UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – JORNALISMO

O texto, o editor e o livro:
Alice no País das Maravilhas busca seus leitores

Mariana Gonçalves Benevit

Porto Alegre
2010

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – JORNALISMO

O texto, o editor e o livro:
Alice no País das Maravilhas busca seus leitores

Mariana Gonçalves Benevit

Monografia apresentada à Faculdade de
Biblioteconomia e Comunicação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como requisito parcial para obtenção do
título de Bacharel em Comunicação Social,
habilitação Jornalismo.

Orientador: Profª Drª Ana Cláudia Gruszynski

Porto Alegre
2010

É ainda possível chorar sobre as páginas de um livro,
mas não se pode derramar lágrimas sobre um disco rígido.
– José de Sousa Saramago

4

AGRADECIMENTOS
À minha orientadora, pela paciência e generosidade ao compartilhar o conhecimento.
Aos meus pais, pelo amor e pelo apoio necessário. Ao Tiago, pela preocupação e pela
companhia silenciosa e constante de um verdadeiro companheiro de jornada.

RESUMO

O presente trabalho analisa o papel do design enquanto parte do processo de edição,
com o objetivo de identificar que recursos gráficos o editor utiliza para realizar o
direcionamento de uma obra para diferentes grupos de interesse. Para isso, parte de uma
revisão bibliográfica que permite compreender a evolução da atividade editorial e articulação
entre livro, editor e mercado. A seguir, empreende um estudo de caso, que analisa cinco
edições diferentes da obra Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, tendo como base
um roteiro desenvolvido a partir do que foi sistematizado no referencial teórico.
Palavras-chave: design, editor, literatura infanto-juvenil, projeto gráfico, Alice no País das
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1 INTRODUÇÃO
A apresentação física do livro – seu design, a utilização ou não de imagens,
escolha da tipografia e disposição do texto sobre as páginas diz muito acerca de uma
edição. O editor, ofício que se delineou historicamente e que assumiu contornos mais
aproximados à nossa realidade atual a partir da invenção da prensa com tipos móveis
por Gutenberg, realiza a mediação entre o público e a obra, de forma que um mesmo
texto pode resultar em diferentes produtos editoriais. Este profissional, conforme afirma
Bragança (2005), é o responsável por dar forma e corpo à obra, ficando encarregado
também de decisões acerca de seu aspecto visual.
Pressupõe-se que é papel do editor, enquanto mediador entre público e texto, a
realização de alterações e adaptações na obra, em sua forma e conteúdo, de modo a
atingir um leitor específico e atender às necessidades mercadológicas. Tendo isso em
vista, a presente pesquisa busca identificar que elementos perceptíveis visualmente o
editor utiliza – e de que forma os utiliza –, para realizar o direcionamento da obra para
diferentes grupos de interesse. O objetivo de nosso trabalho é, portanto, analisar o papel
do design enquanto parte do processo de edição. Como objetivos específicos, vamos (1)
investigar como a função de editor surgiu e se desenvolveu ao longo da história e quais
relações tem com a comunicação, (2) determinar quais procedimentos o editor realiza,
como são realizadas as adaptações em uma obra e como é pensada a estrutura do livro,
(3) identificar elementos e estratégias gráficas utilizadas para estabelecer o
direcionamento da obra para um público específico.
Para isso, selecionamos uma obra específica, Alice no País das Maravilhas, de
Lewis Carroll. Nosso corpus foi composto de cinco edições escolhidas de forma
aleatória dentre publicações que encontravam-se dispostas na sessão de literatura
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infanto-juvenil das livrarias, escolha que veio a se comprovar após a análise de quatro
das cinco fichas catalográficas, que apresentavam a indicação para tal público.
O editor é um importante elo entre a obra literária e o público leitor – e que,
muitas vezes, não possui o reconhecimento da maior parte da população. O presente
trabalho busca somar-se aos estudos que investigam os elementos do livro infantil,
publicações que carregam exigências singulares. Além disso, com as mudanças no
mercado editorial, a concorrência com os meios digitais e a diversidade das edições,
busca apresentar que alternativas o design gráfico oferece para a construção de um
produto mais atraente para o público que se pretende atingir.
A pesquisa foi realizada tendo como base a revisão bibliográfica que permitiu
compreender a evolução da atividade editorial e articulação entre livro, editor e
mercado, sistematizando quais são as etapas do processo editorial, em especial no que
se refere ao design do livro. O estudo de caso compreendeu a análise das edições e teve
como base um roteiro desenvolvido a partir do que foi sistematizado no referencial
teórico. Isso possibilitou identificar elementos para orientarem a discussão acerca das
cinco edições diferentes da obra Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll.
Na sequencia da presente introdução, temos o segundo capítulo onde tratamos
dos aspectos históricos do surgimento do livro e do desenvolvimento do ofício de
editor. A seguir, abordamos o aspecto mercadológico do livro, apresentando tanto o
cenário do exterior quanto a situação brasileira. Para melhor atender à nossa pesquisa,
tratamos também das edições voltadas especificamente para o público infanto-juvenil.
No terceiro capítulo, estudamos os aspectos da atividade editorial, tratando da estrutura
e de como é desenvolvido o design do livro – do desenho do diagrama à utilização da
tipografia e das cores. No quarto capítulo, por fim, analisamos o nosso corpus de
pesquisa, identificando e discutindo acerca das estratégias gráficas utilizadas na
confecção das diferentes edições.

2 O LIVRO, O EDITOR E O MERCADO: CONSIDERAÇÕES HISTÓRIAS
A criação da imprensa revolucionou a forma de se fabricar um livro. O que era
extremamente caro e de difícil produção com a técnica apenas manuscrita, passou a se
multiplicar e a possuir custos cada vez mais baixos conforme a tecnologia se
aprimorava. E o que era antes de difícil manuseio, como as tabuletas de barro ou mesmo
os rolos de papiro, foi transformado até se tornar um pequeno caderno, prático e de fácil
transporte. Assim, o objeto que anteriormente ocupava a prateleira apenas dos mais
abastados se espalhou rapidamente por todas as regiões do planeta.
Os aprimoramentos técnicos se devem, em grande parte, ao trabalho de
profissionais presentes desde o período no qual o livro era manuscrito: os editores. O
ofício, porém, só se delineou a partir de Gutenberg, ganhando força como profissão
independente, segundo afirma Chartier (1999), apenas a partir do século XIX. Hábil na
composição do aspecto da obra e em dar-lhe um direcionamento, o editor pode ser visto
como um co-autor, já que é responsável por dar corpo às publicações.
Como não era mais um item de colecionador, o livro, que se vulgarizou, passou
a se dirigir a um número cada vez maior de pessoas. Este público, como afirma
Thompson (1999), não pode ser visto como uma massa amorfa, que não possui
preferências. Muito ao contrário, é possível estabelecer pequenos grupos de interesse
entre a população. Cabe, mais uma vez ao editor, estabelecer de que forma será
realizado o direcionamento de cada obra para atingir este nicho determinado, de modo a
atender a demanda de livros que tratem de determinado assunto.
Neste capítulo, além de falarmos sobre o surgimento do livro, e de que forma se
delineou a profissão do editor, trataremos também do destino final dessas publicações,
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tendo em vista principalmente a formação do mercado brasileiro. Além disso, falaremos
sobre as peculiaridades da literatura para o público mais jovem, cujo conceito só se
delineou com maturidade a partir do século XX.

