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resumo 
 

 

O presente relatório descreve as diversas atividades desenvolvidas ao longo 
do estágio curricular no Pronto a Editar Atelier, realizado entre fevereiro e 
junho de 2022, no âmbito do Mestrado em Estudos Editoriais da Universidade 
de Aveiro. Fornece uma contextualização da história e dos serviços prestados 
pelo Pronto a Editar Atelier e um enquadramento teórico sobre os variados 
métodos editoriais, entre os quais a revisão e a tradução, e géneros literários, 
tais como literatura clássica, infantojuvenil e não-ficção, com os quais tive a 
oportunidade de trabalhar durante o estágio. 
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abstract 

 
This report aims to describe the numerous activities that were carried out 
during the internship at Pronto a Editar Atelier, from February to June of 2022, 
in the context of the Master’s Degree in Publishing Studies. It presents an 
examination of the history and the provided services of the Pronto a Editar 
Atelier, as well as a framework of the different editorial methods (edition and 
translation) and of the many existing literary genres (children’s literature, 
classic literature and nonfiction). 
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Introdução  
  

 Antes de um livro chegar às mãos de um leitor tem de percorrer um longo 

caminho editorial. Um caminho que passa por diversas paragens que vão aperfeiçoando 

de forma gradual o seu conteúdo e objeto, de modo a alcançar um alto nível de 

qualidade. Tradicionalmente, quando se reflete na construção de um livro, olhamos para 

as editoras de livros. Porém, hoje em dia é possível verificar que existem outras entidades 

igualmente confiáveis e benéficas que garantem um bom funcionamento de todo o 

processo editorial. 

O presente relatório descreve a aprendizagem obtida ao longo de quatro meses 

trabalhosos, mas muito enriquecedores, em estágio curricular no Pronto a Editar Atelier. 

Aliados aos conhecimentos recolhidos durante os dois anos de Mestrado em Estudos 

Editoriais na Universidade de Aveiro, este estágio foi a opção escolhida por mim para 

complementar a minha visão do mundo e do mercado editorial. 

Através da orientação e da supervisão da Dra. Salomé Castro, fundadora do 

Pronto a Editar Atelier, pude trabalhar em variadas áreas literárias e aperfeiçoar as 

minhas capacidades enquanto futura revisora. Ainda que haja diferenças entre um atelier 

e uma editora, ganhei uma experiência editorial significativa, especialmente por ter 

ocorrido num ambiente mais pessoal, onde a liberdade para colocar perguntas e sugerir 

ideias foi sempre recebida de braços abertos. 

O relatório divide-se em duas partes principais. Na primeira parte é fornecida uma 

contextualização do atelier, onde são descritos a história, o portefólio, os clientes e os 

diversos serviços prestados pela empresa. Destaca-se ainda uma outra componente do 

atelier, que se apresenta como editora, a Isto É Editora. Já na segunda parte, reflete-se 

sobre a origem, a teoria e as práticas de cada processo editorial em que trabalhei, 

nomeadamente, revisão, tradução, edição e coordenação, assim como de cada género 

literário que tratei, tais como obras clássicas, infantojuvenis e de não-ficção.  
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1. O Atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundado em 2012 por Salomé Castro e com a sua sede na Maia, o Pronto a Editar 

Atelier demarca-se no mercado livreiro devido à sua faceta de atelier e ao seu portefólio 

de obras “prontas a editar” para venda integral de direitos às editoras, sendo prestados 

todos os serviços de âmbito editorial prévios à impressão. 

Trata-se de uma empresa unipessoal que oferece um leque de serviços a diversas 

empresas e editoras nacionais para que estas não tenham de recorrer a revisores ou 

tradutores particulares, distanciando-se, assim, do conceito de editora. O atelier possui 

um portefólio distinto e variado de obras que ajudou a trazer para o público. 

Ainda que trabalhem regularmente com colaboradores externos, o Pronto a Editar 

Atelier é composto por três membros: Salomé Castro, que para além de fundadora 

participa na maioria das atividades que o atelier dispõe, entre as quais se destacam a 

revisão e a tradução; Cátia Pereira, que, à semelhança da Dra. Salomé, trabalha em várias 

áreas, como revisão, edição e criação intelectual; e Joana Almeida, que tem a seu cargo 

principalmente design e paginação. 

 

1.1. Serviços a Editoras 

O atelier disponibiliza os serviços de book packaging, edição, tradução, revisão e 

design. Baseando-me no website do atelier1, book packaging refere-se ao 

“desenvolvimento de livros por encomenda” nos campos da literatura, ghostwriting2, 

 
1 Disponível em https://www.prontoaeditar.pt/servicos_editoras.html. 
2 O dicionário Priberam define ghostwriter como “pessoa a quem é incumbida a tarefa de escrever 
anonimamente uma obra, que é encomendada por outra que a assina e é o seu autor oficial”, também 

Figura 1 — Logótipo Pronto a Editar Atelier 
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livros técnicos, didáticos ou de apoio escolar. Relativamente à edição, encarregam-se de 

todas as fases de produção de um livro, da coordenação editorial à arte final. A revisão 

pode ser simples, englobando a correção de gralhas e de erros gramaticais, ou com 

edição, sendo neste caso feita uma revisão mais aprofundada. Quanto à tradução, são 

geralmente trabalhadas obras de língua inglesa, francesa, espanhola (castelhano) e 

italiana. Podem ser traduções técnicas e/ou literárias. No que se refere ao design, 

trabalha-se na realização de capas e na paginação do miolo, sempre tendo em conta, para 

cada tipo de texto, a mancha de texto, as margens e os cabeçalhos. 

Embora o atelier tenha fornecido, no passado, serviços de ilustração, concluiu-se 

que era um serviço dispendioso e que tinha pouca rentabilidade, já que era necessário 

selecionar e contratar ilustradores externos. Dado que cada ilustrador tem o seu próprio 

estilo artístico, seria, portanto, preciso contratar ilustradores para cada livro ou possuir 

uma equipa de ilustradores. Além disso, a demanda de ilustrações em Portugal 

apresenta-se mais em livros de apoio escolar, cujas especificidades são mais rigorosas — 

as proporções do corpo humano, por exemplo, devem estar anatomicamente corretas: 

uma mão deve ter cinco dedos e uma cabeça deve ter um tamanho regular. O motivo 

para esta procura, deve-se a duas situações: os livros infantojuvenis presentes no 

mercado são maioritariamente de origem estrangeira, o que significa que quando os 

direitos são comprados, as páginas já detêm ilustrações; adicionalmente, os autores 

portugueses que pretendam criar livros ilustrados trabalham em parceria com 

ilustradores mais conhecidos. Deste modo, o atelier não executa este serviço com 

regularidade, excetuando situações mais particulares, por exemplo, no caso de um 

trabalho mais pequeno, ou durante a criação de conteúdo, em que se listam medidas 

mínimas para um ilustrador externo, que deverá ser contratado pela editora-cliente. 

Embora muitas das atividades prestadas sejam feitas até à arte final, entre os 

vários serviços que o atelier dispõe, a revisão, a edição e a paginação costumam ser os 

mais solicitados. Note-se, porém, que cada tipologia de edição poderá requerer serviços 

diferentes ou específicos. Um bom exemplo é a literatura infantojuvenil, uma vez que 

 

conhecido como escritor-fantasma. No caso de uma autobiografia, o processo envolve o desenvolvimento 
da história através de textos publicados pela personalidade ou celebridade. 
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implica, habitualmente, um trabalho mais atento e moroso de tradução e adaptação do 

texto, seja este cultural, social ou mais concentrado na própria voz do narrador. Por sua 

vez, as edições técnicas exigem mais labor na paginação devido aos diferentes elementos 

que por vezes têm de ser inseridos, como tabelas ou marcas de lista. 

O portefólio do atelier pode dividir-se em quatro áreas de edições: 

• Obras gerais; 

• Obras paraescolares; 

• Obras infantojuvenis; 

• Obras técnicas.  

 

Dentro destas áreas é possível encontrar subtemas. As edições gerais incluem 

obras de ficção e não-ficção, comummente direcionadas a um público adulto. A secção 

das obras técnicas, embora seja um tipo de edição que não é tão frequente no atelier, 

visa um âmbito de publicações de não-ficção adulta, como catálogos e manuais. A área 

mais trabalhada no atelier é o mundo do infantojuvenil e paraescolar. Devido aos diversos 

clientes nestes setores, o atelier presta uma grande variedade de serviços, que vão desde 

a tradução e revisão à criação intelectual de obras.  

Quando refiro criação intelectual pretendo aludir à criação de conteúdo. O que 

geralmente acontece é a editora comprar os direitos para usar uma marca, tipicamente 

de séries televisivas ou de filmes, em livro. A título de exemplo consideremos a série 

televisiva francesa Miraculous — As Aventuras de Ladybug3, retratada abaixo na Figura 2, 

criada por Thomas Astruc em 2015, tendo sido coproduzida pelos estúdios Zagtoon,  TF1, 

Toei Animation, SAMG Animation, Method Animation e  SK Broadband. Após a compra da 

licença internacional por parte da editora, o atelier tem a tarefa de desenvolver 

conteúdo: planear a história, escrever o texto, fazer o projeto gráfico, a paginação e a 

arte final. A história deve ser baseada nos episódios da série original, mas com um guião 

próprio. Para a produção destas obras é crucial seguir um guião de estilo imposto pela 

editora, respeitar a licença, as personagens e a história original. 

