A imagem de Pereira (mapa de bits) revela um 
ambiente trágico que a superficialidade de Billy (desenho ve-
torial) não tem. Esse dramatismo poderá ancorar-se no caráter 
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nas soluções sintáticas da imagem. A personagem de Pereira 
arranca de um fundo escuro e neutro (cinzento frio) enquanto 
a de Billy vem de um fundo vermelho escarlate. A imagem de 
Pereira apresenta a personagem isolada no vazio do espaço, 
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centro da imagem) do que o de Billy que, também centrando o 
olhar no centro geométrico do suporte, se torna menos forte 
pela dispersão de um retângulo ao alto. Sendo a natureza 
técnica das imagens distintas, também produzem diferentes 
efeitos emocionais já que o sistema fotográfico (de Pereira) 
é mais empático do que o gráfico (de Billy). Mas para além 
da contingência pragmática (tecnologia), revelam diferentes 
sintaxes, que implicarão resultados sob diferentes significados. 
Como vimos, as tecnologias digitais conferem suporte expres-
sivo à produção imagética. Mas poderão expressar verdadeira-
mente as emoções de um artista?

Embora com resultados distintos, os artistas digitais po-
dem não diferir dos analógicos. O que determina a relevância 
de um artista (digital ou analógico) não é o domínio técnico 
da pintura a óleo sobre tela ou o domínio do software como 
o Photoshop. Não é isso que faz deles artistas maiores, mas 
a capacidade para interpretar o seu tempo através das suas 
produções. Não se trata de relevar a capacidade comunicativa 
ou persuasiva das imagens, tema que hoje foi apropriado pela 
comunicação publicitária, mas de questionar se essas imagens 
contribuem, na atualidade, para que o homem se encontre 
com o seu ser. 

A história da arte é uma sucessão de ensaios, de expe-
riências narrativas no tempo, dirigidas quer pela urgência da 
intencionalidade moral, quer pela intensidade emocional da in-
dignação, que se apresenta em obras. No ponto de vista da in-
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informações sobre a caraterização da geração Z, suas datas 
e contextos. A ciência da perceção geracional parece algo 
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Para T. Robinson (2017), a geração Z é conhecida por ter 
nascido com a internet, na passagem do século XX para 
o século XXI (de 1995 a 2012). Uma geração que sempre 
viveu na era digital, o que fez com que aprendesse a filtrar 
a informação mais facilmente do que qualquer outra, aí 
encontrando os principais meios de adaptação, se não mesmo 
de sobrevivência.

Na visão de Jenkins (2017), esta é uma geração de pionei-
ros, autodidatas e automotivados, que procuram um impacto 
rápido no trabalho. Aos 17 anos de idade, esta geração entra 
no mundo do trabalho através de um estágio, enquanto fre-
quentam ainda o ensino secundário. Sessenta por cento das 
empresas concordam que os alunos precisarão de se concen-
trar nas suas carreiras, a partir do ensino secundário, a fim de 
competirem por empregos no futuro. 

A escritora Eliza Filby, especialista em valores contempo-
râneos, que escreveu “What publishers need to understand 
about Generation Z”, carateriza de modo intrigante a geração 
Z: “Se pertences à Geração Z (…), provavelmente terás difi-
culdades a ler até ao final deste parágrafo sem clicares fora”, 
notando que a média de atenção para alguém pertencente a 
esta geração é de apenas oito segundos. “O consumo de infor-
mação da Geração Z é resumido a “Piscar os olhos, Partilhar, 
Rir, Esquecer”. Mas a menor atenção será compensada pela 
capacidade de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Na 
escola, ou em ambiente de trabalho, são naturalmente capazes 
de realizar várias atividades simultaneamente.

Refere Daab (2017), a propósito, que essa grandeza de “oito 
segundos” não indica qualquer declínio na capacidade cogni-
tiva, já que os dados criados, postados e partilhados são cada 
vez mais frequentes, o que, combinado com a proliferação de 
monitores e a avaliação instantânea do que é relevante ou não 
constituem uma solicitação crescente e a indicação de uma 
capacidade progressiva. “Não é que eles não possam prestar 
atenção, necessariamente, mas qualquer interação significativa 
com os estímulos requer uma habilidade inabalável de fazer 
triagem em tempo real.” (Daab, 2017)
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192.2.1 Influências

De acordo com Neff e Stein (2018), enquanto as gerações 
precedentes tendiam a olhar para grupos de influenciadores 
mais antigos, procurando pessoas inspiradoras, a Geração Z 
olha para as pessoas da sua idade. Um único membro desta 
geração vê no YouTube, Snapchat e Instagram 68 vídeos por 
dia, de acordo com uma investigação junto de mil jovens com 
idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos, conduzida 
neste Verão pela Awesomeness e Trendera.

Patel (2017) observa que um dos melhores modos de 
alcançar esta geração será através da educação. Enquanto os 
membros mais antigos da Geração Z estão a acabar as suas 
carreiras educativas, não será muito tarde para alcançar o res-
to da geração, cuja maioria ainda se encontra a estudar. Focar 
num público como o da Geração Z, pode ser fundamental para 
a economia e o comércio, pois as decisões de compra por eles 
tomadas durante a adolescência e nos vinte anos seguintes, 
influenciarão as marcas que adotarão ao longo das suas vidas. 
Mas que produtos procura a geração Z? 

Segundo Maslow, os produtos poderão satisfazer diferen-
tes necessidades do consumidor, que se poderão hierarquizar 
em cinco níveis: as necessidades primárias (fisiológicas e de 
segurança); e as necessidades secundárias (sociais, conheci-
mento, autoestima e autorrealização).

Os diferentes tipos de satisfação procurada implicarão 
diferentes tipologias de produtos. Na avaliação do produto, 
o consumidor julgará onde o consumir, avaliando o ponto de 
venda, os principais benefícios associados, condições e servi-
ços oferecidos. A geração Z dificilmente assiste a anúncios na 
televisão ou no YouTube. Em vez disso, é mais sensível a nar-
rativas documentais em vídeo, ou depoimentos de avaliação 
publicados nas redes associais, constituindo o caminho para a 
conquista desse público.

De acordo com Papandrea (2017), sessenta porcento dos 
jovens, suportam marcas que tomam posição pública em rela-
ção a problemas sociais, defesa dos direitos humanos, conde-
nação do racismo, liberdade de orientação sexual. Ao contrá-
rio das outras gerações, a Geração Z relaciona-se melhor com 
a pessoa “real” online, do que com a celebridade mitificada.

2.2.2 Tendências

Mas como poderá essa geração constituir um bom públi-
co-alvo para este projeto? A Geração Z é uma geração digital, 
a geração que vive colonizada por imagens, preferindo assistir 
a um vídeo no YouTube para resolver um problema, em vez 
de ler um artigo onde o discutam. Numa era de sobrecarga de 
informação, as mensagens tornaram-se obrigatoriamente cada 
vez mais baseadas em linguagem visual (imagens, sinais, logóti-
pos). Mas, ao mesmo tempo, têm noção dos efeitos negativos 
provocados pela sobrecarga do digital que, por esse motivo, os 
levam a procurar outras atividades que os ajudem a “desligar 
da máquina”.

Essa nova mentalidade também tem trazido mudanças ao 

fig. 5 Pirâmide hierárquica de necessidades 
humanas, de Maslow



21mundo dos livros. “Em 2016 e pela primeira vez em cinco anos, 
as vendas de livros de capa dura ultrapassaram a venda de 
ebooks” (Hiltzik, 2017). Atualmente esta geração não reconhe-
ce o tablet como um dispositivo de leitura, mas sim, como um 
dispositivo de jogos ou de trabalho.