2.1 O livro
Segundo Wilson Martins (1998), o homem já empregou na escrita materiais
provenientes dos três reinos da natureza: mineral, vegetal e animal. Inscrições já foram
realizadas da pedra à pele de animais; do cobre ao entalhe em madeira. Na
Mesopotâmia, a “literatura de argila”, com suas tabuletas que continham a escrita
cuneiforme, possuía um ato físico de ler diferente dos papiros egípcios, já que as
tabuletas, por seu peso, dificultavam a leitura.
Foi a praticidade de transporte e obtenção de materiais que determinou o
desenvolvimento dos suportes. Apesar de ser fino, leve e de fácil manuseio, o papiro era
muito caro e difícil de produzir, estando apenas disponível aos muito abastados.
Por essa razão, um novo material, que diminuiria os custos na fabricação dos
livros, passou a ser empregado: o pergaminho, produzido a partir da pele de ovelhas e
cabritos. O que no início, afirma Fischer (2006), não passava de um objeto curioso,
passou a ganhar popularidade e ser largamente empregado. Em substituição aos rolos de
papiro, consta que o códice grego mais antigo feito de pergaminho foi criado no século
III d.C. – uma cópia da Ilíada, de Homero.
A invenção do códice (codex), segundo Araújo (2008), é uma contribuição da
Antiguidade, suplantando a apresentação do texto em rolo, com suas folhas de papiro. O
pergaminho feito de couro, afirma o autor, era mais resistente, com suas páginas
costuradas formando cadernos de três ou quatro folhas, geralmente numeradas no reto.
Martins (1998) afirma que, quando falamos dos manuscritos medievais,
antecessores dos livros impressos, devemos ter em mente que o termo se identifica com
a vida monástica, contemporânea dos primeiros tempos da Idade Média, época na qual o
livro é indústria exclusivamente eclesiástica. “A Idade Média consagra a substituição do
rolo pelo codex, da mesma forma por que substitui o papiro pelo pergaminho e, já na
transição para a Renascença, o pergaminho pelo papel.” (MARTINS, 1998, p. 100) A
diferença dos códices para os livros modernos, então, é o fato de que, enquanto as
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edições atuais são reduzidas, cortadas, as de antigamente eram livros in folio, do
tamanho da folha.
Com a descoberta do papel pelos chineses, sua introdução na Europa fez com
que este gradualmente substituísse o pergaminho. Segundo Martins (1998, p. 114), “o
papel é o grande aríete do mundo renascentista que se anunciava, contra o mundo
medieval que sucumbia.” A nova descoberta só seria utilizada de forma apropriada
quando o livro começasse a se popularizar. Para o autor, o material barato e
“praticamente inesgotável” decidiu o destino de nossa civilização, à medida que, ao
substituir os outros materiais, proporcionou a democratização da cultura.
Convencionalmente, costuma-se datar a invenção da imprensa como tendo
ocorrido em 1455, quando Gutenberg produziu a Bíblia de 42 linhas. A nova tecnologia
se expandiu rapidamente pela Europa. Martins (1998) aponta que de início o livro
impresso buscava imitar o manuscrito, em vez de substituí-lo, de forma a estabelecer
uma espécie de “convivência” com o trabalho manual. Com isso, são tomados
emprestados elementos como as grandes letras iniciais dos calígrafos, paginação em
duas colunas e vinhetas de variadas dimensões. Segundo Fischer (2006), as primeiras
prensas produziram textos curtos, almanaques, calendários e gramáticas, dentre outros
materiais. A exigência do mercado, na época, determinava que a produção deveria ser
de textos conhecidos, vendidos a baixos custos para a população local.
No entanto, a tentativa de copiar o layout dos manuscritos, imitando o trabalho
manual, não durou por muito tempo. Por volta de 1490, na oficina de Aldo Manúzio,
grandes quantidades de texto já eram colocadas em pequenas páginas, com a utilização
de tipos em estilo cursivo, desenvolvidos por Francesco Griffo. A página impressa
resultante permitia uma melhor leitura, desvinculando-se do estilo rebuscado dos livros
com escrita à mão. Aldo Manúzio é também considerado um dos primeiros criadores de
livros menores e, portanto, mais portáteis e manuseáveis do que os primeiros
exemplares publicados.
Ao longo do século XV, aponta Fischer (2006), já eram produzidos livros em
três dimensões de página: in-fólio (dobrada uma vez), in quarto (dobrada duas vezes), e
in-oitavo (dobrada três vezes). Impressos gigantes, que consumiam muito papel, e, por
conseguinte, eram muito caros, foram gradualmente substituídos por versões mais
baratas e portáteis. Livros menores resultavam em maior economia de papel e em preços
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mais baixos. Por fim, ainda que existissem edições maiores, a preferência foi dada ao
in-oitavo e duodécimo, semelhantes ao que conhecemos na atualidade.
Para Araújo (2008), a padronização da forma do livro ocorreu muito
rapidamente, de modo que em menos de trinta anos ela já se aproximava das dimensões
das publicações modernas. Para tanto, o autor constata que os primeiros profissionais da
tipografia foram responsáveis por decisões e padronagens gráfico-estéticas que
resultaram no livro tal como conhecemos na atualidade.
Aos tipógrafos do século XVI coube um importante trabalho técnico de
aperfeiçoamento da ideia surgida no século anterior:
É que, como técnica, a tipografia tinha tudo por fazer: restava-lhe criar
formatos portáteis e cômodos de livros, belos e nítidos tipos de
impressão, máquinas mais aperfeiçoadas, rápidas e manuseáveis,
novos processos de ilustração, fórmulas mais perfeitas ou mais belas
de papel. (MARTINS, 1998, p. 199)

O século XVIII presenciou o melhoramento da tipografia com a invenção da
prensa rotativa, do linotipo e do monotipo. A apresentação do livro, afirma Araújo
(2008), acompanhou as solicitações do mercado, com a presença cada vez maior do
apelo visual, desde a xilogravura e a fotografia, até as programações visuais, com a
utilização de tipografia arrojada.
Segundo Martins (1998), é a partir de meados do século XIX que a produção
do livro deixa de ser artesanal para se tornar industrial. Com isso, o volume de
fabricação é ampliado exponencialmente, o que faz com que as obras, antes
desenvolvidas manualmente, passem por um processo de “estandardização”, resultando
em uma semelhança entre os exemplares impossível de ocorrer com o livro feito à mão.
A inovação técnica, ao aumentar a produção e reduzir os custos, resulta em obras que
podem ser consumidas por um público cada vez maior.
Para John V. Pavlik e Shawn McIntosh (2010), foi apenas a partir de 1800,
com a ampliação do ensino para a população, que o livro viu seu público crescer. O
aumento do número de escolas fez aumentar também a demanda por livros didáticos.
Durante o mesmo período, a fim de alcançar as classes mais inferiores, empresas
como a Irwin P. Beadle & Company criaram, em 1860, as dime novels, vendidas por
dez centavos de dólar, que tinham como objetivo o entretenimento. Outra inovação,
segundo Araújo (2008), presente desde 1850, foram os livros de bolso (pocket books),
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lançados oficialmente, em 1935, pela Penguin Books. Os livros em formato reduzido
atraíram o grande público, o que fez com que editoras na Europa e nos Estados Unidos
rapidamente adotassem o novo formato.
Outra transformação significativa ocorre a partir de 1990, com a denominada
impressão por demanda. Por meio dela, uma infinidade de livros disponíveis em bancos
de dados na internet são impressos apenas quando há um comprador. Tal novidade,
capaz de produzir uma publicação em poucos minutos, reduz muito os custos da
impressão. Esta nova forma faz também com que autores que não poderiam
disponibilizar seu texto em editoras tradicionais, devido aos altos custos, agora possam
fazê-lo, o que contribui para a diversificação do mercado editorial.
A época atual fez surgir uma nova forma de apreciar o livro, que se desprende
do suporte papel, cuja utilização foi contínua durante séculos. O livro digital, segundo
Alexandre e Jackeline Farbiaz (2010, p.144), apresenta a “extinção de um suporte
material e sua substituição por um não-suporte”. A forma eletrônica pode ser acessada
em inúmeros equipamentos digitais – o que demonstra sua praticidade e portabilidade.
O livro, que viveu desde a prensa de Gutenberg uma trajetória com poucas
modificações em sua constituição material, passa agora por um período de apreensão
com as novas tecnologias e a possibilidade de desmaterialização. As vendas pela
internet, e, principalmente, a existência dos livros eletrônicos geram preocupações para
as editoras tradicionais, que vivem incertezas sobre a possibilidade de concorrência.
No entanto, nem todos compartilham da visão apocalíptica de que as novas
tecnologias trarão a extinção do livro impresso:

Com o tempo criaremos e teremos livros para serem impressos e para
a Web. Ambos coexistindo, abrindo e ampliando novos horizontes,
novas linguagens e novos leitores. (LINS, 2002, p.23)

Para Lins, como a história que os livros contêm pode ser contada de diferentes
formas, a pluralidade de estruturas – do papel ao pixel, só proporcionam a diversidade.
Dessa forma, sua visão é a de que a Internet não irá matar o livro, mas auxiliar em sua
evolução.
Assim, apenas os próximos anos dirão de que forma se dará a relação entre o
livro impresso – que presenciou tantas revoluções e que revolucionou a forma de
transmissão do saber, e a internet e os meios digitais. Vemos desse modo, a transição do

17

suporte material para o armazenamento de imensas quantidades de dados em diminutos
dispositivos.