 
3 Disponível em https://www.imdb.com/title/tt2580046/. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/TF1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toei_Animation
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Este tipo de trabalho demonstra não só a importância que a empresa dá à 

comunicação entre o atelier e o cliente — uma vez que necessita de muito tempo e 

organização para ser elaborado — como também o cuidado que o atelier tem com as 

licenças internacionais. Outros exemplos deste tipo de trabalho são os desenvolvidos 

para as séries O Incrível Mundo de Gumball4, apresentada na Figura 3, criada em 2011 por 

Ben Bocquelet e coproduzida pelos estúdios Cartoon Network, Studio Soi e Boulder 

Media, e Nós, os Ursos5, como se observa na Figura 4, criada em 2014 por Daniel Chong e 

coproduzida pelo estúdio Cartoon Network e Rough Draft Korea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Disponível em https://www.imdb.com/title/tt1942683/?ref_=nv_sr_srsg_0. 
5 Disponível em https://www.imdb.com/title/tt4839610/?ref_=tt_sims_tt_i_3. 

Figura 2 — Miraculous: As Aventuras de Ladybug: A 
Amizade à Prova de Tudo: Testes Fabulosos 

https://www.imdb.com/title/tt1942683/?ref_=nv_sr_srsg_0
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No que diz respeito às edições paraescolares, a colaboração com editoras 

nacionais que são mais conhecidas por publicarem esta tipologia de edição tem 

essencialmente que ver com a renovação de livros didáticos, em sintonia com a 

atualização dos programas de ensino básico impostos pelo Ministério da Educação. 

 

Figura 3 — O Incrível Mundo de Gumball: Dois Miúdos Valentes 

Figura 4 — Nós, os Ursos: Ursos 
Fantásticos em Tudo 
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1.2. Serviços a Empresas e a Particulares 

A Ésse·Cê™6 é uma marca que é propriedade do Pronto a Editar Atelier, mas que 

tem o intuito de se distanciar da ideia de edição. Segundo o website do atelier, é uma 

agência de imagem e comunicação que trabalha com o cliente empresarial “na obtenção 

de resultados de visibilidade e notoriedade […] perante o seu público-alvo”. Os três ramos 

principais da marca abrangem atividades de branding, design gráfico, conteúdo e edições. 

Alguns dos trabalhos realizados para empresas no âmbito de marketing incluem a 

elaboração de cartazes, folhetos e até mesmo apresentações em powerpoint. 

 Adicionalmente, o atelier oferece os seus serviços a particulares7; indivíduos que 

não estão associados a uma editora ou a uma empresa. Entre os serviços editoriais 

disponíveis estão incluídos a revisão, a redação, a assessoria, a tradução, o design gráfico, 

a paginação, a produção, o registo de ISBN e depósito legal, a arte-final e a impressão. 

Ademais, este serviço possibilita ainda a execução de livros de autor, trabalho de 

consultoria editorial, elaboração de histórias personalizadas, de agendas personalizadas e 

a criação de presentes originais personalizados. De notar que para a realização deste tipo 

de serviço é necessário agendar uma reunião. 

 

1.3. Isto É Editora8 

A Isto É Editora é uma editora que, apesar de ser um elemento constituinte do 

Pronto a Editar, está separada do atelier. De facto, é uma chancela, mas funciona quase 

como um cliente do atelier. Está, igualmente, sediada na Maia e foi criada em 2013 por 

um grupo de profissionais com experiência na edição literária, no ensino e em psicologia 

escolar e da educação.  

A razão para a conceção da editora deveu-se ao intuito de querer promover a 

literatura e proporcionar aprendizagem, com obras que procurem incentivar a 

criatividade e a felicidade das crianças. Assim, o catálogo da Isto É Editora lida com os 

 
6 Disponível em https://www.prontoaeditar.pt/servicos_empresas.html. 
7 Disponível em https://www.prontoaeditar.pt/servicos_particulares.html. 

https://www.prontoaeditar.pt/servicos_empresas.html


8 

 

géneros do infantojuvenil, tomando como exemplo as obras A Minha Família é a Melhor 

do Mundo. E a tua? de Joana Miranda e Sofia Neves e O Diário de uma Abelha Nada 

Aselha de Nuno Baptista e Tiago Pimenta, retratados na Figura 5, bem como obras de 

apoio escolar, com variados livros educativos para crianças dos 4 aos 11 anos, como Vou 

para o 1º ano de Elisabete Margarido e Os Petizes — Caligrafia e Ortografia de Maria 

Borges Neves, representados na Figura 6. Simultaneamente, a editora realiza iniciativas 

como “A Hora do Conto” ou encontros de escritores para bibliotecas, escolas e outras 

associações que promovem a cultura e a literacia junto do público mais jovem, onde são 

abordadas temáticas dos livros que vão apresentar, fazendo também jogos com as 

crianças. 

Relativamente à forma como as obras podem ser adquiridas, a editora vende 

diretamente ao cliente de forma online, na Wook, na Bertrand e no El Corte Inglés. 

Embora já tenha vendido fisicamente na FNAC, devido à pandemia de COVID-19, tiveram 

de parar a consignação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Disponível em https://www.istoeeditora.pt/index.html. 

Figura 5 — A minha Família é a Melhor do Mundo. E a tua? e O Diário de uma Abelha Nada Aselha 
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1.4. Clientes e Relações 

 

O Pronto a Editar trabalha em parceria com inúmeros clientes9 que fomentam a 

diversidade de projetos no atelier — desde editoras mais infantojuvenis como a 

Booksmile ou a Joybooks, ou grupos grandes como a Porto Editora, a empresas ou 

associações como a ACREDITAR ou a Campicarn. 

Considerando todas estas parcerias, é de notar a relevância que é dada a uma boa 

relação entre o atelier e o cliente. Procura-se que a comunicação entre ambos seja 

frequente e esclarecedora, que sejam cumpridas as metas propostas, para assim evitar 

que surjam equívocos que poderão levar ao atraso de trabalhos. Pontualmente, surgem 

novos trabalhos que são mais urgentes, obrigando à interrupção do trabalho em curso; 

algo que o atelier tenta evitar, porém nem sempre é possível. 

Durante o meu estágio, ocorreram ainda algumas situações em que foi necessário 

falar com o cliente por meio telefónico ou e-mail em determinadas situações, como por 

exemplo, falta de imagens para um dos títulos que coordenava, dificuldade em 

 
9 Disponível em https://www.prontoaeditar.pt/clientes.html. 

Figura 6 — Vou para o 1º ano e Os Petizes: Caligrafia e Ortografia 
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compreender certas escolhas textuais ou erros na tradução que foi fornecida, entre os 

quais podemos referir a falta de parágrafos em textos clássicos ou a soma errada de 

quantias em folhetos informativos. 
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2. O Estágio 

 

2.1. Contextualização 

Ao decidir enveredar pela via de estágio curricular, foi-me proposto pela 

professora Cristina Carrington a hipótese de estagiar no Pronto a Editar Atelier. Foi uma 

proposta que me suscitou algum interesse já que nunca tinha ouvido falar num atelier de 

edição de livros. Percebi que seria uma experiência que me oferecia a oportunidade de 

trabalhar em diversas áreas, no que se refere à área editorial, algo que correspondia bem 

aos meus gostos e capacidades. Após alguns acertos, a data 14 de fevereiro de 2022 foi 

definida como o dia de início do meu estágio. O estágio teve uma duração de quatro 

meses, terminando a 23 de junho de 2022, e foi sempre de caráter presencial. 

Ao chegar pela primeira vez ao Pronto Editar Atelier, fui recebida pela Dra. Salomé 

Castro que me explicou um pouco da história e do funcionamento do atelier, e me 

elucidou sobre as tarefas que eu iria executar nos meses seguintes, durante o estágio. Em 

seguida, mostrou-me as instalações e conheci os outros dois membros da equipa, Cátia 

Pereira e Joana Almeida. Cerca de um mês depois, juntou-se a nós uma colega estagiária 

do Instituto Politécnico de Bragança, Elisa Lúcio, com quem cheguei a fazer um trabalho 

de tradução. 

Ao longo do estágio trabalhei principalmente nas áreas de revisão, tradução e 

coordenação em diversos géneros literários. As tarefas incluíram: 17 obras infantojuvenis; 

5 obras clássicas; 7 obras de não-ficção adulto; e 2 obras de ficção adulto, como veremos 

mais adiante. 

 

2.2. Atividades Desenvolvidas 

 Considerando que o atelier trabalha com várias editoras reconhecidas, não 

poderei mencionar nomes de obras ou de editoras nas quais e com as quais trabalhei, 

uma vez que se trata de informação confidencial. Irei, no entanto, descrever as diversas 
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atividades que realizei durante o estágio, bem como os diferentes métodos editoriais que 

aprendi. 

 Durante a execução dos vários projetos apoiei-me em diversos recursos online 

consoante o que cada um exigia. 

Os websites mais utilizados foram a Infopédia e o Dicionário Priberam, que utilizei 

como dicionários da língua portuguesa durante as atividades de revisão e de edição; o 

Reverso e o Linguee serviram de apoio na tradução; e o Ciberdúvidas da Língua 

Portuguesa permitiu o esclarecimento de certas questões linguísticas. Para outros 

trabalhos mais específicos foi necessário aceder aos websites do Banco de Portugal, 

Ifcmarkets e meuconversordetoneladas para fazer a conversão de dinheiro e de 

toneladas; ao IATE (European Union Terminology), que ajudou na tradução de 

terminologia mais específica; e ao Project Gutenberg, que possibilitou o acesso a obras 

clássicas, para que pudesse rever com o apoio do texto original (ou para ter outra 

perspetiva linguística). 