De acordo com uma pesquisa realizada por Nielsen (2015), 
outras gerações citaram a televisão como principal razão de 
ocupação do seu tempo livre: os Millennials (31%); a Gera-
ção X (38%); os Baby Boomers (42%); enquanto a Geração Z 
representa apenas 23%, preferindo leitura como ocupação de 
tempos livres. 

“Que tipo de problemas e oportunidades representa para 
as editoras de livros? Como poderá a indústria responder a 
esses futuros leitores?” (Filby, 2017)

Filby refere que algumas editoras começaram a pensar 
nestas próximas gerações lançando livros físicos, com pro-
priedades de realidade virtual e realidade aumentada, através 
de livros como Goodnight Lad em que, passando o telemóvel 
por cima das páginas, o leitor poderá ver as personagens em 
volume, ganhando vida. 

Isso significa apoiar a Geração Z a navegar pelas águas do 
crescimento numa era inteiramente nova: o digital. Ainda não 
poderemos ver, por isso, como esse grupo social, em cresci-
mento e cada vez mais influente, a que estamos chamamos 
Geração Z, abalará emocional, profissional ou comercialmente 
o mundo do consumo.

2.3 Julgar um livro pela capa

“Desde crianças que ouvimos dizer que não devemos julgar 
um livro pela capa, mas a verdade é que muitos adolescentes 
fazem as suas escolhas de leitura com base nas capas dos li-
vros” (Jones, 2007; Yampbell, 2009 apud Santos, 2014, p.5). Se 
alguém navega pelas várias estantes de uma livraria à procura 
de um livro, as primeiras coisas que atrairão a sua atenção 
serão as capas dos livros. As nossas escolhas emocionais an-
tecipam as decisões lógicas e dedutivas. Todos nós o fazemos 
subconscientemente, é inevitável.

Segundo Lickerman (2012), a capa pode revelar informa-
ções importantes sobre o livro, como o seu género ou tipo. As 
capas (como os rostos das pessoas) chamam a nossa atenção, 
criam uma expectativa que nos entusiasma e sugerem uma 
certa qualidade de escrita. 

Depois da persuasão da capa, a pessoa segura, então, no 
livro, ou abre o separador no caso de o livro ser digital. Com 
o livro em mãos, provavelmente, lerá primeiro a descrição do 
livro, a sinopse, a biografia e depois, possivelmente, folheia 
algumas das suas páginas.

As pessoas não deixarão de julgar as capas dos livros, 
sobretudo os ebooks. O principal motivo é o facto de qual-
quer pessoa poder criar um ebook e publicar em websites 
tipo Amazon ou Kobo. São várias as plataformas de publicação 
independentes. Esses websites estão a criar um novo futuro 
da escrita, ainda que integrando escritores que não pareçam 
tão bons. 

Será cada vez mais árduo escolher um livro, sendo que 
qualquer pessoa pode publicá-lo, o comprador encontrará 
mais dificuldades a avaliar a sua qualidade pela inflação na 
credibilidade das editoras, o que reforçará a importância e 
impacto das capas na decisão de compra. 

Os nossos cérebros estão constantemente a processar uma 
enorme quantidade de informações. Para lidar com toda a 
informação de forma eficiente, as nossas mentes banem uma 
boa quantidade de pensamento ao nosso “inconsciente adap-
tativo”. (Kilcrease, 2017)

fig. 6 Livro Goodnight Lad de Bradley C. Grimm e ilustrado 
por Miki Tharp
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2.3.1 A capa como convite

A capa do livro não é a apenas a primeira coisa que as 
pessoas veem, é a única coisa que separa a decisão de conti-
nuar a olhar para outros livros ou mergulhar nesse livro. “É um 
convite ao leitor” (Miller, 2017) 

Se não julgarmos o livro pela capa, então por que sentimos 
a necessidade de colocar capas nos livros? Um livro apenas 
enunciado pelo título e nome do autor faria com todos os 
livros tivessem a mesma aparência.

De acordo com Jane Smith (n.d.), na Amazon e noutros 
revendedores online, os livros são exibidos como uma lista, 
tendo como principal fator persuasivo a capa, porque a lista 
de títulos e autores é apresentada na mesma fonte, tamanho e 
cor. O novo clichê de hoje é questionar se a capa “Funciona no 
tamanho do thumbnail?”.

Conforme a autora, grandes editoras tendem a gastar 
elevadas quantias para assegurar que possuem a capa ideal, 
contratando ilustradores e fotógrafos para criar várias capas 
para o mesmo livro, julgando oferecer a capa ideal para cada 
país ou cultura.

Na opinião de Linsdell (2013), a capa é, de certo modo, 
a primeira página da história. Uma capa escura, com muita 
sombra, pode sugerir um livro de horror, enquanto uma capa 
branca brilhante com nuvens poderia sugerir um motivacional. 

Como refere Penn (2016), se o objetivo é apenas criar um li-
vro para oferecer como presente a um certo grupo de pessoas 
ou família então, a capa, é tão importante quanto o escritor 
considera ser. Mas se o objetivo for publicar e ser levado a 
sério pelo mundo literário, então terá de ter a mesma impor-
tância que o conteúdo do livro. 

Bigman (2017) alega que um dos estilos mais usados para 
capas de livros é a ilustração. As ilustrações, que registam qua-
lidades distintivas da mão e do estilo do artista, costumam ser 
uma ótima maneira de reunir uma coleção de livros. As ilustra-
ções adicionam um toque humano a um produto que às vezes 
pode parecer austero, e é por isso que esse tipo de técnica é 
usada com escritores de peso como Truman Capote, Joseph 
Heller e William Shakespeare.

Outro modo de atrair o leitor será através da lombada, 
porque, apesar de a capa frontal ser o mais importante, não 
é a parte anatómica do livro mais visível quando o colocamos 
na prateleira. Eles podem ser bastante estreitos, mas uma 
lombada bem desenhada pode tornar uma coleção de livros 
num elemento de decoração na sala-de-estar ou no escritório, 
conforme Bigman (2017).

Desenhar a lombada de um livro pode ser algo desinteres-
sante no processo de criação de livros. Um retângulo estreito 
para trabalhar, muitas vezes, sem espaço suficiente para o 
essencial: título do livro, nome do autor e logótipo da editora.

“A capa frontal fez o seu trabalho se o comprador chegar à 
contracapa; deixou-os suficientemente interessados para olhar 
uma segunda vez” (Lant, 2017) 

É nesta parte do livro que o leitor pode ler a sinopse e, 
segundo Karla Lant (2017), o trabalho da contracapa é atrair 
de tal modo os leitores, que se sintam obrigados a comprar o 
livro. A parte mais importante da contracapa é a descrição do 
livro, é nesta parte da capa que podemos oferecer os detalhes 
suficientes, sem revelar a história, o que garante que o com-
prador não possa dizer que “não”.

Normalmente é nesta secção que se encontra o código de 
barras e o código ISBN (international standard book number) 
que o acompanha. Desde 2007 todos os livros são “marcados” 
com 13 dígitos. Esses 13 dígitos correspondem a um sistema in-
ternacional de identificação que os classifica pelo título, autor, 
país (ou código do idioma) e a editora.

fig. 8 Coleção de livros de Truman Capote 
ilustrados por Nikola Klímová

fig. 7 Coleção de livros de Shakespeare 
ilustrados por Brian Lemus

fig. 9 Dalrympl design de Cardon Webb fig. 10 Henrik Ibsen design de Henrik Steen Karlsen 

fig. 11 Os componentes de um ISBN de 
10 dígitos e do equivalente em 13 dígitos; 
e o respetivo código de barras, onde é 
possível observar o dígito de verificação 
diferente de cada um.