2.2 O editor
Segundo Roger Chartier (1999), o editor como o conhecemos na atualidade
surgiu das revoluções industriais pelas quais o livro passou no século XIX. A palavra
editor, no entanto, já existia antes da prensa de Gutenberg. Segundo Bragança (2005), o
termo, de origem latina, era utilizado na Roma antiga para designar aqueles
responsáveis por cuidar e multiplicar as cópias de manuscritos originais, de forma que
as obras fossem reproduzidas corretamente.
Apesar de ser um ofício antigo, é a invenção da prensa móvel que revoluciona
o modo de produzir livros, fazendo com que a função se modifique rapidamente, até
atingir o status profissional de nossa época. Bragança (2002) afirma que a nova criação
trouxe mais do que apenas uma inovação técnica. Segundo ele, a nova tecnologia
mudou o lugar social da produção de livros. De certa forma, a invenção atendeu a uma
demanda de mercado:

O processo do fazimento do livro medieval, literalmente entregue às
mãos cuidadosas e hábeis dos copistas e iluminadores, era demorado e
caro, e seus limites de produção, mesmo tendo-se ampliado nos
séculos XIV e XV, já não permitiam satisfazer o mercado criado pelas
universidades e pelo processo de urbanização europeia.
(BRAGANÇA, 2002, p.2)

O livro manuscrito, que dependia de uma estrutura hierarquizada e
conservadora, que cerceava a expansão do conhecimento, deu lugar a uma forma mais
prática e rápida de produção, que poderia ser realizada por profissionais leigos, longe do
alcance das autoridades clericais. Nessa forma de produção, que possuía um diferente
horizonte ideológico, os livros eram produzidos e comercializados a um público mais
amplo, em volumes pequenos a preços baixos a fim de disseminar o conhecimento.
Ao remover a tarefa da escrita das mãos das autoridades, passando-a às mãos de
profissionais comuns, a inovação tecnológica revolucionou a forma com que o livro era
visto, ao facilitar a obtenção de lucros por quem os publicava e transferir para leigos o
que era apenas responsabilidade de uma diminuta elite. Tal feito distribuiu a um público
muito mais amplo obras que anteriormente ficavam restritas às elites:
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[...] as técnicas de impressão, originalmente desenvolvidas por
Gutenberg, se espalharam pelos centros urbanos da Europa. Estas
técnicas foram exploradas pelas oficinas de impressão montadas, em
sua maioria, como empresas comerciais. Seu sucesso e sua
sobrevivência dependeram da capacidade de mercantilizar formas
simbólicas efetivamente. (THOMPSON, 1998, p.54)

Desvincular-se da forma antiga com que eram feitos os livros também abriu
espaço para outras inovações. Segundo Bragança (2002), as novas condições técnicas e
sociais permitiram a desvinculação estética do livro medieval. Tal separação permitiu
que a tipografia fosse aperfeiçoada, com a criação de novas tipologias, formatos,
ilustrações, acabamentos e encadernações.
Os livros impressos, criados a partir de um manuscrito original pelo impressoreditor, eram diretamente colocados no mercado, para um público que não era visto
como diversificado, pois não existia o conceito de nicho pré-estabelecido. Além disso,
no início da função, o profissional era definido apenas por sua atuação comercial, sem
que fosse exercida alguma intervenção na obra dos autores (BRAGANÇA, 2005). Foi a
partir do desenvolvimento desse contexto que a profissão do editor, como conhecemos
na atualidade, começou a se delinear. Seu trabalho teve a importância histórica de
mediar as relações entre o autor (e a obra literária) e o público leitor.
Até o século XVIII, afirma Chartier (1999), a atividade do editor não é uma
função delimitada. Os profissionais, que ou eram livreiros ou eram impressores,
assumiam em decorrer disso a função de editores, sendo que, por si só, ainda não existia
alguém designado especificamente para a tarefa.
Durante os séculos XV e XVI, os editores trabalhavam com autores falecidos
ou desconhecidos, sem que houvesse qualquer espécie de direito de publicação. Isso
fazia com que qualquer profissional pudesse publicar uma obra sem consultar seu
criador. Ao longo do século XVI, na Inglaterra, o livreiro-gráfico tinha o poder de
censurar os livros e detinha o controle dos monopólios sobre as edições, podendo,
segundo afirma Chartier (1999, p.55) “possuir o manuscrito de maneira perpétua e
imprescritível, tendo, portanto, o direito exclusivo de editá-lo e reeditá-lo
indefinidamente”. Os privilégios concedidos aos livreiros-editores franceses, apesar de
ligeiramente menores, não se diferenciavam muito daqueles concedidos aos ingleses: a
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eles também era delegado o poder de censura, além do privilégio sobre a publicação,
que durava cerca de dez anos.
As transformações ocorreram com tal rapidez que no final do século XV e
início do XVI já estavam em formação, como afirma Bragança (2005), organizações
editoriais, que possuíam representações por toda a Europa. Além disso, o comércio com
vendedores ambulantes (geralmente comissionados) se expandia, com a realização de
verdadeiras feiras de negócio, nas quais os editores se reuniam para vender e
intercambiar mercadorias, que iam desde o material para impressão, até miolos de livros
já editados.
Com os novos valores do Renascimento, Bragança (2002) afirma que os
editores viram seu público crescer, com a necessidade de, além da reprodução de
autores clássicos, desenvolver a produção de livros práticos, que atendessem às
necessidades das novas profissões que começavam a aparecer. Também os novos
alfabetizados demandavam a criação de livros mais populares. Além de procurar servir
aos estudantes, eruditos e clérigos, o editor já buscava agradar ao pequeno público que
se formava nas cidades e arredores. Para estes fazia livretos com textos simplificados ou
reduzidos, de forma que ficassem baratos e atraentes.
O trabalho de edição, ainda conforme o autor, continuava servindo aos poderes
institucionalizados. Porém, o abandono do manuscrito fez com que essa parceria
ocorresse de forma mais volátil, oferecendo alternativas, ou até mesmo formas de
combater o poder vigente. É o caráter subversivo que faz com que, ao longo dos
séculos, a imprensa seja alvo dos censores.
Com a ascensão burguesa na França, no século XVIII, ocorre o grande
desenvolvimento do comércio de livraria, que vê aumentar seu público-leitor. Com o
crescimento das demandas, é imperativo que livreiros e editores busquem melhorias
técnicas que proporcionem maior beleza e rapidez de produção às obras impressas.
Enquanto desde o início para os editores a obtenção de lucro era um objetivo,
por parte dos autores, Chartier (1999) descreve uma incrível resistência em classificar
obras literárias como mercadorias. A ideia de lucro, até então, era percebida pelos
autores como algo desonroso. Dessa forma, o que o autor recebia eram gratificações,
dadas por um soberano ou um membro pertencente a alguma elite. A recusa em receber
uma remuneração direta em troca da produção intelectual só se modifica a partir do
século XVIII, quando os livreiros editores, para defender os privilégios que possuíam,
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criam o conceito de "autor-proprietário". Ao fazer com que o autor se torne proprietário,
pondera Chartier, o livreiro também se torna, já que o manuscrito lhe foi cedido.
Thompson (1998) corrobora com a visão de Chartier, ao afirmar que o controle
da reprodução atendia muito mais às necessidades mercadológicas do que servia para
proteger a propriedade intelectual dos autores. À medida que as formas simbólicas
podem ser transformadas em mercadorias, o principal meio de mercantilização é o
controle através de um registro e a multiplicação desta forma simbólica, ou seja, a
ampliação do número de cópias distribuídas de uma obra.