 O atelier segue um livro de estilo que me foi dado nos primeiros dias de estágio 

(ver Anexo 1). 

É um documento que compreende todas as normas estilísticas que o atelier 

pretende respeitar, ainda que, por vezes, possa haver ligeiras alterações de acordo com a 

preferência do cliente. O exemplo mais comum é o do uso do novo ou do antigo acordo 

ortográfico. Segundo o livro de estilo, o atelier implementa o novo acordo ortográfico. 

Chega-se mesmo a utilizar um software que permite fazer a conversão do antigo acordo 

para o novo, chamado Lince10, em que se submete o documento original, geralmente um 

ficheiro Word, e se faz a conversão das palavras, seja total ou uma a uma. 

Contudo, visto que nem todos apoiam o novo acordo ortográfico, ao surgir uma 

situação de uma obra em que o autor não o quis seguir, foi necessário manter a regra 

antiga. Certas vezes, sendo o tema do novo acordo tão debatido, há clientes que, ainda 

que utilizem o novo, decidem manter certas palavras no modo antigo, não deixando, por 

exemplo, retirar o “c” de palavras como “caracterizar”. 
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Ademais, os sinais gráficos têm um papel essencial na compreensão de um texto e 

o seu uso deve ser respeitado. 

Baseando-me no livro de estilo, no que concerne à utilização de aspas, de acordo 

com a hierarquia portuguesa respeita-se a ordem « “ ‘ ’ ” ». As aspas angulares («») 

podem ser utilizadas em citações ou transcrições, mas também em diálogos, quando um 

personagem inicia uma narração ou relata uma conversa dentro da sua própria fala: 

— Quando apareci no convés, o contramestre disse «Vem aí o nosso comandante, ele não 

o deixará morrer no mar». 

Um outro exemplo, igualmente em situação de diálogo, visa a fala de um 

personagem que se estende por vários parágrafos, sendo obrigatório o uso da aspa 

angular (») no início de cada parágrafo: 

— Em Perfleet, numa estrada secundária, encontrei um local tal como aquilo que me 

parece ser pretendido, e onde estava exposta uma tabuleta onde se fazia saber que o local estava 

à venda. […] 

» A propriedade chamava-se Carfax […]. 

Além disso, destaca-se o emprego do travessão (—), do traço ou meia risca (–) e 

do hífen (-), cujas funções são distintas: 

• No caso do travessão, geralmente, este introduz o diálogo, a mudança de 

interlocutores ou substitui os parênteses para efeito de ênfase. Quando se 

trata da pontuação entre travessões, como acontece frequentemente nos 

diálogos, existem quatro métodos a atentar:  

a) o uso da vírgula quando o travessão não fecha a frase, surgindo apenas 

após o último travessão: 

— Meu anjo — disse à querida amiga —, não conseguirá tirar nada desse 

homem! 

 
10 Disponível em http://www.portaldalinguaportuguesa.org/lince.html. 
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b) a aplicação de pontuação enfática ou que implique pausa na leitura, como 

o ponto de exclamação, de interrogação ou as reticências, obrigando o 

texto que segue o travessão a começar sempre em caixa baixa e a fechar 

com ponto final: 

— Que posso fazer? — perguntou Arthur, asperamente. — Diga-me e fá-lo-ei. 

c) o emprego do ponto final quando a frase termina após o discurso do 

narrador: 

— Ela, mais que todos, precisa de consolo — afirmou Ernest. 

d) a utilização de caixa alta depois do travessão, quando o discurso do 

narrador é uma quebra em relação à frase anterior, pois entende-se que o 

narrador comece uma frase nova: 

— Não, meu filho, não fique assim. — Porque, de repente, ele empalideceu e 

sentou-se numa cadeira, quase a desmaiar. 

• A meia risca liga elementos em série, como números (1–10), letras (A–Z), datas 

(1992–1999), siglas (PCP–ML) e outros, aparecendo sem espaços entre os 

elementos.  

• O hífen utiliza-se para separar elementos vocábulos compostos e na divisão de 

sílabas (translineação). 

 

2.2.1. Edição de Obras Clássicas 

O trabalho de edição de obras clássicas trata certas questões que uma obra 

contemporânea não coloca.  

Em primeiro lugar, é importante definir o que é uma obra clássica.  

Embora haja alguma discordância sobre obras que possam ou não ser 

consideradas clássicas, existem alguns fatores que são frequentemente comuns entre as 

obras que assim são tipicamente classificadas. De acordo com Lombardi (2019), “to be 

generally agreed upon as a classic, works meet some common high standards for quality, 
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appeal, longevity, and influence”. Deste modo, Lombardi (2019) descreve cinco 

caraterísticas que possibilitam a identificação de um clássico: 

• Expressa qualidade artística — Aprecia-se um clássico devido à 

particularidade artística integrada na sua construção e prosa que, 

consequentemente, educa e inspira o leitor. 

• Resiste à passagem do tempo — Embora atualmente se utilize o termo 

“clássico moderno” para caraterizar obras de alta qualidade e de louvor 

escritas após a Segunda Guerra Mundial, segundo Lombardi, uma obra 

deve ser capaz de perdurar e influenciar várias gerações para ser 

considerada um “clássico”. 

• Possui apelo universal — Tem a capacidade de tratar assuntos e temas que 

são compreendidos por uma variedade de leitores de diversas origens e 

níveis de experiência diferentes. Discutem temas que cada indivíduo é 

capaz de partilhar, pois são sentimentos básicos do ser humano; 

nomeadamente, amor, ódio, morte, vida e fé. 

• Cria vínculos — Ao estudar um clássico, é possível traçar influências de 

outros escritores e obras de literatura, uma vez que é um género literário 

que deve dominar a História da literatura. Um clássico servirá igualmente 

de inspiração para outros escritores, originando um elo entre variadas 

obras que se vão influenciando ao longo do tempo. 

• Impacta múltiplas gerações — A elevada qualidade das personagens, da 

história, da composição e os temas que são comuns à condição humana 

possibilitam a relevância de uma obra clássica durante a vida de uma 

pessoa. Um jovem que lê um clássico poderá ter uma compreensão básica 

dos temas que o autor discute, porém, ao relê-lo numa fase mais avançada 

da sua vida, deverá reconhecer temas mais profundos e complexos que 

inicialmente possam ter passado despercebidos.  

 

Quando se decide reeditar um clássico deve-se ter em conta o contexto social em 

que surgiu, o autor e a linguagem utilizada. O objetivo da revisão será atualizar o texto 
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sobretudo de acordo com as mudanças das normas linguísticas, mas sem nunca perder a 

essência original do texto. Franco e Lemos (2016, p. 15) colocam bem esta questão, 

quando escrevem: 

Assim sendo, os clássicos do pensamento e da literatura elaborados numa dada língua 

devem em cada época ser reeditados, atualizados e comentados à luz da ciência presente para 

poderem ser lidos e entendidos pelos herdeiros da língua em que foram escritos. Consideramos, 

por isso, que constitui um serviço importante para a identidade cultural de uma dada comunidade 

linguística a edição atualizada dos clássicos para continuarem a ser lidos e compreendidos pelo 

maior número possível dos falantes da língua em que foram escritos, a fim de reforçar os laços de 

afirmação e perenidade dessa mesma língua no presente. 

Das cinco obras clássicas que trabalhei, quatro foram para o mesmo cliente11. 

Todas elas eram obras estrangeiras (sendo quatro inglesas e uma francesa), traduzidas 

para o português e primeiramente publicadas na sua língua original durante o século XIX, 

estando atualmente em domínio público12. As quatro obras editadas para o mesmo 

cliente foram obtidas quando os seus direitos foram comprados a uma editora 

portuguesa que estava falida. O cliente comprou várias obras, contudo, como já eram 

antigas, não se sabia a localização dos documentos originais em formato Word ou PDF. 

Foi, deste modo, necessário digitalizar através de outros meios, como livros. Esta é uma 

atividade que obriga à digitalização manual de cada página por meio de um scanner, 

sendo depois guardado no computador em formato JPG ou PNG. Mais tarde, o texto 

digitalizado é convertido para o formato Word através de um programa de 

Reconhecimento Ótico de Carateres (OCR) online — este permite converter documentos 

em formato PDF, JPG, PNG e outros para formato Word, Excel e Texto (txt). Geralmente, 

as digitalizações têm má qualidade, podendo ainda conter erros e gralhas, pelo que 

devem de ser revistas e formatadas. Por vezes, ao retirar as formatações do texto 

digitalizado há certos elementos que desaparecem que têm, portanto, de ser corrigidos 

 
11 Entende-se aqui “cliente” como uma editora que é cliente do atelier. 
12 Como elucida o website Direitos e Deveres dos Cidadãos, “Domínio Público” refere-se a obras cujos 
prazos de proteção de direito de autor terminaram e passaram “a poder ser utilizada[s] livremente, sem 
necessidade de autorização ou de pagamento de direitos”, “em geral, 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual, mesmo que a obra só tenha sido divulgada postumamente, ou 70 anos a contar da criação da 
obra, se a divulgação não tiver sido lícita”. Disponível em https://www.direitosedeveres.pt/q/cultura-
ambiente-e-desporto/criacao-cultural/quando-entra-uma-obra-no-dominio-publico-e-o-que-significa-isso. 
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durante a revisão, nomeadamente: os itálicos ou negritos; os travessões, que o OCR 

frequentemente confunde com marcas de lista; os acentos em palavras; ou a demarcação 

dos parágrafos, dos títulos e dos subtítulos. É igualmente possível que se originem 

quebras de páginas e cabeçalhos que não deviam existir; ou parágrafos completamente 

desformatados, que precisam de ser reescritos, baseando-nos no texto original.  