25Alguns livros também incluem uma pequena biografia do 
escritor, o que também se encontra regularmente nas abas 
interiores do livro. “Os leitores adoram ficar a saber um pouco 
mais sobre o autor, os detalhes sobre quem escreveu o livro 
podem ser o fator decisivo na compra do livro” (Lant, 2017). 
Lant alega ainda que estas biografias tendem a ser curtas, 
aproximadamente três frases. Se o livro for de ficção, as bio-
grafias tendem a mostrar mais a personalidade do escritor. No 
caso de livros não ficcionais, tendem a descrever o escritor e 
os seus trabalhos mais recentes.

2.3.2 Design de uma capa

Desta forma conclui-se que as capas têm um valor impor-
tante na compra e leitura de um livro. A capa “comunica o 
conteúdo do livro e transmite informação sobre do que retrata 

o livro” (Barthelmess, 2014). Grandes designs de capas, por-
tanto, chamam a atenção do leitor, sugerem o tom e o estilo do 
trabalho e mostram a qualidade do próprio livro. Mas o que faz 
de uma capa ser “uma boa capa”?

Em Design For Meaning: Creating Effective and Artistic 
Book Cover Designs, Peter Mendelsund (2015) caracteriza a 
capa do livro como uma forma muito pura de design. Trabalhar 
com pouco material e num espaço tão pequeno não é como 
trabalhar num logótipo para uma empresa que já tem uma his-
tória e uma cultura anterior. Afirma ainda que a capa do livro 
pode conter tudo o que o designer decidir mais uma pequena 
quantidade de tipografia, que é predeterminada, como o nome 
do autor, o título do livro e talvez um mote, “de certo modo é 
como fazer um poster” (Mendelsund, 2015) 

Seguindo a linha de pensamento de Caldwell e Zappaterra 
(2014, pp. 62-63), existem abordagens diferentes para o design 
da capas mas, de modo geral, as capas podem ser separadas 
em três categorias: figurativas, abstratas e tipográficas. Esta 
última, apesar de ser a menos usada, se for bem aplicada pode 
ter maior impacto visual.

Um grande fator decisivo no design da capa é a cor, “As 
pessoas decidem dentro de 90 segundos as suas interações 
iniciais com pessoas ou produtos e cerca de 62-90% da ava-
liação é baseada apenas em cores” (Samara, 2006: 783 apud 
Santos, 2014, p.49)

“A cor é uma parte inseparável do nosso quotidiano e sua 
presença é evidente em tudo o que percecionamos. É am-
plamente reconhecido que as cores também têm um forte 
impacto nas nossas emoções e sentimentos” (Hemphill, 1996; 
Lang, 1993; Mahnke, 1996 apud. Kaya 2004).

O estudo realizado por Akcay, Sable e Dalgin, que tinha 
como principal função determinar a importância da cor na 
escolha do produto, concluiu que a cor é muito mais relevan-
te para jovens adultos do que para pessoas de maior idade. 
(Akcay, Sable e Dalgin, 2012)

Nas próximas tabelas, obtidas num estudo realizado com 
alunos universitários, podem observar-se as respostas emocio-
nais a cinco cores principais (vermelho, amarelo, verde, azul, 
roxo), cinco cores intermédias (amarelo-vermelho, verde-ama-
relo, azul-verde, roxo-azul, vermelho-roxo), três cores acromáti-
cas (branco, cinzento, preto) e as razões das suas escolhas.

fig. 12 Contracapa com sinopse e detalhes sobre o 
autor que se relacionam com o livro. Capa de livro 
de kostis Pavlov para celenawittman
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Ao analisar as tabelas deparamo-nos com a informação de 
que a cor verde atingiu o maior número de respostas positivas 
(95,9%), seguida pela amarela (93,9%). “O verde estava asso-
ciado à natureza e às árvores, criando assim sentimentos de 
conforto e emoções calmantes. A cor amarela era geralmente 
vista como viva e energética e provocava emoções positivas, 
incluindo felicidade e excitação, porque normalmente é asso-
ciada ao sol, quando as flores desabrocham e ao horário de 
verão.” (Kaya, 2004, p.399)

Nessa mesma tabela observa-se que o cinzento aparece 
associado a emoções negativas (89.8%), conotadas com triste-

za, depressão, aborrecimento, confusão, cansaço e solidão ou 
mesmo raiva e medo.

É interessante pensar no facto de que usando simples-
mente a cor poderemos comprometer, ou não, a venda de um 
produto, independentemente do seu conteúdo em si mesmo.

2.4 Síntese

A convergência tripartida nos temas da ilustração digital, 
geração Z e gramática do design gráfico, influenciaram a capa 
do livro. Ao abordar estes temas pude enquadrar melhor 
o meu projeto junto da sociedade, aproximando-o do meu 
público-alvo, a geração Z, uma geração que vive imersa da cor, 
imagem e entretenimento. 

Para um ilustrador digital habituado a produzir composi-
ções complexas e detalhadas, é relativamente simples dominar 
a técnica criativa, mas para outros pode ser misteriosa a forma 
como elas surgem: não só desconhecem o processo de cria-
ção, como também não sabem como ele se pratica e desenvol-
ve, especialmente porque a arte digital é algo relativamente 
recente e exclusivo ao grupo dos naturalizados pelo digital. 

Depois de ter investigado estes temas, decidi fazer uma 
pequena pesquisa no terreno, a partir destes dados, reali-
zando visitas a livrarias físicas, onde verifiquei a aplicação de 
grande variedade de gama cromática nas capas dos livros, 
apesar de se reconhecerem diretrizes das editoras talvez mais 
fiáveis e comprovadas para o apelo da atenção do leitor. Talvez 
seja este o motivo pelo qual cada vez parece haver mais livros 
cobertos com capas coloridas. Tentar agradar a um público 
jovem, apelando a uma geração que está a redescobrir o gosto 
pela leitura, parece ser o grande passo a dar. Por isso surgiu o 
último tema, dedicado ao design gráfico na capa de um livro, 
porque só conseguirei que as pessoas olhem para o conteúdo 
do livro se a capa os atrair, e por isso me pareceu tão relevan-

fig. 13 Tabela 1 estudo realizado por Akcay, Sable e Dalgin 
em que demonstra as frequências das reações emocionais 
dadas a cada cor

 Tabela 2 estudo realizado por Akcay, Sable e Dalgin 
em que demonstra as cores e a sua associação emocional 
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te investir algum tempo no seu design.
Da leitura de muitos artigos, livros, blogues, revistas e docu-

mentários a que assisti, constatei a persistência de sete pontos 
centrais que intervêm na persuasão do leitor da geração Z:

 1. As primeiras impressões contam;
 2. As opiniões são formadas num “click”, condicionadas  

     por um sentido emocional;
 3. As imagens são importantes;
 4. A ilustração digital veio para ficar;
 5. As cores são um fator determinante (os cromatismos  

     quentes são mais atraentes para o expectador);
 6. Se conquistarmos a atenção do leitor, então   

     podermos acreditar que pegará no livro;
 7. As capas dos livros também são julgadas.

Como designer gráfico, confesso padecer da falta de afas-
tamento no julgamento de qualquer embalagem: não consigo 
evitar o domínio da apreciação estética na aquisição de pro-
dutos, condição que parece determinantemente instalada no 
meu cérebro.
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O descobrimento de um estilo de arte

Desenhar sempre foi algo que me surgiu naturalmente, mas 
nem sempre valorizado. Nos meus primeiros anos de formação 
(durante o ciclo), tive uma professora que não gostava muito 
da minha técnica, avaliando-me com classificações relativa-
mente baixas à disciplina de Desenho. Revoltado com isso, 
senti-me impelido a melhorar, desejando ser o melhor no que 
mais gostava de fazer, desenhar.

Quando entrei no curso de artes visuais (ensino secun-
dário), deparei-me com outros artistas plásticos muito mais 
avançados do que eu: conseguir desenhar uma flor ou uma 
cadeira tão bem como eles, era algo que simplesmente sonha-
va. A primeira memória que guardo da primeira aula é que, a 
partir desse dia, teríamos que nos fazer acompanhar por um 
diário gráfico. “Um diário gráfico?”, pensava para mim mesmo; 
não fazia ideia o quanto isso me iria ajudar no futuro.