Em termos de suas origens e de seus principais beneficiários, o
desenvolvimento da lei do copyright tem muito menos a ver com a
salvaguarda dos direitos dos autores do que com a proteção dos
interesses dos editores e livreiros, que tinham muito a perder com a
reprodução não autorizada de livros e de outros materiais impressos.
(THOMPSON, 1998, p.27)

A conquista do copyright, apesar de tornar mais difícil o trabalho do editor, que
não pode mais escolher textos a esmo, precisando estabelecer acordos, faz com que este
veja também vantagens, já que o direito conquistado permite que o editor possua
exclusividade com determinada obra, evitando a concorrência com outros profissionais.
Chartier salienta que os direitos do autor não impediram a “desmaterialização”
da obra literária, tornando o conceito cada vez mais abstrato:

Durante o século XVIII, todo um trabalho foi feito para
desmaterializar essa propriedade, para fazer com que ela se exercesse
não sobre um objeto no qual se encontra um texto, mas sobre o
próprio texto, definido de maneira abstrata pela unidade e identidade
de sentimentos que aí se exprimem, do estilo que tem, da
singularidade que traduz e transmite. (CHARTIER, 1999, p.67)

Não estando vinculada a um suporte material, a propriedade intelectual do
autor pode sofrer modificações na forma com que é apresentada ao público. De fato, a
desmaterialização a que o autor se refere, permite ao editor uma maior liberdade de
trabalho.
Apesar de ter se intensificado com o surgimento dos direitos autorais no século
XVIII, muito antes já existiam autores abertos à ideia de trabalho em conjunto, com
modificações criativas que pudessem ser dadas à forma do livro, tornando-o mais
atraente ao leitor. Entre os séculos XVI e XVIII, Chartier (1999) relata que já existiam
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autores com tal "consciência tipográfica", de modo a reconhecer o trabalho das formas
no livro impresso.
Foi apenas a partir do século XIX, mais precisamente do ano 1830, que,
segundo Chartier (1999, p.50), se institui a figura do editor vinculada a uma profissão
"de natureza intelectual e comercial" que controlava desde a impressão até a
distribuição. Ele pode possuir uma gráfica ou livraria, mas nenhuma das duas
propriedades se apresenta como necessária para o desempenho profissional.
O século XIX é o século da formação de grandes companhias editoriais, com a
expansão do comércio de livros e do surgimento de obras mais baratas, voltadas ao
proletariado. Esta é a época de aparecimento do editor-empresário, que com sua função
plenamente estabelecida, não tem vínculos com a tipografia ou a livraria:

[...] o conceito de editor, incluindo as atividades de “dar à luz” e de
“publicar”, [...] é o que melhor representa o complexo campo de suas
atividades na indústria editorial. Especialmente, porque insere
implicitamente como encargo do editor a publicação, não apenas no
sentido de dar à luz o livro impresso, mas na ação de torná-lo
publicamente conhecido, isto é, difundido, distribuído, consumido e
lido. (BRAGANÇA, 2005, p.222)

Dessa forma, o editor também é uma espécie de autor, à medida que o produto
livro é uma combinação entre ações do autor e do editor. Há casos nos quais o editor
também é o autor, como em compêndios ou enciclopédias. Até mesmo quando não
ocorre o trabalho de co-autoria, Bragança (2005, p.223) afirma que há interferência do
editor nas obras, trabalho que pode ocorrer desde a concepção até a revisão da obra
literária. Com isso, afirma que o editor dá “forma, corpo e roupa à obra”.
Este editor do século XIX busca imprimir uma marca pessoal à empresa, da
qual o sucesso depende da inventividade do proprietário, que muitas vezes precisa criar
novos nichos de mercado para manter o ofício (CHARTIER, 1999). A atividade, porém,
sofre uma certa tensão com os autores, à medida que os dois profissionais
desempenham atividades criativas de semelhante valor. Para que a obra literária atinja
ao público, ela primeiro precisa passar pela análise do editor, que, segundo Bragança
(2005, p. 224), age como um “filtro no elo entre autor e leitor”, pensando em um
público ao qual a obra irá se destinar.
Durante o século XX, o surgimento do cinema e do rádio exige que o editorempresário passe a lidar com uma sociedade que vive em uma crescente cultura da
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imagem. É esta busca desenfreada por atrair os leitores que faz com que surjam as
coleções em formato de bolso, a custos mais populares. Como vimos, isso levou
também ao aparecimento de grandes empresas voltadas apenas à edições de bolso, como
a Penguin Books, que produzia livros de grande qualidade, estratégia adotada
posteriormente por diversas editoras.
A partir do que foi visto até então, pode-se realizar uma divisão das etapas
pelas quais o ofício do editor passou. Bragança (2002b) afirma que, na atividade
editorial, é possível destacar três tipos básicos, que surgiram em ordem cronológica:
impressor-editor, livreiro-editor e o editor independente. Eles se diferenciam pelo eixo
central da atividade que desempenham.
Na história europeia, o autor entende que

Grosso modo [...], de 1450 a 1550, há a hegemonia do impressoreditor; cerca de 1550 a 1850, surge e se torna hegemônico o livreiroeditor; no período de 1850 a 1950, há a emergência e logo hegemonia
do editor, pleno ou independente. (BRAGANÇA, 2002b, p.62)

Assim, as funções podem ser sistematizadas segundo características
predominantes que circunscrevem esses perfis. O impressor-editor (séc. XV-XVI) é
um profissional que domina as técnicas da tipografia, sendo o seu centro a oficina
tipográfica, cuja propriedade é o que assegura a manutenção de seu ofício. Este
profissional, que seleciona as obras a serem editadas e realiza toda a tarefa de
impressão, é o mesmo que vende o produto final aos consumidores ou realiza trocas
com outros impressores. Por existirem mais leitores em potencial do que autores, ele
tem como desafio editar obras de autores já falecidos. Ele trabalha para igrejas,
universidades e governos, além de quase sempre editar publicações periódicas. Apesar
de a atividade produtiva ter se desvinculado das atividades do clero, nas primeiras
décadas, impressores-editores produziam, fundamentalmente reproduções de textos
medievais, religiosos e teológicos.
O livreiro-editor (séc. XVI-XIX), diferentemente do impressor, tem como
centro o mercado, precisando prestar atenção nas demandas e no relacionamento com os
clientes. Este profissional pode montar sua gráfica ou contratar serviços de impressão. O
fundamental de seu trabalho é o fato de que
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Seu saber é o do empresário mercantil, que sabe como atender a sua
clientela potencial, de forma lucrativa para sua empresa. Após definir
em que segmento editorial atuará, seu faro é dirigido para conseguir os
autores ou as obras que o mercado pede. Isto é sua meta. O importante
é ter um bom fundo editorial, um bom catálogo. (BRAGANÇA,
2002b, p.64)

Já o editor independente (séc. XIX-XX) tem como centro o autor. Com o
mercado diversificado e exigente, ele precisa tomar decisões que criem um produto final
atraente e competitivo, a custos reduzidos para atrair o maior número de leitores.
Diferentemente dos seus antecessores, ele não precisa de benesses das autoridades. A
criação de leis que garantem o direito do autor sobre a propriedade intelectual, junto à
liberdade de imprensa (surgidos ainda na época do livreiro-editor) faz com que ele
dependa prioritariamente das relações com mercado e autores.
Como visto até então, o ofício do editor passa por uma série de transformações,
do discreto surgimento, até a profissão plenamente estabelecida. A revolução da
imprensa de Gutenberg fez com que o ofício se constituísse gradativamente até os dias
atuais, nos quais é impensável imaginar uma publicação sem o trabalho deste
profissional, que exerce, no mínimo, um trabalho de co-autoria no direcionamento do
material produzido. Ao falarmos no editor moderno, ou editor independente como
destaca Bragança (2002b), devemos ter em mente que este não é exatamente um
profissional livre para fazer o que deseja, mas sim, alguém que precisa atender às
corporações e às demandas de mercado. Tal atitude, de certa forma, continua servindo
aos poderes instituídos, passando da monarquia dos séculos anteriores às
megacorporações da atualidade.

2.3 A edição e o mercado

“Os livros sempre foram mercadorias”, afirma Fischer (2006, p.189). No
entanto, a imprensa fez com que este se multiplicasse e o que era uma demonstração de
status se transformou em um objeto barato e facilmente substituível.