Para que fique mais claro, deixo três imagens de uma obra que tive de digitalizar e 

desformatar. A Figura 7 representa o manuscrito original, que recebi com a tarefa de o 

passar para formato Word. Seguidamente, a Figura 8 demonstra o manuscrito em 

formato Word, ainda com as formatações do ficheiro PDF. Tive de desformatar, limpar o 

texto de gralhas causadas pela digitalização e corrigir possíveis excertos que não tenham 

sido bem convertidos. A Figura 9 revela o estado final, pronto para ser revisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 — Manuscrito original em formato PDF 
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Figura 8 — Manuscrito digitalizado e convertido para formato Word 

Figura 9 — Manuscrito em formato Word, pronto para ser revisto 
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Durante o estágio era comum formatar as margens, mudar o tipo de letra e 

espaçamento, no entanto, isto era apenas uma escolha pessoal, já que o trabalho final de 

paginação passava sempre pela designer. 

Após a fase de digitalização e de acerto do texto, aplica-se o programa Lince, já 

previamente mencionado, que serve para converter o texto para a nova ortografia. De 

seguida, faz-se a revisão total do manuscrito, procurando não só corrigir erros 

linguísticos, mas também incoerências que possam aparecer. 

O trabalho de revisão é uma das etapas essenciais para a publicação de qualquer 

tipo de livro. 

Segundo Einsohn & Schwartz (2019, p. 3), o revisor (equivalente a copyeditor em 

inglês) deve responder às necessidades de três elementos: 

• O(s) autor(es), que escreve(m) o manuscrito; 

• A editora ou empresa, que encomenda e paga pelo serviço; 

• Os leitores, que serão quem lê e compra o produto final. 

O revisor deve ter espírito crítico, o seu trabalho é colocar-se na posição do leitor 

e verificar se o texto tem consistência e lógica para alguém que o irá ler pela primeira vez. 

Do mesmo modo, deve educar-se sobre as tendências e os estilos linguísticos que estão 

sempre em desenvolvimento, para além das ferramentas de edição que vão sendo 

atualizadas cada vez mais rapidamente (Saller, 2017, p. 115). 

Antes da revisão em computador, a revisão era feita manualmente e o revisor 

anotava as correções em provas datilografadas ou fotocompostas. Das várias normas 

existentes, a Norma Portuguesa (NP) mais comum para a revisão tipográfica e 

datilográfica é a NP–61 e dita as regras gerais dos símbolos a utilizar durante este 

processo. É usual apontar as correções nas margens do manuscrito dando uso à sinalética 

da norma de forma clara e concisa, pela ordem em que os erros se apresentam no texto. 

Apesar de ser uma técnica que ainda se pratica, com o progresso da tecnologia e a 

banalidade do uso dos computadores, a revisão de provas passou a ser realizada no 

computador de forma mais frequente com o auxílio de diversas ferramentas que se foram 
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disponibilizando ao longo do tempo. Os programas habituais para o cumprimento desta 

tarefa são o Microsoft Word e o Adobe Acrobat Reader, mas também se pode utilizar o 

InDesign. Consequentemente, a revisão de provas passou a ser simplificada e mais rápida. 

Dito isto, Einsohn & Schwartz (2019, p. 4) concluem que o revisor atual deve ser 

competente nos inúmeros programas existentes, seguir o desenvolvimento tecnológico 

referente à sua área de trabalho e aperfeiçoar as suas capacidades técnicas e de 

software. 

Numa primeira fase, o revisor recebe indicações sobre o tipo de revisão que 

deverá implementar num manuscrito. Esta pode ser: 

• Ligeira — uma revisão mais simples, focada na correção de erros 

ortográficos, linguísticos ou de gralhas; 

• Profunda — uma revisão mais complexa, sendo, por vezes, necessário 

editar o texto; 

• Intermédia — uma mistura dos dois anteriores. 

Geralmente, o serviço base prestado pelo revisor inclui a deteção e correção de 

erros, de gralhas e de inconsistências que possam surgir ao longo do texto, referentes à 

gramática, à sintaxe ou ao conteúdo (Einsohn & Schwartz, 2019, p. 3). Durante este 

processo, o revisor deve apoiar-se no guia de estilos fornecido pela editora ou empresa 

para quem trabalha.  

Saller (2017, p. 110, 111) menciona a precisão como uma importante componente 

da revisão. Esta categoria abrange a verificação e a confirmação de factos, nomes, 

lugares, datas e eventos históricos; bem como a atenção a contradições, a declarações 

duvidosas e a potenciais plágios. A precisão não deixa de ser fundamental em textos de 

ficção, pois é necessário manter a consistência da cronologia ou das normas que são 

implementadas no mundo da história que está a ser narrada. Saller explica:  

A style sheet for a mystery novel or fantasy can become complex, as it must include a 

timeline of events down to the time of day, character traits (everything from eye color to political 
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affiliation), and any number of arbitrary distinctions and invented places and histories (2017, p. 

110).   

Adicionalmente, a revisão da estrutura do manuscrito tem também de ter atenção 

em relação à formatação de itálicos, maiúsculas, negrito, etc., e a identificação 

alfanumérica de títulos e subtítulos, assim como de outros elementos como as epígrafes 

ou as listas de marcas (Saller, 2017, p. 111). 

Durante o meu estágio, as revisões eram frequentemente realizadas a partir do 

Microsoft Word e do Adobe Acrobat Reader. 

O Microsoft Word é dos programas mais práticos para fazer revisão, uma vez que 

está acessível e é de fácil compreensão. Para aceder à área de revisão basta selecionar a 

secção “Rever” e marcar a opção “Registar Alterações”. A partir daqui será apenas 

necessário substituir, eliminar ou adicionar as correções diretamente no manuscrito, visto 

que aparecerão automaticamente no texto ou na margem direita a cor vermelha como 

sinalização. Outro elemento que auxilia o processo de correção são as opções “Substituir” 

e “Localizar” na secção “Base”, que possibilitam, por um lado, a rápida retificação de 

duplos espaços, reticências que não estão normalizadas (isto é, que aparecem como uma 

sequência de três pontos finais) e gralhas comuns, mas também a localização de uma 

palavra que apareça errada repetidamente, sendo possível substituí-la de uma vez. 

O Adobe Acrobat Reader opera de uma maneira ligeiramente diferente do 

Microsoft Word, uma vez que não permite uma correção direta do texto. A partir da 

opção “Comentário” surge uma lista de ferramentas que permitem a revisão textual: 

desde a aplicação de caixas de comentário e realce de palavras à sinalização de espaços e 

substituição ou eliminação de palavras.  

Durante a revisão, é habitual ter uma versão do texto em formato PDF como 

apoio. No caso das obras digitalizadas, ter o documento de apoio permite uma revisão 

mais atenta de frases ou palavras que possam escapar ou de erros e gralhas que sejam 

gerados devido à digitalização. 



22 

 

Uma vez terminada esta etapa, era frequente recorrer ao uso do website Project 

Gutenberg13, que me permitia ler a versão original do texto e comparar com a tradução, 

visto que os textos nem sempre vinham com um outro documento na língua original. 

Além disso, o aparecimento de certas expressões idiomáticas ou de calão na versão da 

língua original, cujo sentido eu não entendia, compeliam-me a procurar outras versões do 

texto em línguas que conhecia, como foi o caso da obra originalmente francesa, tendo 

pesquisado pela versão inglesa para verificar a solução que o tradutor inglês teria 

encontrado. 

 

2.2.2. Edição de Obras Infantojuvenis 

 

2.2.2.1. Um Pouco de História 

A literatura infantojuvenil desenvolve-se como consequência da importância que 

a criança e a sua educação ganham na sociedade a partir do século XVII (Alvstad, 2019, p. 

160). 

Tal como Alvstad (2019, p. 160) esclarece, a criança passa a ser vista como tendo 

caraterísticas distintas do adulto, necessitando de ser educada e disciplinada. O 

reconhecimento da diferença de nível de compreensão da criança em comparação com 

os adultos origina, pela primeira vez, uma demanda na publicação de livros infantis. Logo, 

para além dos livros religiosos que educavam os jovens sobre as virtudes e os bons 

costumes, começaram a ser adaptadas obras oriundas de narrativas orais, como “contos 

populares, «rimas infantis», romances tradicionais, provérbios” (Gomes, 2007, p. 6), 

“lendas, histórias de aventura, contos fantásticos e maravilhosos” (Silva, 1981, p. 12), que 

tendiam a ser populares junto do público infantil. Segundo Albuquerque et al. (2013, p. 

12): 

 
13 O Project Gutenberg é uma biblioteca online com livros eletrónicos (eBooks) gratuitos que não têm 
proteção de direitos autorais. Disponível em https://www.gutenberg.org/help/faq.html#what-is-project-
gutenberg. 
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tratava-se de narrativas fantásticas e didáticas, capazes de atrair a atenção dos 

ouvintes/leitores por meio de rastros de fantasia que causavam prazer e, ao mesmo tempo, 

tentavam explicar a vida com o objetivo de passar valores a serem respeitados e seguidos por uma 

comunidade. 