Um diário gráfico era o bloco de folhas ou o caderno onde 
tínhamos que fazer pelo menos um desenho por dia, indepen-
dentemente de ser um desenho bom ou mau. O importante 
era desenhar, tornando-nos melhores no que fazemos.

Mas esses diários não servem só para treinar. A inspiração 
atinge-nos nos momentos mais estranhos e ter um caderno 
acessível para quando essas ideias fluem pela nossa cabeça 
pode ser uma mais-valia. Ao esboçar essas ideias contribuímos 
para que o nosso cérebro chegue a lugares que dificilmente 
chegaria se não as visse materializadas no papel. Ao apontar 
essas explosões de ideias poderemos revê-las mais tarde, ali-
mentando um processo contínuo de interpretação e proposta.

Desde então sempre me esforcei imenso. Isso levou-me a 
desenhar por observação visual e não apenas por imaginação. 
Aqueles dias em que me encontrava na estação de comboios 
à espera para regressar a casa, desenhando as pessoas que 
como eu esperavam sentadas, ou o ambiente envolvente, 
onde o relógio de parede nos agarrava ao tempo que passa, 
desenhar essas pequenas coisas do nosso dia a dia, é algo que 
pode mudar o modo como vemos o mundo.

Em retrospetiva sinto que usar o diário teve um grande 
impacto na evolução da minha técnica, desenvolvimento de 
ideias, sistemas de representação e fortalecimento das minhas 
amizades. Ao desenhar amigos consegue-se ter um momento 
de intimidade e de conversa tranquila e sim, também ficamos 
a descobrir pormenores da cara das pessoas nos quais nunca 
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33tínhamos reparado. Os amigos geralmente não se importam 
de serem modelos, participando no que estás a tentar fazer. 
Podemos desenhá-los num café, na sala de aula ou na pausa 
do almoço.

3.2 Centauro, a origem de um livro ilustrado

Desde muito cedo que me lembro de desejar ser arquiteto. 
Toda a minha vida convergia para isso, mas tudo mudaria quan-
do estava prestes a acabar o secundário. Ao longo dos últimos 
anos, tenho vindo a colecionar diferentes livros de arte, arqui-
tetura, desenho, contos ilustrados e, no meio de todos esses, 

encontram-se alguns que me abriram os olhos para outro mun-
do; um mundo que revela o processo criativo que está por trás 
dos maiores meios de entretenimento, jogos de vídeo e filmes. 
Hoje, esses meios são umas das mais importantes e influentes 
formas de expressão artística em todo o mundo e estes livros 
mostram exatamente o motivo.

Ao aventurar-me nas páginas destes livros descobri que 
era isso que queria fazer na minha vida. Não me refiro simples-
mente ao criar das personagens nem os cenários que os con-
textualizem, mas também à conceção do livro em si mesmo, ao 
seu design gráfico.

Ingressei em Design Gráfico e Multimédia (seguindo o ramo 
gráfico) na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da 
Rainha (também conhecida por ESAD.cr) e foi então que tudo 
começou. O gosto pelo design gráfico foi aumentando ao 
longo desses três anos assim como o sonho de criar um livro. 
Professores como Rúben Dias, Aprígio Morgado e Ricardo 
Santos foram uma mais-valia para a evolução deste meu sonho.

Com a licenciatura terminada decidi continuar a expandir o 
meu conhecimento nesta área, através do mestrado em Design 
na Universidade de Aveiro. Em Aveiro, conheci novas caras e 
novos modos de criar, o que valorizo imenso. Ao ingressar nes-
te curso senti que havia uma enorme oportunidade de tornar 
essa ideia da conceção do livro numa realidade. Mas não podia 
ser um livro qualquer. Com este projeto tinha como objetivo 
desenvolver e mostrar o meu estilo enquanto designer gráfico 
e ilustrador.

Debati muito sobre que livro escolher: escolher um livro 
era já algo difícil, desenhar um livro por inteiro não seria astu-
to, visto que o tempo era reduzido. Um livro e um autor que 
fossem relevantes, harmonizáveis com o meu estilo de ilustra-
ção.

Decidi falar com a professora Doutora Ana Margarida 
Ramos. Falámos de possíveis livros até que me aconselhou o 
conto Centauro de José Saramago.

Originalmente publicado em Objecto Quase, fez parte de 
uma seleção de 21 contos de escritores internacionais, com a 
curadoria de Nadine Gordimer. O conto apresenta-nos as der-
radeiras aventuras do último Centauro, narrando as discórdias 
entre o cavalo (a nossa parte instintiva) e o homem. Saramago 
criou uma imagem que mostra a pressão constante das pes-
soas que nos rodeiam, uma sociedade que nos influencia e 
transforma em algo que não somos.

fig. 15 Diários gráficos.
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3.3 Influências e referências visuais

Durante muitos anos tenho sido inspirado por vários estilos 
de arte e os seus artistas. Isso levou a que as suas histórias e 
ilustrações tivessem um grande impacto na minha técnica e no 
meu percurso como designer gráfico e ilustrador.

Sou muitas vezes interpretado por ter um estilo muito ame-
ricano, talvez por achar estimulante o estilo de arquitetura dos 
vários edifícios dessa cultura, ou até mesmo por influência dos 
vários artistas que sigo mas, no fundo, tenho inspirações de 
várias partes do mundo. Artistas como Ashley Wood (australia-
no), Yuri Shwedoff (russo), Stéphane Wootha Richard (francês), 
Simon Stålenhag (sueco), Zac Retz (americano), fazem parte de 
uma escola personalizada que me tem formado para a obser-
vação do mundo. 

Uma outra grande influência no meu estilo vem da minha 
própria experiência como pessoa. Durante a minha juventu-
de fui escuteiro, o que me ajudou imenso a conhecer locais 
e paisagens que possivelmente nunca teria pensado vir a 
visitar. O gosto por fazer fotografia ou desenhar as paisagens 
e pessoas que encontrei nessas aventuras, foi algo que sem-
pre me acompanhou, algo que se nota nas minhas ilustrações. 
Algo que também me ajuda imenso nas ilustrações é o céu. O 
equilíbrio fugaz entre a força e a fragilidade das nuvens. Uma 
coleção pessoal de centenas de fotografias de céu ajuda-me a 
criar novas paletes de cor. Cores vibrantes do pôr do sol ou os 
raios quentes que passam entre as frinchas das nuvens, tudo 
isso ajuda a criar composições a que se associam mimética e 
metaforicamente, sentimentos de tranquilidade e equilíbrio.

3.4 Metodologia do processo criativo

Descrevem-se, nesta parte da minha dissertação, as etapas 
e os procedimentos metodológicos que estiveram subjacentes 
ao desenvolvimento do trabalho. Estes estão separados em 
10 fatores: Análise do conto, primeiros estudos, conceção da 
capa, grelhas e layout do miolo, seleção das fontes tipográfi-
cas, tratamento das guardas, processo criativo das ilustrações, 
relação texto e imagem, fatores determinantes na seleção das 
ilustrações, encadernação.

Após a seleção do livro debruço-me sobre o que está no 
seu interior e isso significa ter que o ler de capa a contraca-
pa. Perceber as personagens, procurar detalhes, apontar os 
principais sentimentos experimentados durante a leitura é 
algo primordial na minha metodologia com consequências para 
a conceção do meu design. Tento então capturar o clima, o 
ambiente e a sua palete de cores, tanto quanto possível, não 
significando que venha ser a palete final, mas ajudando a criar 
um ambiente visual, uma circunstância espaço temporal, o que, 
na escrita de Saramago (Centauro), terá dificultado um pouco.