A imprensa com tipos móveis foi a precursora da indústria moderna:
um sistema de partes intercambiáveis (caracteres) que permitia a
fabricação de produtos muito diferentes (livros) de forma repetitiva,
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mais barata que a produção artesanal de volumes individuais
(copiados à mão). (ZAID, 2004, p. 91)

Com isso, aponta o autor, o volume de livros publicados cresce
exponencialmente. O que iniciou com centenas de publicações a cada ano, durante o
século XV (em sua maioria textos da Antiguidade), chegou no século XXI à marca de
um milhão de títulos por ano, com obras que possuem a tiragem de milhares de
exemplares.
Earp e Kornis (2005) afirmam que, com a imensa produção, humanamente
impossível de ser lida em sua totalidade, resta aos livreiros e editores atender aos nichos
de leitores que se formam em torno de assuntos específicos. Segundo eles, o mercado
do livro a que comumente nos referimos é na realidade composto por dois conjuntos de
relações: a primeira é a relação entre o editor (que oferta os livros) e os livreiros; a
segunda é a relação entre varejistas e consumidores.
Certamente algumas ressalvas devem ser feitas com relação ao público
consumidor dessas obras, principalmente se nos referimos a elas como comunicação de
massa:

Devemos abandonar a ideia de que os destinatários dos produtos da
mídia são espectadores passivos cujos sentidos foram
permanentemente embotados pela contínua recepção de mensagens
similares. (THOMPSON, 2002, p.31)

Isto porque, para Thompson, o conceito de “massa” pode ser enganador à
medida que evoca a ideia de um imenso público. Pensar em “comunicação de massa”
como se esta fosse destinada a milhões de pessoas sem senso crítico ou preferências é
um grave erro. Erro este que, transposto à indústria do livro, levaria a inúmeras
falências.
Segundo Rosa (2008), o negócio do livro, que sempre foi pequeno e
descentralizado, vem se modificando rapidamente com o processo de concentração, no
qual grandes organizações passam a ocupar o espaço que antes pertencia a pequenas
empresas. O novo panorama é norteado pelo marketing e critérios impostos pelo
mercado. Para o autor, o cenário atual é preocupante à medida que o livro, produzido
apenas para a obtenção de lucro, pode perder o caráter de instrumento de promoção da
cultura. O processo de concentração, afirma o autor, é promovido por três fatores: a
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migração das lojas para os shoppings, o surgimento das grandes lojas (megastores) e o
aparecimento da internet como canal de vendas de livros
Como afirma Zaid (2004), quanto mais rico e mais bem-educado é um país, mais
livros são publicados. Porém, estes atingem um público cada vez menor.
Paradoxalmente, isto se dá pela capacidade das editoras de atrair leitores focados em
assuntos cada vez mais específicos. Assim, essa superioridade se dá porque esta grande
produção é formada por títulos de pequenas tiragens que atendem a uma infinidade de
pequenos nichos. Para o autor, diferente dos outros meios, como jornal, cinema ou
televisão, o livro é viável em pequena escala, o que permite o surgimento de títulos e
editoras. Sua viabilidade, portanto, é maior do que os demais meios, de forma que o
interesse de alguns milhares de leitores já o torna um produto passível de êxito
comercial.
Por esse motivo, apesar do peso das grandes editoras, e do grande volume
financeiro e de publicações movimentadas por elas, afirma Rosa (2008), ainda há
espaço para o funcionamento de pequenas empresas, principalmente quando são
especializadas. Isso ocorre por alguns fatores: o capital baixo para operar uma indústria
do livro, as lacunas de mercado deixadas pelas grandes editoras – aliado à imensa
variedade de nichos que podem ser atingidos, e a tecnologia gráfica, que na atualidade
permite publicações com baixas tiragens.
Para Zaid (2004), uma forma de evitar desperdício, com livros que ficam
“encalhados” nas prateleiras das lojas, seria a construção de uma biblioteca digital
universal na Web. Ainda que caro, seria factível. Porém, como afirma o autor, por
detalhes práticos ainda não resolvidos, a tecnologia digital aparenta ser um
complemento do livro impresso, em vez de ser seu substituto, de modo que “a
experiência visual, tátil e olfativa pode fazer muita diferença para o leitor.” (ZAID,
2004, p.100)
Apesar das novas invenções, como a internet, o fim do livro não chegou. O que
ocorreu, por outro lado, foi o aumento na facilidade de obtenção das obra como no caso
da impressão sob demanda, que viabilizou tiragens de cinquenta a cem exemplares, algo
difícil de se obter com as editoras tradicionais.

Quando o mercado começou a se consolidar em torno de alguns bestsellers, redes de lojas, livrarias virtuais e conglomerados editoriais,
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temeu-se que a diversidade fosse prejudicada. Mas grandes vendas de
alguns títulos não significam que todos os demais desaparecerão [...].
Novas tecnologias (internet, impressão sob demanda) estão
aumentando os milhões de títulos disponíveis, (ZAID, 2004, p. 14)

Segundo o autor, mesmo que o destino das publicações não possa ser
determinado com precisão – de forma que nunca saberemos de antemão se determinada
obra é um sucesso ou fracasso, ainda assim, os leitores conseguem fazer suas compras.
Como não é viável que se coloque todas as publicações na totalidade de pontos de
venda disponíveis, eles são deixados apenas em locais selecionados. A escolha nunca é
totalmente certa, muitas vezes alcançando uma baixa vendagem. As livrarias, afinal, não
chegam a conter um por cento dos livros publicados. Até mesmo gigantes como a
Amazon.com só ampliam um pouco – e não indefinidamente – esta capacidade de
disponibilizar os exemplares. Por isso, o livreiro tenta possuir todas as publicações que
podem interessar a determinado perfil.
Como o livro é encarado como um negócio, afirma Rosa (2008), seu sucesso é
condicionado às forças ambientais, que incluem "processos econômicos, sociais,
demográficos, culturais, políticos, tecnológicos, bem como as interações e transações
entre agentes que competem ou cooperam entre si dentro do contexto de um segmento
empresarial qualquer" (ROSA, 2008, p.33) Isto significa que as estratégias de
posicionamento são de vital importância para lidar com a competição e manter o
funcionamento de uma empresa. Mesmo que nunca sejam cem por cento precisas, estas
estratégias são fundamentais para a sobrevivência das editoras.
A partir do século XX, uma tendência começou a ameaçar os mercados
editoriais: o predomínio dos best-sellers. Zaid (2004) critica essa concentração de
publicações, afirmando que este é um modelo perigoso para o planejamento, já que se
baseia em uma única fonte de lucros, abandonando os pequenos nichos. Defensor da
diversidade de títulos e mercados a serem atendidos, o autor afirma que formas que
favorecem a variedade tendem a prosperar, enquanto os que privilegiam apenas aos
best-sellers tendem a encolher.
A busca pela venda apenas de best-sellers, afirma Rosa (2008), dividiu o
negócio do livro em dois – aqueles que vendem por impulso, nomes grandes e
badalados; e aqueles que buscam vender textos de valor cultural, ainda que estes
possuam baixa procura. A oferta de títulos menos diversificada, promovida por
empresas que adotam o estilo de “venda por impulso”, apontam Earp e Kornis (2005),
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resultaria em uma disponibilidade menor de títulos, com preços mais elevados. Isto
levaria à falência das pequenas editoras, gerando concentração da propriedade. Para os
autores, esta seria uma grave falha no mercado.
Como vimos até então, o mercado editorial, antes formado em sua maioria por
pequenas empresas, na atualidade vem cedendo espaço às grandes corporações, que têm
privilegiado o lucro em detrimento do valor cultural do livro. As publicações, aponta
Rosa (2008), desde a invenção de Gutenberg sempre tiveram um duplo caráter: de bem
cultural e de produto. No entanto, mais do que nunca na história do livro, as editoras
têm valorizado apenas o segundo aspecto. No meio da guerra corporativa em busca do
maior best-seller, resta às pequenas empresas buscar atender às brechas de mercado
deixadas pelas grandes corporações. O Brasil, como veremos a seguir, apesar de seus
problemas estruturais específicos, também enfrenta o processo de concentração
empresarial, não se afastando muito do cenário observado no exterior.