Mais tarde, foram adaptadas para o público infantil obras canónicas que visavam 

originalmente uma audiência de idade variável, mas particularmente adulta, visto que 

incluíam temas mais maduros, como Dom Quixote de Miguel Cervantes, os Contos de 

Grimm e As Aventuras de Gulliver de Jonathan Swift (Lathey, 2016, p. 1). Lathey (p. 1) 

nota que a relação entre literatura adulta e a literatura infantil é fluída, pois os adultos 

também apreciam certas narrativas dedicadas a crianças. Podemos observar isto 

nomeadamente com os livros Winnie the Pooh, escritos por A. A. Milne, primeiramente 

publicados em 1926, ou com as bandas desenhadas belgas e francesas, entre as quais As 

Aventuras de Tintim14 (1929) de Hergé e Astérix15 (1961) do duo Goscinny e Uderzo. Isto 

prende-se com o facto de serem, geralmente, os adultos que escrevem, publicam e 

editam as histórias para crianças (Lathey, 2016, p. 2). 

Seguidamente, no século XVIII registou-se uma propagação do hábito de leitura 

infantojuvenil na Europa, resultado da “expansão do mercado editorial, a ascensão da 

rede escolar, o crescimento das camadas alfabetizadas e a veiculação de normas de 

percepção estética necessárias à composição de um texto literário para leitores infantis e 

juvenis” (Albuquerque et al., 2013, p. 12). Por conseguinte, a noção de literatura 

infantojuvenil começou a ser debatida. Tendo sido primeiramente reconhecida como 

“nitidamente pedagógica” (Albuquerque et al., 2013, p. 12), a literatura infantojuvenil só 

mais tarde passou a ser distinguida pela sua arte. A partir da segunda metade do século 

XIX, de acordo com Silva (1981, p. 14), devido à morte de milhões de crianças causada 

“pelas guerras, pela fome, pelo ódio e pelo fanatismo, difundiu-se e tornou-se 

universalmente reconhecida, pelo menos em teoria, a ideia de que a criança e a sua 

educação constituem valores cimeiros da Humanidade”. 

 
14 Disponível em https://www.tintin.com/en/characters/tintin. 
15 Disponível em https://www.asterix.com/pt-pt/a-colecao/os-albuns/. 
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Em Portugal, é dada uma importância acrescida à literatura infantojuvenil a partir 

de 1974, o que se explica pela “convergência de várias medidas de apoio à sua produção 

e divulgação”, como elucida Soares (2015, p. 32), entre as quais: 

1. Renovação e ampliação das bibliotecas escolares, 

2. Criação da «Rede Nacional de Bibliotecas de Leitura Pública», 

3. Aumento de incentivos à produção literária através de concursos literários, 

4. Apoio à promoção do livro pelo Ministério de Educação, 

5. Desenvolvimentos do «Plano Nacional de Leitura» (PNL) e do «Projeto Ler +», 

6. Crescente divulgação infantojuvenil em revistas como Malasartes, dirigida por José 

António Gomes. 

Simultaneamente, foi possível verificar o aparecimento de editoras especializadas 

em livros dirigidos a um público jovem, proporcionando um lugar singular no setor 

editorial a autores como “António Torrado, Maria Alberta Menéres, Luísa Ducla Soares, 

Mário Castrim, Maria Rosa Colaço, Cândida Mendonça ou Manuel António Pina” (Soares, 

2015, p. 32). 

Soares (2015, p. 32) destaca ainda a iniciativa governamental do Plano Nacional de 

Leitura (PNL)16, em 2007, que foi responsável em grande parte por solidificar a presença 

de diversos autores infantojuvenis no mercado editorial e nos projetos curriculares das 

escolas. 

 

2.2.2.2. Os Diversos Formatos de Livros Infantojuvenis 

O género literário infantojuvenil refere-se a obras destinadas primariamente a 

crianças e jovens. Contudo, este segmento tem níveis de literatura muito distintos, 

resultando na criação de diferentes categorias e formatos de livros. Siscoe (2017, p. 178) 

 
16 Segundo o website da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), o Plano Nacional de Leitura, 
“lançado em 2006, foi reforçado por iniciativa do XXI Governo Constitucional numa estratégia nacional de 
elevação dos níveis de literacia da população portuguesa”. O website do PNL adiciona ainda que, 
semestralmente, o PNL recomenda um conjunto de livros que, de acordo com uma equipa de especialistas, 
obedecem a critérios como mérito literário, rigor científico, dimensão estética e qualidade de tradução. C.f. 
https://www.apel.pt/pageview.aspx?pageid=131&langid=1 e 
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=orientacoes, respetivamente. 
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distingue, de modo geral, algumas das principais categorias que existem na literatura 

infantojuvenil: 

• Livros Cartonados — livros para bebés, concebidos especificamente para 

mãos pequenas com material resistente. Os temas variam: os mais simples 

que ensinam conceitos básicos, como as cores, os números e novas 

palavras, e os mais complexos que narram contos; 

• Livros Ilustrados — livros para bebés e crianças. Possuem um formato 

grande, repleto de imagens, contendo normalmente cerca de trinta e duas 

páginas. Detêm pouco texto, já que são as imagens que narram a história. 

Em certos casos, poderão ser obras que combinam o texto e as ilustrações 

de forma mais subtil; 

• Livros por Nível de Leitura (“Leveled Readers”) — livros para crianças que 

ainda estão a aprender a ler. Normalmente a estrutura textual e o 

vocabulário são simples e as ilustrações ajudam o leitor a compreender 

melhor o texto.  

• Livros para Leitores Intermédios (“Chapter Books”) — livros para leitores 

recentemente independentes, entre os sete e os dez anos. São romances 

curtos com ilustrações que servem de elo de ligação entre livros ilustrados 

e romances mais longos. As séries são tipicamente populares. 

• Livros para Leitores Independentes (“Middle Grade”) — livros para leitores 

fluentes, entre os oito e os catorze anos. É uma categoria que abrange um 

conjunto de géneros variados como a fantasia e a ficção histórica, e que 

pode abarcar textos mais complexos ou simples. 

• Jovem Adulto — livros para jovens acima dos catorze. São livros cujos 

protagonistas costumam ser adolescentes com temas sobre crescimento e 

uma nova visão do mundo. Esta categoria, por vezes, mistura-se e 

intercala-se com a de adulto. 

 

A noção das fases de infância pode variar de cultura para cultura, é algo que não é 

definitivo. Observa-se, por exemplo, que, nos Estados Unidos, um adolescente pode 
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aprender a conduzir aos 16 anos, enquanto que em Portugal apenas se pode tirar a carta 

de categoria B a partir dos 18 anos. Com isto quero dizer que, embora existam categorias 

gerais para identificar fases e níveis literários, não são designações absolutas. 

Principalmente porque cada criança é diferente e desenvolve a sua literacia de modo 

inteiramente diverso (Lathey, 2016, p. 5). 

Em Portugal, estas categorias costumam ser divididas e apresentadas através de 

escalões etários: dos 3 aos 6 anos, dos 6 aos 9 anos, dos 9 aos 12 anos e dos 12 anos para 

cima. 

 

2.2.2.3. A Coedição 

No decorrer do estágio, pude aprender de forma aprofundada sobre as diversas 

etapas que envolvem a criação de uma obra infantojuvenil.  

O acesso a direitos de obras infantojuvenis estrangeiras tipicamente passa por um 

processo chamado coedição. A coedição é um modo de edição que diz respeito à 

colaboração entre várias editoras, neste caso europeias, na impressão e publicação de 

obras estrangeiras ilustradas. Embora me esteja a focar na literatura infantojuvenil, este 

método não se restringe a este género. Na realidade, é um modo de edição que envolve 

todos os tipos de livros que sejam ilustrados: livros educacionais, de História, de ciência, 

sobre carros, sobre diversos passatempos e manuais (Dollerup & Orel-Kos, 2001, p. 90). 

Como Arribas (2020, p. 94) explica, a partir do momento em que os métodos de 

impressão se desenvolveram nos anos 50, gerando novas técnicas de reprodução, tal 

como o método “offset”17, houve uma propagação no uso de ilustrações em livros 

infantojuvenis. Esta disseminação justifica-se, provavelmente, pela maior facilidade em 

reproduzir imagens em grande massa. Com a expansão do mercado europeu, houve uma 

maior vontade de colaboração entre as inúmeras editoras europeias, que viam os custos 

 
17 Segundo a Infopédia, o método “offset” é um “processo de impressão, derivado da litografia, em que os 
caracteres são gravados numa folha de zinco ou alumínio e depois transferidos para o papel por meio de 
um cilindro de borracha”. C.f. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/offset?express=impress%C3%A3o+offset. 



27 

 

de produção a aumentar. De facto, a produção de imagens era muito cara, por isso uma 

editora que quisesse aumentar os lucros e reduzir o preço de cada livro teria de 

aproveitar estas colaborações realizadas em grande escala (Dollerup & Orel-Kos, 2001, p. 

88). 

Habitualmente, a coedição permite a venda de um livro no mercado estrangeiro. 

O acordo de coedição permite que a editora que recebe o exemplar e o publica no seu 

país imprima a obra em seu nome, com a sua marca, e na sua língua, sem que a editora 

original perca o controlo da impressão (Juniper, 2019). As editoras que queiram vender as 

suas obras no estrangeiro devem procurar por compradores de direitos antes da 

publicação da obra.   

Os direitos de um livro são frequentemente comprados em feiras internacionais 

do livro, entre as quais, as mais conhecidas são as de Londres, Frankfurt e Bolonha. Estas 

feiras são centros de troca de licenças e de direitos internacionais que reúnem os vários 

elementos de diversas áreas do setor editorial, nomeadamente, editores, agentes 

literários, autores, ilustradores, tradutores, bibliotecários, entre outros. A feira mais 

importante no campo literário infantojuvenil é a Feira do Livro Infantil e Juvenil de 

Bolonha18, em Itália. 