Não é um rosto velho, o do homem. Novo, também não, 
porque não o poderia ser, porque os anos se contam por 
milhares. Mas pode comparar-se com o duma estátua antiga: o 
tempo gastou-o, não tanto que apagasse as feições, o bastan-
te apenas para as mostrar ameaçadas. (Saramago, 1978, p.119)

Quando me confrontei com a criação da personagem 
“Centauro”, tendo uma descrição vaga do que seria o Centau-
ro, senti que teria uma certa liberdade criativa. Após a análise, 
foram várias as caras que me passaram pela cabeça, ou melhor 
pelo desenho, já que esboçar é o meu modo de visualizar as 
ideias. Com esses esboços começo a criar as personagens 
possíveis, embora muito esquissas no início. 

Ao fazer estes esboços, tentei criar uma personagem que 
fosse o mais natural possível, sendo um ser mitológico, cujo 
corpo é em parte o de um cavalo, senti que não usaria qual-
quer tipo de roupa. Decidi inspirar-me na beleza grega, visto 
que, durante o conto, referem o seu passado com as divin-
dades gregas. Acabei por criar um rosto que não fosse velho, 
nem novo, um rosto intemporal, mas um rosto que mostrasse a 
passagem do tempo. 

Kalos kagathos é uma expressão grega usada para referir 

fig. 21 Fotos do céu.
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37a união do belo com o virtuoso. O ideal de kalos kagathos só 
pode estar presente no indivíduo completo que é mestre de 
todas as virtudes e também um respeitado membro da comu-
nidade. Uma descrição que, no início, achei perfeita para um 
centauro, sendo parte homem parte cavalo.

Com a leitura do conto apercebemos que essas caracte-
rísticas começam a abandonar a personagem, que os bons 
tempos tinham-se tornado parte do passado, os conflitos entre 
a condição instintiva do animal com a sua condição de Homem 
começavam a revelar-se.

Foi então que decidi criar o centauro que tenho agora, 
como fase de transição desse estatuto, Kalos kagathos. Lábios 
carnudos, queixo protuberante, rosto esculpido e um corpo 
musculado, o ideal da beleza grega, mas com uma barba e um 
olhar abandonados.

A maioria dos autores (intencionalmente, involuntariamente) 
fornecem aos seus personagens ficcionais mais comportamen-
tos do que descrição física. Mesmo que um autor se destaque 
na descrição física, ficamos com misturas de partes do corpo 
dispersas e detalhes aleatórios (...). Nós preenchemos os 
espaços vazios. (Mendelsund, 2014, p.19)

Com estas palavras em mente, iniciei os estudos de outra 
personagem, igualmente relevante para a história visto que 
retratava os desejos e simultaneamente os receios do Centau-
ro. “O homem afastou os ramos e olhou para o rio. Na margem 
havia roupas. Alguém tomava banho. Empurrou mais os ramos. 
E viu uma mulher” (Saramago, 1978, pp. 126-127). A mulher 
exigia determinada consideração no modo como a retrataria, 
visto que estaria nua. Optei por colocar a personagem com 
um manto vermelho, uma cor que representa a paixão, energia 
e a excitação, o conjunto de sentimentos que dominaram o 
centauro ao encontrá-la.

Fisicamente, esta personagem representa a vulnerabilidade 
e a fragilidade, o oposto do centauro. Quando comecei a es-
boçar os primeiros traços não tinha ninguém em concreto em 
mente, deixei-me levar pelo sentimento e pela música, surgin-
do desta maneira um rosto amigável, mas de olhar profundo.

Ao realizar o ensaio da ilustração do Centauro, apercebi-
me de que teria potencial para futura capa do livro. Eu con-
fesso-me culpado por julgar os livros pela capa, mas depois 
de observar à minha volta, apercebo-me de que este é um 
sentimento comum à maioria. 

Sim, comecei com a capa. Uma imagem pode valer 1.000 
palavras, mas como posso unir as 100.000 dum livro numa úni-
ca capa? (atendendo a que as capas dos livros ajudam os seus 
potenciais leitores a decidirem se esse livro lhes é destinado 
ou não). Depois de capturar a atmosfera, a composição é fun-
damental. Ao usar uma cor ou uma forma ousada, isso ajudará 
a atrair a atenção dos espectadores pelo livro.

… o corpo humano é o símbolo mais prevalente, em particular 
o corpo fragmentado focado na parte superior do corpo, isto 
é, a cara e os olhos. A inclusão de imagens corporais na capa 
de um livro é uma estratégia de marketing bastante efetiva, 
uma vez que os adolescentes tendem a criar uma relação 
pessoal com os protagonistas. (Santos, 2014)

Pessoalmente sinto que o meu principal impasse quando 
estou a ilustrar é saber que detalhes incluir ou quais deixar 
cair. Ao fazer ilustrações “inacabadas”, que variam entre a defi-
nição realista e a sua indefinição inacabada, poderemos cativar 
um maior interesse do leitor. 

Ao criar a capa do livro senti que não necessitava de mos-
trar o corpo completo do Centauro. Bastaria mostrar o rosto 
cansado e um olhar profundo em grande plano, acompanhado 
pelo título Centauro sobre a linha de fuga, associado na con-
tracapa a uma pequena sinopse do que acontece no conto.

A criar este rosto podemos ver semelhanças com um rosto 
relativamente conhecido, o do ator americano Clint Eastwood, 
frequentemente em papéis de humanista ético que não se 
deixa perturbar pela passagem do tempo (um cowboy também 
é uma espécie de fusão entre cavalo e homem). A necessida-
de de encontrar o “personagem” para o desenhar, levou-me 
a adotar um personagem (do cinema) que já habitava a minha 
memória, encarnado pelo ator que sempre admirei.

fig. 22 Esboços a traço do Centauro. 

fig. 23 Referências de Clint Eastwood



39Após o rosto criado tive de pensar na cor da capa do livro, 
isso originou um ficheiro com várias camadas e cada uma com 
uma cor diferente. Comecei por usar azul, um azul pastel, 
mas depois de falar com os meus colegas designers cheguei à 
conclusão de não era a cor ideal, faltava o fator de pregnância, 
que chamasse a atenção, que cativasse o leitor a navegar para 
além da capa. 

Ao criar esta capa decidi consultar o conhecimento de 
profissionais. Segundo Penn (2016), existem seis pontos impor-
tantes:

 1. Abordar o público desejado. Se a capa estiver a 
atrair um público diferente do desejado não só haverá o pro-
blema de perder os leitores desejados como também atrairá 
pessoas que podem não se identificar com o tipo de escrita 
encerrada no interior do livro, levando assim à deceção e más 
revisões.

 2. Ter a certeza que a capa grita “leva-me”. Isso pode 
ser feito com tipos de letra, cores e imagens. Fazer investiga-
ção numa livraria e ver quais são os livros que mais nos atraem, 
procurando perceber porquê: Será o conteúdo da imagem ou 
o uso de amarelos vibrantes?

 3. Ser profissional. Para alguém novo no mundo da 
publicação, as despesas da criação de um livro podem ser as-
sustadoras; a edição, revisão, formatação, edição de capa, etc.. 
Encontrar um bom designer gráfico é fundamental para quem 

não se sente confortável com a criação das capas dos livros, 
isto é, para as pessoas que, por exemplo, querem levar a vida 
como escritores profissionais.

 4. Confiar nos instintos. Ouvir as opiniões dos amigos 
e família é bom; os amigos são solidários, desejando certamen-
te a ver a nossa carreira a progredir bem, mostrando-se por 
isso empolgados com a publicação de um novo livro. Mas a não 
ser que sejam o público-alvo do escritor, não se recomenda 
que lhe demos ouvidos ou solicitemos opinião, a não ser que 
essas pessoas pertençam ao grupo de leitores que elegemos.