2.3.1 O mercado brasileiro
No Brasil, segundo Bragança (2002b), apesar da proibição das autoridades
portuguesas, instalaram-se oficinas de impressores que buscavam atender ao mercado
que se formava na colônia. A atividade fez com que os livreiros do Rio de Janeiro
solicitassem à metrópole o direito de criar uma corporação – pedido que lhes foi
sumariamente negado. O impedimento levou a população a se utilizar de métodos
clandestinos para burlar as ordens oficiais.
As restrições não impediam que os anseios do público fossem atingidos, de
modo que, em 1808, quando a família real portuguesa se viu obrigada a mudar para o
Brasil trazendo consigo a primeira tipografia oficial, já havia um comércio de produtos
impressos relativamente ativo, ainda que restrito. Martins (1998) classifica este como o
primeiro período da atividade editorial no país. A tipografia oficial, conhecida como
Imprensa Régia, criou um público que, partindo da Corte, atingiu também, aos poucos,
as províncias. Tal empreendimento resultou na multiplicação das tipografias pelo Brasil,
com o aumento do público leitor.
Graças a editores como Paula Brito, afirma Hallewell (1985), a conquista do
público feminino para as publicações no país começou a se delinear em meados do
século XIX. Apesar de a primeira escola para moças ter surgido no Rio de Janeiro em
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1816, demorou algum tempo para que as jovens “bem-nascidas” fossem alfabetizadas.
Conscientes do novo público que surgia, editores publicavam obras dirigidas às
mulheres, como a revista A Mulher do Simplício (1832) e A Marmota (1849). Paula
Brito também foi um dos primeiros editores a encorajar a literatura nacional:
Paula Brito não apenas editava; ele foi também o primeiro editor a
publicar trabalhos de literatos brasileiros contemporâneos como
empreendimento de risco [...]. Pela primeira vez, um poeta ou
romancista nacional poderia almejar ser publicado em livro e ser pago
por isso. (HALLEWELL, 1985, p. 88)

Desde meados do século XIX, afirma Martins (1998), vieram para o país
europeus que fundaram editoras conhecidas, como Laemmert, Villeneuve e Garnier.
Ainda que engrossassem a lista dos editores no país, o autor critica sua incipiente
contribuição para o aprimoramento da qualidade do livro brasileiro.
Como exemplo de livreiro-editor – este sim comprometido com as publicações
nacionais, Bragança (2002b) destaca Francisco Alves, sócio da Livraria Clássica,
fundada em 1854. A livraria viveu um momento propício ao aumento do público leitor,
com a abolição da escravatura e com a República. Alves foi pioneiro ao incorporar
livrarias-editoras da França e de Portugal. Além disso, “Francisco Alves lançou as bases
modernas da edição escolar no Brasil. Fez fortuna, e chegou a ser conhecido como o
‘Rei do Livro’[...].” (BRAGANÇA, 2002b, p.80)
O fim da Primeira Guerra Mundial marca o início do segundo período da
atividade editorial no país, como aponta Wilson Martins (1998). A época foi de
libertação (ainda que forçada, devido ao isolamento da guerra) das influências
europeias, o que abriu caminho para a busca de publicações que possuíssem uma
identidade nacional.
Como afirma Bragança (2002b), o pioneiro da edição independente no Brasil é
Monteiro Lobato. A partir de 1917, o jornalista, advogado e escritor investiu o dinheiro
de uma herança na compra da Revista do Brasil. Com excelente visão publicitária,
Lobato foi inovador ao publicar anúncios de seus livros. Além disso, segundo Hallewell
(1985), a vendagem recorde de suas publicações derivou de seu talento para cativar um
enorme e até então pouco explorado público leitor. Enquanto os autores ditos clássicos
escreviam textos cheios de formalidades, que falavam mais à alma de um público rico e,
portanto seleto, a linguagem que ele empregava falava à população mais humilde – um
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grande mercado. Lobato transformou a forma com que o livro era visto, criando um
novo destino para o produto.
Para Hallewell (1985), Monteiro Lobato percebeu que o pior problema que as
publicações enfrentavam no país era a falta de distribuição. Dessa forma, buscou
ampliar o número de possíveis pontos de venda. Ele propôs que bancas de jornal,
papelarias, farmácias e armazéns vendessem livros, o que lhe rendeu uma rede de quase
dois mil distribuidores espalhados pelo país.
Cabe salientar ainda que, enquanto a capa dos livros por volta de 1920
reproduzia somente caracteres tipográficos, sem o uso da cor, Lobato foi revolucionário
ao empregar cor e ilustrações na capa de suas primeiras publicações. As alterações
indicavam a aguçada visão comercial do escritor, sempre preocupado em ampliar o
número de leitores possíveis para o que quer que fosse publicado:

Se necessário, o próprio título seria mudado. “Ponha de preferência
um nome feminino – aconselhou certa vez a um autor – porque em
cheirando a mulher lá dentro, os leitores concupiscentes compram ‘por
ver’: editar é fazer psicologia comercial.” (HALLEWELL, 1985, p.
251)

Bragança (2002b) aponta que a posterior falência da Monteiro Lobato e Cia.,
empresa do escritor, fez com que ele e seu sócio Octalles Marcondes Ferreira
reingressassem no mercado do livro, com a criação da Companhia Editora Nacional,
empresa que foi estatizada em 1974, sendo adquirida em 1980 pelo IBEP – Instituto
Brasileiro de Edições Pedagógicas.
O terceiro período da atividade editorial, segundo Martins (1998), ocorre a
partir de 1960, com a necessidade de estabelecer os limites da atividade do editor. Neste
período, as escolas de editoração começavam a surgir vagarosamente em algumas
universidades. Por exigência do mercado, tornou-se necessária a existência de um
supervisor editorial, encarregado da qualidade textual e gráfica do livro. Segundo o
autor, em um país no qual não há fome de livros, mas de comida e habitação, a
produção ainda não atingiu o patamar de publicações realizadas no exterior.
A década de 1980 inova ao apresentar ao mercado a produção de livros mais
elaborados, tanto gráfica como editorialmente. Isso, segundo Earp e Kornis (2005),
promoveu uma revolução na atividade gráfico-editorial do país. O período viu surgir
também novas máquinas, que empregam tecnologia de maior complexidade, mas têm
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sua vida útil reduzida para sete anos (enquanto as da década anterior podem ser
utilizadas até os dias atuais). Os autores apontam que, segundo dados do Departamento
de Estudos Econômicos da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Decon/Abigraf),
a indústria hoje no país tem sua tecnologia estagnada no patamar de 1999, o que reduz
as possibilidades do impresso, terminando por ampliar seus custos e limitando as
impressões brasileiras a baixas tiragens. O país enfrenta também sérios problemas no
acesso aos livros: segundo os autores, em 90% dos municípios não há livrarias, com
indicações, inclusive, de que o número está decrescendo.
Na década de 1990, segundo pesquisa encomendada pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e desenvolvida por Earp e Kornis
(2005), ocorreu a queda da tiragem média dos exemplares, ainda que mais títulos
fossem produzidos. Resultado preocupante também é o da receita das editoras
nacionais, que no período de 1995 a 2003, decresceu 48%, mesmo com o crescimento
do PIB do país.
No início do século XXI ocorre uma nova distribuição da indústria gráfica
nacional, que perde a concentração no eixo Rio-São Paulo. Gráficas importantes
começam a surgir em outras regiões, como a Palotti, no Rio Grande do Sul, e a Poligraf,
no Paraná. Ainda segundo Earp e Kornis (2005), a maioria das editoras do país não
imprime os livros em gráficas próprias – cerca de 70% delas. Algumas – estas sim,
exceção –, chegam a imprimir suas publicações em gráficas no exterior.
Como vimos anteriormente, a indústria editorial no Brasil na atualidade não se
afasta muito do cenário observado no exterior, com a concentração dos negócios nas
mãos de grandes grupos, que agem de acordo com a lógica da obtenção de lucros. Este
processo tem ocorrido na produção e na distribuição dos livros. Segundo Rosa (2008),
ele se dá com a aquisição de editoras pequenas ou com o aumento das atividades de
grandes empresas nacionais de mídia. O ingresso de grandes corporações internacionais
no país, englobando empresas menores, também intensifica o processo.
O maior mercado do livro em escala mundial na atualidade é o da China. Apesar
de todas as debilidades, os dados do Euromonitor (Earp e Kornis, 2005) apontam que o
Brasil ocupa o sétimo lugar dessa lista, acima do Reino Unido e Itália. No entanto,
juntamente com México, Argentina e Rússia, o país se encontra na lista de países com
baixo consumo de livros per capita. Segundo Rosa (2008), apesar de o livro já ter
completado quinhentos anos de existência, no Brasil ele está longe de ter atingido seu
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mercado potencial. Segundo o autor, apenas 30% dos brasileiros alfabetizados são
leitores – cerca de 26 milhões de pessoas.
Se relacionarmos a proporção entre o preço do impresso com a renda de cada
indivíduo, perceberemos que os livros brasileiros são bastante caros:

Assim se entende que as populações de países com alta renda per
capita possam comprar maior número de livros, enquanto as dos
países mais pobres só podem acessá-los através de transferências, isto
é, se pagos pelo governo ou por bibliotecas privadas. (EARP e
KORNIS, 2005, p.65)

O fato poderia ser ainda mais grave, caso as empresas nacionais precisassem
pagar impostos pelo livro produzido. Felizmente, como forma de incentivo, o Brasil,
assim como a Irlanda e a Noruega, encontra-se entre os países que não tributam livros.
Vimos até aqui que a edição no Brasil sempre enfrentou uma série de
empecilhos. Inicialmente, a proibição ocorria pela metrópole, que não desejava
produções manufaturadas em sua colônia. Atualmente, produzir livros no Brasil
enfrenta dificuldades por seu parque gráfico em grande parte desatualizado – o que não
permite elevadas tiragens, aumenta os preços e abre espaço nas prateleiras para a
concorrência de material de outros países. E por fim, contribui o baixo número de
brasileiros que podem comprar o que é visto pela maioria da população como um artigo
de luxo.

2.4 Livros para o público infanto-juvenil
As diferentes publicações destinadas aos mais jovens geralmente trabalham com
faixas etárias, que correspondem às etapas do desenvolvimento psicológico dos
indivíduos, partindo da primeira infância até a idade adulta:

Os livros para crianças pequenas, em geral, são mais coloridos,
ilustrados e com pouca massa de texto. [...] As crianças vão
crescendo, o livro vai diminuindo de formato e o corpo da letra
também. Em contrapartida aumentam o número de páginas e a
quantidade de texto. (LINS, 2002, p. 45)

O público, na atualidade, recebe uma imensa carga de informação visual. Por
esse motivo, a atratividade do livro depende de que os criadores, que participam de
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todas as etapas de produção, estejam atualizados e bem informados. Nesse caso, afirma
Lins, o livro multinacional, que recebe maior investimento para sua produção, ocupa as
melhores estantes no momento da venda, em detrimento do livro brasileiro. A realidade
nacional – na qual, muitas vezes, trabalha-se apenas para comer, faz com que o livro
seja um artigo de luxo para muitas famílias. Isto, por sua vez, demonstra que o mercado
brasileiro é muito restrito.
Cabe aqui ressaltar a diferença entre o que é literatura infantil/juvenil e o que é
livro didático. Conforme Khéde (1986), a literatura infantil emergiu de fato
paralelamente ao fenômeno da idealização da infância, ocorrido durante o século XVIII,
quando a burguesia europeia impõe seus valores e sua cultura. Como a criança se torna
um dos eixos em torno do qual a sociedade burguesa se organiza, começam a surgir
novos produtos culturais, destinados, principalmente ao condicionamento do novo
público. Levar a criança desde cedo ao hábito da leitura se estabelecia como exigência,
visto que a sociedade passava a consumir livros.
Segundo Coelho (2000), o gênero foi redescoberto no século XX, a partir dos
estudos de psicologia experimental, que determinaram que o desenvolvimento
intelectual humano passa por determinadas fases até atingir a maturidade.
A literatura infantil é uma comunicação [...] entre um locutor ou um
escritor-adulto (emissor) e um destinatário-criança (receptor), que [...]
não dispõe senão de modo parcial da experiência do real e das
estruturas linguísticas, intelectuais, afetivas e outras que caracterizam
a idade adulta. (SORIANO, 1975, apud COELHO, 2000, p. 31)

Como o desenvolvimento nesta fase da vida ainda é incompleto, afirma a autora,
é normal que o livro infantil ou juvenil possua um caráter pedagógico, seja ao abordar
questões morais ou mesmo estimular a aprendizagem linguística. Neste ponto,
principalmente nas fases iniciais do desenvolvimento, a utilização de ilustrações é de
vital importância para a criança, que ainda se familiariza mais com as imagens do que
com o texto. Segundo Cademartori (1995), na atualidade o mercado dos livros infantis
do país oferece produções para todas as faixas etárias – inclusive livros sem texto, que
se utilizam apenas de imagens para atrair a atenção dos mais pequenos.
Guto Lins acredita que o livro infantil possui o importante papel de, em meio a
um ambiente repleto de imagens, estimular a criatividade.
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[...] por suas características, o livro infantil é um produto de design
peculiar. Um produto no qual convivem interpretação de texto,
projeto gráfico, as mais variadas técnicas de ilustração e todos os
recursos das artes gráficas disponíveis. (LINS, 2002, p. 12)

No caso das publicações destinadas a este público específico, em vez de autoexplicativa, ou sem sentido, a ilustração tem o papel de complementar e enriquecer a
história. Assim, a união de texto e imagem proporciona ao público mais jovem a
possibilidade de formular um enredo com significados pessoais, diferentemente do que
ocorre com a televisão, por exemplo.
A ilustração, como parte importante na composição da literatura infanto-juvenil,
deve trabalhar em conjunto com o enredo, deixando de ser apenas uma mera decoração.
A variedade de técnicas hoje disponíveis, da massa de modelar ao software gráfico, só
ampliaram a gama de possibilidades, tornando mais ricos os modos de adequação da
imagem ao texto.
Já o livro didático, afirma Cassiano (2005), salvo raras exceções, é utilizado
apenas na escola. Apesar de ter a forma do livro, não é considerado literatura, e apesar
de transmitir o saber, pode – e deve ser substituído conforme variam a língua falada, as
descobertas científicas e a situação geopolítica terrestre. Seu surgimento se dá antes
mesmo do aparecimento do livro infantil. Segundo Fischer, a imprensa do século XVI
tinha como principais clientes as escolas locais, geralmente as que atendiam apenas aos
garotos. A procura pelo material era tamanha que, segundo o autor, os impressores
competiam entre si para fornecer materiais de estudo, tais como as cartilhas: “muito
comuns de 1500 até 1800, essas cartilhas eram a primeira coisa que uma garota ou
garoto liam.” (FISCHER, 2006, p.214)
A revolução na educação, promovida em parte pelo avanço da imprensa,
proporcionou um aumento no público leitor. Para se ter uma ideia, já no século XVII,
como aponta Fischer (2006), entre 1620 e 1640, universidades como Oxford e
Cambridge matricularam mais de mil alunos cada, com idades de aproximadamente
quatorze anos.
Para Cassiano (2005), diferentemente do livro infantil, o livro didático passa a
ser um companheiro “indesejável” quando a criança ou o jovem conclui sua graduação,
visto que, supõe-se, aquele tipo de conhecimento já deve ter sido assimilado. Este tipo
de produto raramente é vendido em livrarias, e, apesar de se destinar aos estudantes, é
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direcionado para a escolha do professor ou escola. O Estado é geralmente o maior
comprador desse tipo de livro.
Segundo Earp e Kornis (2005), o governo brasileiro, através do Programa
Nacional do Livro Didático, realiza a compra de livros (cerca de 60% da produção dos
livros didáticos), destinados ao ensino nas escolas. Além disso, o governo contribui
também para a distribuição de livros de literatura infantil/juvenil para as escolas
públicas, que ampliam o acervo das bibliotecas e aumentam as possibilidades do
professor na sala de aula, principalmente na promoção de atividades como as “fichas de
leitura”, que visam estimular o aprendizado da linguagem, assim como atividades sóciopedagógicas, que estimulam a expressão e o senso crítico.
Tal política de compra do governo brasileiro é muito criticada, já que pressiona
os editores a uma redução contínua dos preços. Porém, para aqueles que não têm
recursos, na maioria das vezes, se torna a única oportunidade de manusear um livro.
Como vimos, a elaboração do livro infantil na atualidade tem à sua disposição
uma infinita gama de possibilidades proporcionadas pelos avanços tecnológicos. Países
como o Brasil, no entanto, no qual o parque gráfico encontra-se desatualizado e grande
parte da população não possui excedentes financeiros para adquirir livros, muitas vezes
o contato com as publicações só ocorre quando existe a mediação de algum órgão. No
nosso caso, trata-se do governo brasileiro, que através de programas de incentivo
compra livros didáticos e de literatura. Em se tratando de qualidade das publicações,
muitas vezes o livro nacional perde espaço frente ao material publicado no exterior, que
tem mais qualidade e recursos empregados na sua confecção.
Neste capítulo, vimos como se deu o desenvolvimento do livro, a partir da
invenção da prensa com tipos móveis de Gutenberg até o surgimento de novos suportes
para a literatura, com a internet e o aparecimento dos e-books. Tratamos também do
desenvolvimento da função do editor, que na atualidade, já com seu ofício bem
delineado, ainda que considerado "independente", trabalha a serviço das corporações,
atendendo a interesses do mercado.
Vimos que o mercado, antes dominado por pequenas empresas, enfrenta agora o
surgimento das megacorporações, responsáveis por valorizar o aspecto mercadológico
do produto livro, em detrimento de sua característica de instrumento de promoção da
cultura. No Brasil, além da configuração semelhante à verificada no exterior, com o
agrupamento de empresas tanto na fabricação como na distribuição dos impressos,
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encontramos problemas estruturais como a desatualização do parque gráfico, a
concorrência entre empresas nacionais e internacionais, e o número baixo de leitores.
O próximo capítulo abordará os processos que envolvem a atividade editorial.
Além disso, trata do design do livro – como ele é composto e quais elementos devem
ser trabalhados na criação de um produto visualmente atraente e mercadologicamente
viável. Para melhor atender a este pesquisa, será dada ênfase aos aspectos que envolvem
o livro infantil, e de que forma os processos são realizados no Brasil.