Após a compra dos direitos, a obra é impressa ao mesmo tempo na mesma 

gráfica19, a pedido da editora que detém o manuscrito original (Dollerup & Orel-Kos, 

2001, p. 88), para todos os países envolvidos no acordo de coedição. Posteriormente, os 

livros são publicados por cada editora associada nos respetivos países (Dollerup & Orel-

Kos, 2001, p. 88). Uma vez que a obra será vendida em vários países cujas línguas 

diferem, é importante manter um layout que possa ser facilmente adaptado, 

considerando que a editora que o recebe terá de ajustar o corpo de texto na sua língua 

que, por vezes, poderá ocupar mais espaço, como é o caso da língua portuguesa ou 

alemã. Durante a impressão dos livros ilustrados utiliza-se o sistema CMYK, formado pelas 

cores primárias Ciano (Cyan), Magenta, Amarelo (Yellow) e pelo Preto (Key em vez de 

 
18 Disponível em https://www.bolognachildrensbookfair.com/en/about-/bologna-childrens-book-
fair/5656.html. 
19 Geralmente na China, onde o custo de impressão é mais baixo. 
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Black para não confundir com o Blue de RGB, um outro sistema de cores). A obra original 

é impressa com todas as cores referidas menos o preto, já que esta costuma ser a cor do 

texto e do rebordo. No momento em que a editora nacional adquire a obra, passa-se à 

fase de tradução e de revisão. A paginação da cor preta apenas se procede na etapa do 

design. Por motivos de segurança digital, é comum que os ficheiros enviados não 

possuam ilustrações de elevada resolução, evitando uma potencial impressão ilegal por 

parte da editora que os recebe (Juniper, 2019) ou no caso de sofrerem um ataque 

informático. 

 

2.2.2.4. A Tradução e a Revisão de Obras Infantojuvenis 

A Infopédia define tradução como o “ato de traduzir ou verter de uma língua 

para outra”20. Esta definição faz-nos crer que a tradução é um processo simples e que 

basta conhecer, pelo menos, duas línguas para saber traduzir. Porém, o processo de 

tradução é muito mais complexo. Um bom tradutor tem de ter um bom domínio da 

língua nativa e estrangeira, bem como ter espírito crítico para analisar os diversos 

sentidos de uma palavra ou de uma frase. Como Newmark (1988, p. 4) explicita, o 

tradutor deve ter um bom conhecimento da língua materna, agrupado de inteligência, 

sensibilidade e intuição. Mas mesmo usufruindo de todos estes traços, uma tradução 

nunca será perfeita e, portanto, o papel do tradutor é desenvolver e aperfeiçoar as suas 

capacidades, e estar sempre disposto a aprender novos factos.  

O exercício de tradução pode ser implementado de duas maneiras: pela leitura 

integral do texto, de modo a entender a sua mensagem e tom; ou pela tradução imediata 

do texto, linha a linha, revendo o que foi escrito após um parágrafo (Newmark, 1988, p. 

21). 

Mais concretamente, pretendo referir-me à tradução literária, isto é, à tradução 

de prosa e de poesia, nomeadamente, de literatura de línguas clássicas e de ficção 

moderna (Brooks, 2017). De acordo com Brooks (2017), esta é um subgénero que se 

distancia dos outros tipos de tradução, devido ao grande volume de páginas que estas 
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obras podem ter e pela dificuldade em manter-se fiel ao texto, ao tentar transmitir as 

palavras e a mensagem originais do autor. O tradutor literário é alguém que domina a 

língua, mas tem de ser também uma pessoa criativa, confiante e com boa memória, que 

seja capaz de se lembrar de factos particulares sobre eventos ou personagens numa obra 

de 500 páginas (Brooks, 2017). 

A tradução de livros infantis encaixa-se na tradução literária, no sentido em que 

partilham algumas questões e exigências. Ambas as tipologias exigem criatividade, 

subjetividade e a capacidade de adaptar a voz consoante a audiência a que se dirigem. 

Com efeito, a tradução infantojuvenil pode ser muito complexa. O autor dirige-se 

a um público jovem que requer maior atenção e cuidado durante a narração. Assim, o 

tradutor deve replicar a voz do autor, mantendo uma linguagem simples e clara, mas que 

entretenha o leitor. Ao mesmo tempo, a leitura na infância serve de apoio inicial na 

educação e traz muitos benefícios ao ser humano, entre os quais: torna-o mais culto, 

livre, solidário e crítico (Gomes, 2007, p. 5). Podem surgir obras que relatam temas mais 

maduros, logo, o tradutor deve possuir uma dimensão ideológica capaz de ser 

desenvolvida através do domínio da língua e de conhecimento geral (Lathey, 2016, p. 6). 

Como já foi referido, existem variadas faixas etárias no âmbito da literatura 

infantojuvenil. Por conseguinte, a abordagem estilística para cada uma destas faixas vai 

ser diferente: uma criança de 6 anos nunca irá ler um livro para um adolescente de 17 

anos (Lathey, 2016, p. 7). No entanto, não deverá haver uma tradução deliberadamente 

simplificada, pois a introdução de novo vocabulário e conceitos por parte do autor terá 

consequências favoráveis na aprendizagem (Lathey, 2016, pp. 7, 8). 

Para além disso, o texto infantojuvenil recorre, frequentemente, ao duplo sentido. 

Considerando que são os adultos que leem os livros às crianças, por vezes, os autores 

incluem certas mensagens que podem estar apresentadas tanto de forma indireta como 

direta. Durante a tradução, este duplo sentido deve ser aparente, exigindo uma maior 

mestria do tradutor (Lathey, 2016, p. 16). 

 
20 Disponível em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/tradu%C3%A7%C3%A3o. 
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Outro fator relevante da tradução infantojuvenil envolve a tradução cultural de 

som e de nomes. O tradutor deve ter imaginação para traduzir o som de animais, rimas, 

onomatopeias e trocadilhos: um “OUCH!” tem de se tornar num “AU!”, um “cock-a-

doodle-doo” torna-se num “cocorocó”. Os diferentes sons dependem das diferentes 

culturas.  

Numa das obras infantis que tive de traduzir no decorrer do estágio, tive o desafio 

de traduzir o som e a palavra “Obrigado” em variadas línguas. Foi necessário focar-me 

não só no som da palavra, mas também na sua escrita fonética, uma vez que tinha de 

retirar sons tipicamente portugueses de uma palavra estrangeira, de modo a poder 

ensinar a enunciá-la. A título de exemplo utilizo a palavra em inglês “Thank you”, que tive 

de enunciar de forma escrita como “TAN-quiu”. Também os nomes na literatura infantil 

são usualmente traduzidos e devem estar sempre acompanhados do artigo definido. 

Certos nomes podem ser traduzidos literalmente — “Mary” pode ser substituído por 

“Maria” —, mas por vezes há nomes cuja tradução precisa de mais criatividade. Uma 

solução que encontrei para a escolha de nomes passou pela utilização de nomes 

populares portugueses, já que, assim, haveria maior probabilidade de uma criança se 

identificar com a personagem. Em situações de alcunhas ou trocadilhos, o tradutor deve 

possuir algum domínio linguístico e cultural para poder transmitir o tom pretendido pelo 

autor. 

Ao longo do processo de tradução e de revisão foi possível verificar um certo elo 

de ligação entre os dois processos. Não só por não se dar por concluído um trabalho de 

tradução sem revisão, mas também porque ao exercer cada um deles, acabei por 

aprender mais sobre o outro. 

O primeiro trabalho que me foi proposto consistiu na revisão de um livro 

infantojuvenil de não-ficção sobre o espaço, que fora traduzido da língua italiana. Embora 

não seja uma língua que domine, foi possível fazer a revisão através de diferentes 

recursos online, como o Reverso e o Linguee, já previamente mencionados. Ao contrário 

das obras clássicas, a revisão da maioria dos títulos infantis ilustrados é executada no 

Adobe Acrobat Reader, como se pode visualizar na Figura 10. Com este trabalho, aprendi 
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a rever um tipo de texto um pouco distinto daquele a que estava habituada durante o 

mestrado, uma vez que se tratava de um livro direcionado para jovens. Deste modo, tive 

de ter em conta a adaptação textual de um tema que pode ser mais complexo para este 

público-alvo. Seguidamente, deparei-me, desde logo, com certas escolhas na tradução 

que refletiam as consequências e os limites provocados pela coedição. Embora seja 

fundamental traduzir o texto conforme o que o autor original escreveu, devido às 

limitações de espaçamento fornecidas pela mancha textual, o tradutor deve ter 

criatividade e uma certa mestria para conseguir traduzir a essência do texto original de 

modo a que este possa encaixar no espaço proporcionado. Não sendo sempre possível 

traduzir de modo literal ou palavra a palavra, poderá ser necessário sacrificar qualquer 

parte ou reformular a ideia geral do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dificuldade foi reforçada ao longo da revisão de uma coleção de livros de 

atividades, que também mantinha uma certa mancha textual, que não permitia muito 

texto. Visto que várias explicações dos exercícios eram semelhantes, a solução 

encontrada foi a de repetir algumas das frases explicativas, possibilitando, assim, o 

preenchimento do espaço. 

Figura 10 — Revisão de um livro infantil em formato PDF 
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Dediquei-me, ainda, a uma outra área da literatura infantojuvenil — a revisão de 

livros de apoio escolar para a primária. Este subgénero distingue-se da ficção, 

concentrando-se na verificação de factos, mas com a mesma preocupação em manter 

uma linguagem clara e informativa, tendo em vista um público jovem. À semelhança de 

livros de não-ficção, os livros de apoio escolar contêm tabelas e exercícios. Neste caso, a 

revisão passou, igualmente, pela correção dos exercícios. 