É importante confiar na própria opinião. Teoricamente, o 
escritor já leu muito do género em que está escrever, para 
saber o que funciona e o que não funciona. Alterar o nome do 
autor na capa para que ele não seja reconhecível e cole-o ao 
lado de algumas capas de livros já publicados e pergunte a um 
grupo de leitores o que acham.

 5. Motes, citações e thumbnails. “É preciso pensar 
no thumbnail” é uma das frases mais usadas pelas editoras. 
Nem tudo na capa tem que estar visível enquanto estiver no 
formato de selo. A decisão sobre a seleção e hierarquia da 
informação dependerá do género e público-alvo. Naturalmen-
te é necessário ver logo a imagem, o título ou o autor. Mesmo 
não sendo legível convém ser visível, só para o leitor saber que 
está presente. Também fornece um indicador subtil de que 
foi apoiado por um autor de grande nome ou que o livro é um 
best-seller.

 6. Pensar no futuro da marca. Depois de ter estabe-
lecido uma base de fãs, é necessário manter esse número de 
leitores e fazer com que voltem a encontrar os próximos livros 
da coleção, para isso o estilo de cada capa deve ser semelhan-
te. Certificar de que os materiais de publicidade se encaixem 
bem e que sejam coerentes com o design da capa.

fig. 24 Ilustração com fundo em tom azul
fig. 25 Ilustração com fundo em tom amarelo
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Com esta capa sentia que se validavam todos estes pontos. 
Agora tinha que decidir as medidas do livro. Não podia ser 
um livro comum, e por comum refiro-me à forma retangular 
vertical mais vulgar, porque apesar de ser um formato otimi-
zado não seria compatível com o meu tipo de ilustração. As 
ilustrações que tendem a ter a proporção da “paisagem” ou do 
ecrã de cinema (21:9 ou 16:9) implicariam um livro que, quando 
aberto, fosse compatível com essa experiência de mergulho 
visual na imagem. 

Determinei que usar o formato quadrado era o mais amigá-
vel, ao usar esse formato não só teria espaço para a ilustração 
como também para o texto. Com o formato escolhido decidi 
procurar na minha biblioteca livros deste género e as suas me-
didas. Nessa pesquisa encontrei diferentes tipos de medidas, 
sendo que em média tinham no máximo 26 por 26 centímetros. 

As dimensões e proporção dos livros dependem, em boa 
medida, do melhor aproveitamento do plano do papel de 
impressão, no jogo com o formato de impressão das máquinas 
(tipográficas, off-set, ...) e tendo em consideração a sua dobra-
gem para a constituição de cadernos cosidos e posteriormente 
brochados à capa. 

As máquinas mais comuns entre as (pequenas) tipografias 
portuguesas, têm o formato de impressão de 1/2 plano, isto é, 
imprimem em planos A1: 594 x 841mm (metade do plano A0) 
= 8 X A4 (210 x 297mm). Dobrando o plano 3 vezes sempre 
sobre si mesmo, alternando os sentidos, obtemos um retângu-
lo na mesma proporção inicial, mas 8 vezes mais pequeno, a 
que se designa caderno. Um plano A1, poderá ser dobrado em 
8 subdivisões A4, correspondendo a um caderno de 16 páginas 
(ou 2 cadernos de 8 páginas, assim dobrados para maior faci-
lidade técnica na sua cosedura a linha). Pretendendo imprimir 
uma obra “quadrada” e não retangular, a primeira dobragem 

não deveria ser feita a 1/2 mas a 1/3 da medida maior do plano, 
dando 6 subdivisões de 29,7 x 28,0 cm, ou seja 1 caderno de 12 
páginas. Estas medidas poderão sofrer redução pelo desperdí-
cio causado pelo aparamento final do caderno. 

Assim, após estudos de composição interna da paginação e 
gestão da mancha do texto que esbocei, optei por um formato 
que se inscrevesse nos constrangimentos técnicos (sendo por 
isso inferior a 27 x 28 cm), tendo-lhe atribuído a medida de 25 
x 27 cm, ou seja um quase quadrado, ligeiramente mais baixo. 

Com a medida do formato e o número de páginas decidido 
(em cadernos de 12 páginas), faltava verter a informação. Optei 
por colocar na capa frontal o título, nome do autor e logo da 
editora, deixando a identificação do ilustrador para a contra-
capa. A contracapa contém novamente o nome do autor e do 
livro, o logo da editora e da Fundação José Saramago, indica-
ção do autor como Nobel da literatura e código de barras.

O processo de desenvolvimento da capa sofreu alterações, 
não tendo tido sempre o mesmo layout da informação. As 
opiniões que ia recebendo e as orientações do meu supervi-
sor, fizeram-me perceber a necessidade de alteração como se 
pode ver na sequência das imagens 27 a 29, fazendo variar a 
mesma informação em diferentes disposições.  

Tendo a capa resolvida, decidi avançar para a conceção do 
miolo do livro. Na tradição gráfica ocidental, comecei por pen-
sar uma grelha compositiva a partir do formato da obra. A gre-
lha ajuda a que tenhamos uma visão mais modular do espaço, 
como distribuir a informação nas páginas mantendo hierarquia 
de sistema e unidade do conjunto. Ou seja, como compor os 
elementos gráficos, tornando a sua leitura intuitiva, respeitan-
do a diferença de cada dupla página, mas sem perder unida-
de e coerência do conjunto. A composição deverá acautelar 
a proteção do texto relativamente às margens e dobragem 
interior das páginas, prevalência da mancha de texto, número 
de colunas e linhas por página, posição de títulos e número de 

fig. 26 Estudos para o estilo de capa. 



43página.

Comecei por ensaiar a grelha de composição, com as caixas 
de texto sobre algumas ilustrações que tinha no meu portfólio. 
Os primeiros layouts começaram a aparecer. Páginas só com 
imagem, outras só com texto e outras mistas. Gostaria que o 
leitor deste livro se sentisse envolvido pelas ilustrações mas 
conseguindo, ao mesmo tempo ”respirar”. O doseamento do 
texto em relação à imagem parecia fundamental para assegu-
rar ritmo ao longo das páginas. A imagem sem texto induz um 
comportamento mais meditativo e expetante.  

Depois de ter acabado o layout, ainda que provisoriamen-
te, envolvi-me na narrativa do conto em si mesmo. Distribuir o 
texto pelas páginas disponíveis, reforçando o ritmo do próprio 
texto, foi um grande desafio, sobretudo ao compatibilizar a 
fragmentação do texto com as partes que pretendemos ilus-
trar, torna-se difícil.    

Questionei a fonte tipográfica a usar. Preferi usar uma fonte 
serifada, enfatizando uma retórica clássica; tinha para isso 
bons candidatos: Sabon, Baskerville, Garamond ou Caslon. As 
serifadas nasceram da necessidade de tornar mais evidente 
o alinhamento das letras na impressão tipográfica com tipos 
móveis. As palavras tornam-se mais legíveis, porque as serifas 
guiam o fluxo horizontal da composição, tornando-as menos 
cansativas de se ler. Para projetos que envolvem textos longos, 
como livros, jornais e a maioria das revistas, os tipos de letra 
serifados são os tipos de letra mais usados. Por oposição 
estilística às “grotescas” (fontes sem serifas) associadas a de-
sempenhos mais funcionalistas e menos representacional, as 
serifadas adquirirem um estatuto mais humanista e clássico. A 
fonte Times (desenhada sobre supervisão de Stanley Morison, 
em 1931) foi concebida para responder com eficiência e legibili-
dade, às exigências da imprensa diária do séc. XX. 

Mas qual escolher? A fonte Caslon, desenhada pelo tipó-
grafo inglês William Caslon em 1732, é particularmente robus-
ta, não se diferenciando pela elegância do desenho, mas, pelo 
contrário, pela determinação da mancha negra dos seus cara-
teres “quadrados”, desenhados numa proporção que privilegia, 
na caixa baixa, o centro redondo contra as hastes ascendentes 
ou descendentes. Os términos dos carateres são também bas-
tante expressivos, produzindo um ruído que lembra a tipogra-
fia em chumbo do séc. XVI. Na verdade, quando comparada 
com outras fontes antigas como a Garamond (desenhada por 
Claude Garamond ainda no séc. XVI) ou a Bodoni (desenha-
da por Giambattista Bodoni no final do séc. XVIII), a Caslon 
parece arcaica. Mas, talvez por isso, transmite uma sensação 
de antiguidade que julguei conveniente à intemporalidade do 
Centauro.

fig. 28 Grelha de composição da página.

fig. 29 Layout das páginas do livro. 

fig. 30 Fontes tipográficas usadas 
no design do livro: Adobe Caslon 
Regular, Adobe Caslon Semibold, 
Godlike Regular.
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Ao referir o processo criativo da capa não mencionei a fon-
te tipográfica aplicada. Para o título “Centauro” usei a Godlike, 
uma fonte serifada e feita à mão (desenhada por Peter Bruhn, 
em 1996), mas com alterações, aumentando a espessura para 
atribuir mais peso ao conjunto e introduzi incisões nas letras 
N e U. Com essas incisões, apesar de não serem muito notó-
rias, tentei simbolizar as cicatrizes que a personagem principal 
adquiriu durante a sua vida, porque mesmo sendo uma perso-
nagem forte e ousada (como a fonte tipográfica), também tem 
as suas marcas. 

A compatibilização do texto com a ilustração em fundo 
implicou a criação de janelas sobre a ilustração, assim garan-
tindo a perfeita leitura do texto. A primeira versão do livro não 
possuía essa característica o que dificultava imenso a leitura 
de algumas palavras.

Tendo resolvida a capa e o miolo, pensava agora em como 
conectá-los recorrendo a guardas verdadeiras (isto é, não 
integrando a impressão do miolo). As guardas, para quem não 
conhece a palavra neste contexto, são as folhas que resguar-
dam o princípio e o fim de um livro, ligando fisicamente o miolo 
à capa, quando esta é encadernada, constituindo um porme-
nor da tradição tipográfica que, apesar de fazerem parte na 
maioria dos livros, nem todos fazem um bom proveito delas. 
Para a sua resolução, voltei a reunir-me com a Doutora Ana 
Margarida Ramos que me facultou alguns livros da sua enorme 
coleção, inspirando-me a reproduzir os esboços que deram 
origem às versões finais do conto ilustrado. Ao fazê-lo, o leitor 
poderá não só aperceber-se do processo criativo que está por 
trás deste livro, como poderá também constituir uma síntese, 
como se fosse uma espécie de trailer ao livro.

Quando tal acontece, quando as guardas têm direito a 
vida própria, podem ultrapassar as suas funções de ordem 
mais prática ou funcional, e tornar-se importantes espaços de 
comunicação. (Isabel, 2008)

A intenção de representar nas guardas o maior número de 
protagonistas da obra acabaria por complexificar o seu dese-
nho, demorando o seu processo já que tive de as recompor 
diversas vezes. Tratava-se de recompor num único desenho as 
diferentes ilustrações, de modo a que nem parecessem dema-
siado aglomeradas nem resultassem demasiado vazias. 

fig. 31 Título do livro.

 fig. 33 Guardas finais.

fig. 32 Estudo das guardas



47Na verdade não quis fazer um trailer, mostrando quase 
todo o filme ou as suas partes mais interessantes, por per-
ceber que, na perspetiva comercial, não deveria antecipar a 
visualização do “filme” sob risco de poder perder a curiosida-
de e interesse na sua visualização. 

Foram estes os motivos que me levaram a criar estas 
guardas. Consigo antecipar a representação dos personagens, 
provocando sedução e um pouco de mistério, que a cor negra 
do fundo ajudou a comunicar.

Neste projeto, todas as ilustrações começaram por uma 
página em branco, partindo de um documento A2, assim garan-
tindo que minhas ilustrações fossem relativamente grandes. 
Costumo trabalhar numa tela que ronda os 4.800 pixéis por 
7.000 pixéis a 300 dpi (pontos por polegada). Julgo importan-
te começar as ilustrações com dimensões generosas, porque, 
apesar do aumento de peso na sua realização, evitam-se 
problemas futuros decorrentes da necessidade de aumentar 
a ilustração sem margem de resolução, o que implicará resul-
tados desastrosos, como muitos artistas digitais confirmarão. 
Em ilustrações construídas por mapas de bits (não vetoriais), a 
resolução da imagem ficará condenada à sua resolução inicial. 

No desenvolvimento de imagens digitais produzidas em 
ambiente Photoshop, com retórica de pintura analógica tipo 
“pintura a óleo”, gosto de usar pinceis que tragam textura, 
atribuindo ao resultado um registo visual de inacabado. Deste 
modo, não ficarão com ar artificial, mas com uma expressão 
mais palpável, de pintura a óleo. A dimensão da mancha, pro-
longamento, arrastamento ou acumulação de tinta, dependerá 
da informação aplicada à “caneta” (rato), sobre a mesa digitali-
zadora, fazendo variar a pressão, velocidade do movimento e 
movimento da mão. A grande vantagem relativamente à pintu-
ra analógica a óleo, está na possibilidade de poder rever, em 

retrocesso, todos os passos da construção da imagem, corrigir, 
ampliar ou reduzir, duplicar partes, reutilizar objetos plásticos 
de outros projetos, alterar a cor a conjuntos de elementos, en-
fim, todas as vantagens que decorrem da sua condição digital; 
isto é, a “pintura” é a construção de um campo de pixéis (de 
tamanho preestabelecido), por varrimento de instrumentos 
exclusivamente digitais como lápis digitais, pinceis digitais ou 
tintas digitais.  

Normalmente, começo as minhas ilustrações recorrendo a 
um desenho linear de base. Sobre esse desenho crio uma nova 
camada, começando a aplicar cor. Um dos motivos pelo qual 
trabalho em camadas é para assegurar que, em caso de ter de 
vir a alterar a cor, ou introduzir uma variação à ilustração, não 
perca o esboço que lhe deu origem.

Seguidamente, começo a aplicar os valores de claro e 
escuro em manchas tonais sobre a pintura, produzindo tridi-
mensionalidade à ilustração (ou ao motivo representado). Daí 
para a frente continuo a aplicar camadas de detalhe até que 
se garanta a verosimilhança e dramatismo pretendidos. 

Há, no entanto, um pormenor que temos que garantir 
durante a realização de uma ilustração: as imagens têm de 
apresentar uma coerência entre si. A composição da página 
é como uma composição musical. Nestas composições existe 
ritmo, ambiente, tensão, fluidez.

Desde o primeiro momento em que ponderei fazer o livro, 
desejei que tivesse um ar limpo, de fácil leitura, mas que 

fig. 34 Pinceis usados no processo de 
criação das ilustrações. 

fig. 35 Processo de desenvolvimento da 
ilustração para o rosto de Centauro.



49pudesse prender simultaneamente o leitor às suas páginas. A 
correlação do texto às ilustrações teve de ser pensada. Não 
bastava distribuir a informação pela grelha. Ao leitor des-
tina-se o papel de marinheiro, navegando de canto a canto 
nas páginas do livro, onde poderá encontrar muitos tesouros 
escondidos entre os detalhes das ilustrações.

Um leitor ocidental lerá o livro da esquerda para a direita e 
de cima para baixo. O movimento dos olhos, se não for contra-
riado pelos elementos gráficos da composição, será em “Z” do 
canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Ao con-
siderarmos a ilustração ampliada em dupla página, o leitor terá 
a sensação de ver uma única imagem, ignorando as margens 
interiores do livro. Uma das qualidades mais relevantes da 
ilustração será a de reter o leitor, dando-lhe motivos para fruir, 
abrindo novos tempos dentro do tempo de leitura da imagem. 
Este interesse é provocado por movimentos compositivos 
que contrariam o tal percurso em “Z”, mais rápido. Por isso as 
ilustrações também se questionam: “E se mudássemos o rumo 
da leitura?” 