 

2.2.3. Edição de Obras de Não-Ficção 

A não-ficção é um âmbito da literatura que abrange vários subgéneros. Distingue-

se da ficção pela sua particularidade em fornecer informação, baseando-se em factos e 

conclusões a partir da investigação e competência do autor (Dukes, n.d.). Como Weiland 

(2019, p. 170) esclarece, para muitos leitores, a não-ficção serve de aprendizagem 

autónoma, sendo possível aprender sobre novas matérias de modo acessível e orientado, 

sem ter as despesas e o compromisso típicos da escolaridade formal. 

É um âmbito literário que já existe desde o tempo das civilizações antigas, em 

consequência da necessidade de guardar e explicar as leis do governo (Dukes, n.d.). 

Adicionalmente, Dukes explica que, por volta de 740 a.C., já havia registos de não-ficção 

por parte da literatura Acadiana21 como a Crónica de Nabónido (The Babylonian 

Chronicles), que relatava a vida dos reis, dos filósofos e o funcionamento do Império. Mais 

tarde, terá sido escrito o primeiro exemplar considerado como enciclopédia, Naturalis 

Historia, em Roma, que explicitava a ciência, arte e História da época, e mil anos depois 

verifica-se a conceção da Crónica Anglo-saxónica, que descreve os eventos na História de 

Inglaterra entre a expulsão do Império Romano e a chegada dos normandos (Dukes, n.d.).  

A partir da segunda metade do século XX, em particular, desde a Segunda Guerra 

Mundial, constata-se uma elevada popularidade nas obras de não-ficção, consequência 

 
21 De acordo com a Encyclopedia Britannica, a língua acádia, também conhecida por assírio-babilónica, é 
uma língua semítica extinta, falada na Mesopotâmia. Utilizava a escrita cuneiforme, ou seja, os carateres 
tinham a forma de cunha devido ao objeto que se empregava. Disponível em: 
https://www.britannica.com/topic/Akkadian-language#62711.hook. 
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de uma nova sensibilidade dos leitores modernos, que procuram por orientação na vida 

(Sharpe & Gunther, 1994, p. 41, 42). 

Dentro da não-ficção existem diversos géneros e categorias de livros. Dukes (n.d.) 

refere alguns dos subgéneros mais comuns: 

• História — obras que realçam o passado e consolidam a sua importância. 

Incluem temáticas referentes a períodos de tempo, eventos ou figuras 

históricas; 

• Biografias, Autobiografias e Livros de Memórias — obras que narram as 

histórias da vida de uma pessoa. Geralmente sobre figuras públicas ou 

indivíduos com histórias de vida impactantes. Enquanto as autobiografias 

são escritas pelo autor sobre a sua própria vida, as biografias são escritas 

por um autor que escreve sobre a vida de outrem. Já os livros de memória 

são semelhantes às autobiografias, porém focam-se num determinado 

momento ou período da vida, que poderá ter sido marcante; 

• Ciência e Natureza — obras que esclarecem temas científicos mais 

complexos de modo claro e simples, baseando-se em lições aprendidas e 

retiradas do mundo natural. Abrange temas como a psicologia dos animais, 

o comportamento de moléculas, entre outros; 

• Autoajuda e Desenvolvimento Pessoal — obras que ensinam e fornecem 

informação sobre como alcançar a melhor parte de si mesmo, tanto na 

vida pessoal como profissional. Compreende tópicos relacionados com 

aprendizagem de táticas, como evitar conflitos sociais, entre outros; 

• Política e Atualidade — obras que exploram eventos atuais relevantes, 

com temáticas como racismo, guerra, entre outros. 

• Romances de Não-ficção — obras que relatam acontecimentos verídicos 

com personagens que se assemelham a pessoas reais. Este tipo de obra 

encontra-se frequentemente em romances semiautobiográficos. 
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A não-ficção compreende, igualmente, subgéneros como a espiritualidade e 

religião, a filosofia, a fotografia, os livros de viagem, a arte, a medicina, a jardinagem, a 

cozinha, entre outros. 

Ao longo do meu estágio pude participar na revisão, na tradução e na 

coordenação editorial de diversos títulos de não-ficção. Irei especificar o meu processo de 

trabalho desenvolvido em tipologias como: 

a) Revisão de um livro de autoajuda, 

b) Tradução e revisão de folhetos informativos para uma empresa, 

c) Coordenação editorial de uma autobiografia. 

O processo de revisão de livros de não-ficção é semelhante ao da de ficção. 

Contudo, para além das fases primárias, a fase de verificação de factos é crucial, visto que 

são obras que se apresentam como fidedignas (Sharpe & Gunther, 1994, p. 43). Deve, do 

mesmo modo, exibir um texto claro e direto, para que o leitor possa compreender as 

matérias mais complexas. Tal como Weiland (2019, p. 173) revela, o revisor deve tomar o 

papel do leitor que não está a par do conteúdo do texto, deve ser “ignorante”, a fim de 

poder localizar todos os momentos em que o autor não está a ser coerente ou a ser 

convincente. 

 

a) Revisão de um livro de autoajuda 

Ao receber o manuscrito do livro de autoajuda, rapidamente descobri que era um 

livro cujas temáticas se focavam na exploração e compreensão de estratégia e de poder. 

Tratava-se de uma obra motivacional, que seguia um plano diário de tarefas que o leitor 

deveria seguir ao longo do ano, sendo que cada capítulo era dedicado a um mês 

diferente. Obtive o manuscrito em formato Word e tive o apoio do PDF na língua original 

(inglês). 

Durante o processo de revisão apercebi-me que a fase de verificação de factos 

seria um fator muito importante, uma vez que aludia a outras obras do autor 
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previamente publicadas. Foi, assim, fundamental consultar a versão portuguesa já 

publicada, fornecida pelo atelier, de modo a empregar os termos e títulos dos 

subcapítulos ao qual o autor se referia. Esta foi uma tarefa que exigiu uma revisão 

cuidada e uma preocupação com a correção, dado que o tradutor do manuscrito não 

tinha tido em conta a existência das outras obras.  

Embora um manuscrito seja revisto por diversos membros de forma morosa e 

precisa, é sempre possível dar-se a situação de escapar alguma gralha. Foi isso que se 

sucedeu, por exemplo, quando foi apontado por um elemento da editora-cliente que o 

mês de outubro possuía vários dias a repetir “setembro” em algumas páginas. Por essa 

razão, foi essencial rever o texto de novo. Desta vez, o manuscrito já estava paginado, 

pelo que se executou uma revisão de prova paginada, ou de forma, como se diz no 

atelier. Alguns aspetos importantes a ter em conta foram: 

• hífens de partição seguidos (quando há três ou mais hífens em final de 

linhas seguidas);  

• linhas órfãs (a primeira linha de um parágrafo impressa sozinha na parte 

inferior de uma página) e viúvas (a última linha de um parágrafo impressa 

sozinha na parte superior de uma página), forca (sílabas de palavras 

hifenizadas que ficam sozinhas numa linha no final de um parágrafo);  

• não ter nomes com inicial maiúscula partidos (que passam de uma linha à 

outra com hífen);  

• não ter artigos a, e, o, no final das linhas;  

• espaço entre palavras (também conhecidos como dentes de cavalo) ou 

linhas muito apertadas;  

• uniformização da mancha de texto;  

• averiguação da existência de palavras já hifenizadas partidas  

(ex: tor-/namo-nos); 

• verificação de títulos e páginas no índice; 

• hífen no fim da frase e no início da frase seguinte, caso a palavra ligue duas 

palavras (ex: decisão-/-chave). 
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b) Tradução e revisão de folhetos informativos para uma empresa 

O projeto seguinte de não-ficção que realizei diz respeito à tradução de inglês para 

português de folhetos informativos para uma empresa/organização de caráter voluntário. 

O contacto com esta empresa apenas se deu em virtude de trabalhos concretizados para 

a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro (ACREDITAR)22. 

No decorrer da tradução, recorri ao uso das páginas oficiais da empresa — trata-

se de uma empresa internacional, porém tem um website português — para verificar 

expressões específicas que já tivessem sido traduzidas anteriormente. Tendo em conta o 

tipo de texto, a linguagem deve ser mais objetiva e formal. Recorreu-se, igualmente, aos 

websites meuconversordetoneladas.com e do Banco de Portugal para converter quantias 

de toneladas (americanas para portuguesas) e de dinheiro (do dólar para o euro). Neste 

tipo de texto, é usual a introdução de tabelas. A tradução de tabelas não só permite uma 

clareza na visualização para o designer, como facilita, mais tarde, a paginação. Para 

traduzir uma tabela no Microsoft Word, basta selecionar o setor “Inserir”, escolher a 

opção “Tabela” e daí criar o esquema pretendido. 

Com esta tradução aprendi que não devemos focar-nos na frase original, isto é, 

não é preciso traduzir de forma literal. O papel do tradutor deve ser o de traduzir, mas 

em alguns casos, não pode esquecer que está a escrever um texto numa outra língua. Ao 

traduzir de forma literal, o texto pode perder muito do sentido e/ou sentimento que o 

texto original possui, mesmo se for um texto de caráter informativo. Podemos assim 

afirmar que o tradutor também deve ser escritor. 

Posteriormente, tive a oportunidade de trabalhar de novo com esta empresa. 