Eu referi o facto de que as ilustrações devem conter uma 
coerência entre elas, mas isso foi um problema com que eu me 
deparei. Com o layout criado e já com as possíveis ilustrações 
finais, decidi imprimir uma versão reduzida do livro. Colei esse 
exemplar numa parede para ver a relação das páginas entre 
si e foi aí que me deparei com erros e necessárias revisões, 
garantindo maior fluidez de leitura através da estrutura das 
páginas, negociação entre o texto e a imagem e sequência 
dramática e cromática das ilustrações. 

Com o layout decidido e depois de muitos emails trocados 
com a gráfica, começámos a escolher o material para a im-

pressão final. Após uma pequena troca de ideias chegámos à 
conclusão de que a melhor opção seria capa dura (cartonada), 
revestida a papel estanhado (couché) 150 grs (papel couché 
quer dizer revestido a gesso), impresso a quadricromia digital, 
com acabamento por plasticização mate; miolo de 48 páginas 
a 4 / 4 cores, em papel IOR 150 grs, cosidos e brochados à 
capa (o número de páginas foi decidido pela intensão de um 
formato “quadrado”, cujo aproveitamento do plano de impres-
são implica dobragem em cadernos de 12 páginas). A produção 
prosseguiu e, em poucos dias, tínhamos o livro acabado (o 
sistema de impressão digital justifica-se pelo pequeno número 
de exemplares da edição pensada para servir de teste, ou pro-
tótipo, permitindo a apresentação da obra a editoras poten-
cialmente interessadas.

Com os livros, em mão chegou o momento de pensar como 
os apresentar, com que embalagem (ou packaging em lingua-
gem internacional)? Neste projeto o livro será acompanhado 
por ilustrações individuais e esboços do seu processo de 
desenvolvimento. Por isso parece-nos importante recorrer a 
uma embalagem mais completa, para que permitisse o suporte 
necessário à compilação de todos os elementos que integram 
o projeto.

Um produto bem desenvolvido é como um livro e, um bom 
livro requer atmosfera, desenvolvimento de personagens e 
um bom enredo. O mesmo se aplica ao método como o livro 
é apresentado, sendo que a embalagem se torna na capa do 
livro, os conteúdos dentro dessa embalagem são as persona-
gens da história e o modo como se dispõem, o seu enredo.

Trabalhei o protótipo para a embalagem em cartão pren-
sado, servindo de molde à embalagem final. Apesar de ser um 
material mais resistente, o cartão não parecia fiável, já que os 
vincos começaram a ceder atribuindo-lhe um aspeto degrada-
do e pouco profissional. Por isso optei por fazer o modelo em 
material mais fino como a cartolina. Elegi uma cartolina textu-
rada de tonalidade azul (#535a60 CMYK: 78, 66, 58, 11), tonali-
dade que se encontra também na ilustração da capa do livro.

fig. 36 Linhas de leitura para o livro.

fig. 37 Layout da embalagem. 



51Com o modelo decidido, comecei a prototipar a embala-
gem no material final de cartolinas. 

No interior da embalagem, ao abrir as primeiras abas, 
o leitor encontrará uma pequena nota onde se poderá ler: 
“Centauro é um dos seis contos publicados em 1978 por José 
Saramago, integrado no livro Objeto Quase. Aqui podemos 
encontrar a versão ilustrada por André Pereira, acompanhada 
pela sua dissertação académica, defendida na Universidade de 
Aveiro.”

Nesta mesma embalagem também se poderá encontrar a 
reprodução do grupo de esboços das primeiras ideias que me 
surgiram durante a criação das ilustrações, bem como uma có-
pia da dissertação e do livro, assim se concluindo a produção 
material do projeto.

Por mais tentador que seja pensar que existe um segredo 
para a criatividade ou que basta esperar para que as ideias 
surjam, não é assim que funciona. Inspiração é uma busca 
ativa. E embora o processo envolva a disputa de vários fatores 
diferentes, o cerne da nossa abordagem criativa resume-se a 
um simples pensamento: aprenda através do que interessa e 
aplica-o ao que fazes. (Cruz et al., 2017, p.318)

4. Projeto

fig. 38 Cartolina usada na embalagem





55Considerações finais

Neste capítulo apresento, de forma sumária, não só os vá-
rios desafios encontrados ao longo do projeto, como também 
os futuros planos para a produção, distribuição e comunicação 
do livro. 

Sendo a primeira vez que ilustro um livro, deparei-me com 
novas limitações: a intenção de ilustrar ou mostrar momentos 
do conto, tratando parte do enredo, mas sem o revelar por 
completo. A minha intenção inicial era permitir que a imagina-
ção do leitor completasse e associasse as ilustrações, mas com 
o desenvolvimento do livro apercebi-me da enorme dificulda-
de inerente a alguns dos trechos da narrativa, impossibilitando 
quase completamente essa missão.

Outro problema com que me deparei foi o da coerência 
entre as ilustrações e o texto. Ao tomar consciência sobre a 
relevância do autor, José Saramago, assustei-me um pouco, 
mas após a sua leitura apercebi-me que sendo um livro tão 
particular, teria mais liberdade ficcional. Uma narrativa lite-
rária, penso, representa a constante fuga em que vivemos; a 
fuga da realidade de nós mesmos e da nossa consciência. As 
opções de forma e estilo implicarão por isso a adequação a um 
certo público e respetivo quadro de referências. 

Ao observar as estatísticas fornecidas pelo meu portfólio 
online, verifiquei que a maioria dos meus seguidores se 
encaixa no meu perfil etário (65%), tendo 30% idades entre 
os 25 e 44, e só 5% acima dos 45 anos, assim percebendo 
que ilustrar para o meu público alvo seria algo relativamente 
simples e acessível. 

Por outro lado, um dos maiores desafios com que me 
deparei foi o de encontrar uma gráfica que orçamentasse a im-
pressão dos livros dentro da minha disponibilidade financeira. 
Atendendo a que a tiragem de dez unidades não justificava a 
impressão offset, muitas casas impressoras recusaram realizar 
o trabalho, ou orçamentaram-no por tais valores que se tor-
naria insustentável a sua prototipagem. Por exemplo, uma das 
casas consultadas orçamentou o trabalho em 650 euros, valor 
no meu entender absurdo.

Na avaliação final dos resultados do projeto, confesso-me 
satisfeito. Posso dizer que fiquei contente, não só pelos resul-
tados visuais, mas também conceptuais. Com o protótipo do 
livro concluído, penso ter chegado o momento da sua apresen-
tação à Fundação José Saramago e a uma editora talvez com a 
dimensão e perfil da Porto Editora. Conferir as suas opiniões 
sobre o livro e possivelmente produzi-lo numa edição limitada. 
O sucesso desta proposta condicionará o objetivo de desen-
volver os próximos contos da obra literária: Cadeira, Embargo, 
Refluxo, Coisas e Desforra. No entanto, e para reduzir o risco 
da sua edição, poderia ainda submeter o protótipo à sua vali-
dação junto de consumidores tipificados. 

Finalmente, sinto que o crescente avanço tecnológico e 
a consequente introdução de novas possibilidades técnicas 
trouxeram outra dimensão à ilustração e, possivelmente, a 
estes livros cuja linguagem gráfica parece desejar convocar o 
tempo passado, onde imperava a total manualidade artística.

fig. 62 Tabelas com dados relativos à faixa 
etária, género e localizações dos seguidores.
(dados recolhidos a outubro de 2018) 
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