Desta vez, trabalhei em conjunto com a minha colega de estágio, Elisa Lúcio, na tradução 

de seis folhetos informativos. Dado que a Elisa vinha de um mestrado em Tradução, a 

revisão e uniformização dos trabalhos esteve a meu cargo. Os folhetos a traduzir 

detinham tabelas e texto corrido, logo, recorri ao uso do website IATE (European Union 

 
22 Cf. https://www.prontoaeditar.pt/rsp_social.html?i=1. 
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Terminology), que possibilitou o conhecimento de expressões mais corretas para certos 

termos, e, uma vez mais, ao do Banco de Portugal, para converter as quantias 

monetárias. No que concerne a revisão e a uniformização das provas, foi necessário 

equilibrar os textos, ainda que esta seja uma tarefa complexa, já que cada pessoa tem a 

sua voz de autor — deve manter os mesmos termos, expressões semelhantes e uma 

linguagem indistinguível. 

 

c) Coordenação editorial de uma autobiografia 

De acordo com Pereira (2000, p. 117), “o género biográfico surgiu no século XVIII, 

propiciado pela expansão e afirmação dos direitos individuais, que o ideário da Revolução 

Francesa tão bem expressou”. É um género que “relata a sequência de vida individual” 

(Pereira, 2000, p. 117), retratando histórias geralmente marcantes da sua vida. 

O caso particular da autobiografia, como já foi anteriormente indicado, consta da 

narração do próprio autor, “da própria existência”, foi ele “quem se dispôs a narrar sua 

vida, deu a ela o encaminhamento que melhor lhe pareceu e deteve o controle sobre os 

meios de registro” (Pereira, 2000, p. 118). É, portanto, o narrador que domina, 

primeiramente, na edição do seu texto. Assim, o revisor de uma autobiografia, “deve 

aceitar as experiências e eventos descritos como autênticos” (Pereira, 2000, p. 120). 

Na autobiografia há um relato sobre a origem e a identidade da pessoa, cuja 

perspetiva tipicamente é retrospetiva, ainda que possam surgir construções temporais 

mais complexas ou autorretratos (Pereira, 2000, p. 118). Mas é fundamental atentar 

nalgumas situações que possam prejudicar a qualidade da autobiografia. Segundo Wolf 

(2019, p. 189), não há necessidade de mencionar todos os momentos, datas ou eventos, 

pois muitos deles podem não suscitar muito interesse ou serem relevantes para a obra. O 

autor deve ser concreto e saber quais os momentos a incluir. Embora Wolf (2019, p. 195) 

se refira a livros de memórias quando menciona que o autor deve possuir honestidade 

emocional, creio que este aspeto se pode adequar a uma autobiografia. A honestidade 

cria uma ligação de empatia com os leitores, tornando o autor mais humano. Visto que o 
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autor é quem decide o que vai apresentar, o texto é quase sempre subjetivo, podendo 

representar pessoas e eventos de forma que às vezes podemos considerar tendenciosa. 

A coordenação editorial é uma tarefa muito importante. O coordenador editorial é 

a pessoa que supervisiona toda a produção de um livro até este ser publicado. Durante o 

estágio, trabalhei com uma autobiografia em formato Word, cujo manuscrito se 

apresentava isento de correções. A minha função baseou-se na revisão profunda do 

texto. Foi necessário editar e organizar o conteúdo, que possuía ideias, expressões e 

parágrafos que se repetiam, passagens que não tinham muita relevância na obra, e, 

posteriormente, ordenar e numerar as imagens que iriam ser incluídas ao longo do texto. 

Enquanto editora, tive de decidir que partes do manuscrito eram essenciais e 

como certas histórias poderiam ser transmitidas de maneira mais clara, sem nunca apagar 

a voz do autor. Foi a tarefa que levou mais tempo a ser executada, uma vez que obrigou à 

repetida revisão do texto. Ao editar um texto de modo profundo é possível que escapem 

gralhas ou que certas frases percam o sentido, devido à quantidade de correções que o 

manuscrito vai adquirindo. Sendo assim, as correções, que se encontram no “Registo de 

Alterações” do Microsoft Word, devem ser aceites, resultando numa limpeza e melhor 

leitura do texto. No que diz respeito à revisão, utilizei, uma vez mais, o website do Banco 

de Portugal, mas também o do ifcmarkets.com, para converter o Escudo português em 

Euros, com vista a demonstrar, entre parênteses, o valor atual das quantias que o autor 

mencionava. 

Numa segunda fase, para além da nova revisão, tive de organizar e introduzir no 

texto as fotografias e legendas de cada pasta fornecida pelo autor. Para cada fotografia e 

legenda foram indicados os nomes “img_X” e “legenda_X”, respetivamente. Uma vez que 

algumas das fotos e legendas estavam em falta, foi necessário contactar o autor. Ainda 

que o autor tenha colocado as imagens de uma certa ordem, apercebi-me que algumas 

delas não estavam de acordo com o seguimento do texto, pelo que tive de trocar certas 

fotografias entre capítulos. No decorrer da nova revisão, decidi organizar um guia de 

estilo próprio, que se apoiou no guia proporcionado pelo atelier. Este procedimento, teve 
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o papel de me orientar e relembrar as regras que tinha imposto ao longo do manuscrito. 

Nomeadamente: 

• As disciplinas escolares devem iniciar em maiúsculas; 

• Os títulos dos livros e jornais apresentam-se em itálico; 

• As conferências e os grupos políticos estão entre aspas («»); 

• As edições mensais de revistas exibem uma barra oblíqua entre os meses 

(janeiro / fevereiro); 

• O número das revistas deve ser separado por uma meia risca (nº 27–28). 

No final, a autobiografia apresentava uma lista de referências bibliográficas com 

informação sobre todas as teses que o autor tinha orientado. Foi, por isso, necessário 

seguir, não somente o guia de estilo que criei, mas também o guia das normas para a 

apresentação de referências bibliográficas do atelier. O estilo das referências 

bibliográficas pode variar conforme a área científica em que são empregues. De acordo 

com o guia que me foi fornecido (ver Anexo 2), uma referência tem vulgarmente os 

mesmos elementos primários, independentemente do tipo de documentação e estilo de 

citação, que passo a apontar: 

• Nome do autor, 

• Data de publicação, 

• Título, 

• Número da edição, 

• Editora, 

• Local da publicação, 

• Volume, 

• Páginas da obra ou páginas relativas à publicação referenciada. 

 

Habitualmente, na área das ciências naturais e sociais, as regras APA (American 

Psychological Association) são as eleitas para a apresentação de referências bibliográficas. 
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Considerações Finais 

 No mundo editorial observamos uma série de etapas fundamentais que, por 

vezes, são invisíveis para os leitores. Os livros passam pelas mãos de vários elementos de 

uma cadeia, que procuram trazer, com qualidade, uma história, um texto científico, um 

conjunto de exercícios escolares até ao público-leitor. 

 No decorrer do meu estágio curricular, ganhei profundos conhecimentos sobre o 

processo de produção de um livro e sobre o ambiente editorial. Embora o Pronto a Editar 

se distinga daquilo que habitualmente entendemos por editora, devido à sua faceta de 

atelier (uma vez que não publica diretamente as obras com que trabalha), não deixou de 

haver um ambiente editorial, onde todos os dias ouvia falar sobre os diversos aspetos do 

setor, como as suas peculiaridades, interesses e dificuldades. 

A dimensão de uma empresa pode influenciar o ambiente de trabalho pela 

positiva e negativa. Sendo o atelier onde estagiei uma empresa de pequena dimensão, 

pude, desde logo, usufruir de uma boa comunicação com os seus diferentes membros, 

sentindo-me confortável para poder colocar dúvidas e sugerir assuntos que pudessem 

surgir ao longo do dia de trabalho. Adicionalmente, foi possível participar na execução de 

variados trabalhos de diversos géneros literários, algo que numa empresa de maior 

dimensão poderia não ter acontecido ou poderia ter sido mais reduzido. No entanto, 

numa empresa mais pequena, com um menor número de elementos, podem surgir certos 

desafios, tal como a realização de um grande número de trabalhos num curto espaço de 

tempo, obrigando à interrupção de outras tarefas que já estavam a ser desenvolvidas. 

A participação no estágio permitiu-me evoluir como revisora e, principalmente, 

como tradutora. Tendo tido poucas experiências nestas matérias, poder trabalhar em 

obras de âmbitos tão diferentes foi muito gratificante. 

Aprendi quão distintos são os géneros literários e como cada um precisa de uma 

abordagem especial, mesmo dentro de cada subgénero. Os livros infantis puxaram pela 

minha clareza e criatividade, colocando-me numa posição de maior atenção e 

sensibilidade, de modo a conseguir relacionar-me com o público mais jovem. Já os livros 

clássicos fizeram-me refletir sobre o contexto social de cada obra, nos termos que 



41 

 

precisavam de ser atualizados, e perceber quão laboriosa pode ser a tarefa de formatação 

num texto completamente desformatado. 

No que concerne os livros de não-ficção, os livros de autoajuda e os folhetos 

informativos fizeram-me olhar para os manuscritos de forma mais objetiva. Mas também 

aprendi que há um lado mais literário, que necessita de muita organização e atenção, 

como é o exemplo da autobiografia. 

Em suma, a realização do estágio curricular foi uma experiência verdadeiramente 

enriquecedora, que me deu uma nova perspetiva sobre o mundo da produção e criação 

dos livros.   
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Anexos 

Anexo 1: Livro de Estilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 

 

Anexo 2: Normas para Apresentação de Referências Bibliográficas 
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