3 A ATIVIDADE EDITORIAL E O DESIGN DO LIVRO
A elaboração de livros na contemporaneidade abrange uma série de atividades.
Ainda que nem todas sejam realizadas necessariamente por profissionais distintos,
Haslam (2007) identifica alguns agentes do processo editorial.
Temos o autor que elabora uma obra inédita, apresentando-a a editora ou a um
agente literário. O agente literário, que geralmente é especializado em um gênero
específico de livros, tem como função representar o autor, administrando interesses
relativos aos direitos da obra. O editor, por sua vez, responsável pela publicação da obra
e quem gerencia o processo, assume os custos da produção. O editor de aquisições
trabalha em conjunto com o editor-chefe, selecionando os livros que serão produzidos
em cada temporada. Ele atua no sentido de captar as exigências do mercado e não deixar
escapar a oportunidade de aumentar o volume de vendas. Outra de suas atribuições é
estabelecer cronogramas e datas de lançamento para o que é produzido. Seu trabalho de
supervisão ocorre próximo de equipes de editores. Já o editor de textos trabalha na
leitura e correção dos textos – material que, ao ser finalizado, pode ser encaminhado
para as outras etapas da produção.
O tratamento do texto é fundamental no processo editorial. Segundo Yamazaki
(2007), entre o original produzido pelo autor e o livro disponível na estante ou gôndola
da livraria existe um trabalho que percorre um grande caminho. Ela afirma que, em 90%
dos casos, o texto entregue pelos autores não corresponde aos requisitos mínimos,
apresentando defeitos "orgânicos" e problemas linguísticos.
Por esse motivo, são percorridas algumas etapas, que envolvem a preparação e a
revisão de texto ou de provas, o que exige que no mínimo quatro pessoas diferentes
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lidem com o mesmo material. No caso das traduções, o processo é ainda mais longo,
demandando a revisão do material traduzido.
Para a autora, o editor de texto
[...] age como um facilitador na tensão entre o significado intencional
e o significado recebido e tem que reduzir essa tensão ao máximo para
que o significado possa ser transmitido da forma mais eficaz possível.
[...] Sem a interferência do editor de texto, a compreensão da
mensagem pode ficar comprometida. (YAMAZAKI, 2007, p.7)

A tarefa desse profissional, portanto, vai muito além de apenas corrigir os erros
de um texto, utilizando-se de inúmeros dicionários – monolíngues, bilíngues, técnicos,
de expressões, gramáticas e manuais de estilo. Ele deve tornar a obra clara e acessível,
levando em conta o público para o qual a obra será dirigida, assim como as
características físicas do livro que será impresso.
Outro profissional cujo trabalho é indispensável é o designer. Responsável pela
apresentação do livro, ele deve tomar cuidado com o posicionamento dos elementos na
página. Lins (2002) afirma que no país, por muito tempo, o projeto gráfico do livro foi
deixado em segundo plano. Com a evolução da técnica, no entanto, e o aumento das
exigências do mercado frente a competitividade, a aparência do produto final foi
ganhando cada vez mais importância.
O diretor de arte é responsável pelo conceito da produção de toda a editora.
Especialista em design, este profissional trabalha de forma a orientar a aparência das
publicações, com a escolha de elementos como tipos e formato para o livro.
Profissionais como os ilustradores e fotógrafos geralmente trabalham como
freelancers nos projetos. Segundo Lins (2002), a maior parte das editoras do país
estabelece que o autor do texto recebe de 8 a 12% da venda de cada exemplar. Já o
ilustrador muitas vezes ganha só sobre o trabalho produzido, e é o editor quem compra
o direito de uso da imagem. Este ilustrador é escolhido pela editora (processo que pode
contar com a presença do autor), de forma a selecionar o estilo de imagens que mais se
adequa a cada livro.
Algumas vezes, no entanto, este processo ocorre de forma diferenciada. O autor
pode consultar o ilustrador antes de contatar a editora, de forma que o trabalho em
conjunto dos dois profissionais facilite o ingresso. Ainda assim, afirma Lins (2002), o
contrato do ilustrador está atrelado ao do autor do texto, o que faz com que este autor
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possa reeditar o livro em outras editoras ao término do contrato, podendo escolher outro
profissional pare lhe fornecer as imagens.
Haslam (2007) enumera também o trabalho do gerente de direitos autorais,
gerente de marketing e gerente de produção editorial. Enquanto os dois primeiros
trabalham em conjunto com a administração de contratos e o desenvolvimento de
estratégias para o posicionamento das obras no mercado, o último supervisiona o
trabalho de produção, administrando os custos. No Brasil, afirma o autor, quem
imprime o livro é uma gráfica especializada na impressão e no acabamento (no exterior
este processo é realizado por duas empresas diferentes).
Por fim, o trabalho impresso passa pelo gerente de distribuição e pelos
divulgadores, até chegar ao varejista. Um mercado em expansão, apontado por Haslam
(2007), é a internet, que, inclusive no Brasil, tem resultado em casos de sucesso.
Segundo Lins (2002), simplificadamente, o processo de edição inicia com a
leitura do texto, para que a imagem do livro seja conceituada. Em seguida, no caso de
livros ilustrados, é necessário que se faça uma decupagem desse texto, para que seja
avaliada a relação com possíveis imagens.
Munido de dados técnicos, como dimensão, número de páginas e cores
possíveis, o editor deve começar a esboçar o espaço do texto nas folhas, desenvolvendo
uma espécie de story board. Deve ser definido também o espaço para elementos como a
ficha catalográfica e a folha de rosto. A partir disso, um “boneco”, protótipo em
tamanho real do material a ser publicado precisa ser feito, para servir também como um
mapa para o ilustrador, e para que se possa determinar as manchas gráficas.
A montagem do livro, afirma Lins, é determinada pela editora, mercado, e a
margem financeira disponível. O acabamento depende das condições custo-benefício, já
que este pode influenciar o preço final do livro e até inviabilizá-lo. No Brasil, como as
tiragens são pequenas, o preço unitário sobe muito, o que obriga as editoras a
diminuírem os custos. Isso significa a utilização de papeis mais baratos, menos cores e
encadernação simples. No país, segundo o autor, são raros os livros de capa dura – luxo
só recorrente em grandes tiragens, e muito mais comum em publicações internacionais.
Tal medida, por sua vez, dificulta a concorrência do produto nacional com as
publicações mais elaboradas.
A partir dos processos aqui descritos, surge o livro como o conhecemos. A
seguir, trataremos de sua estrutura, apresentando como é formulado o grid (diagrama), e
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como tipografia, cores e ilustrações são utilizadas. Por fim, veremos de que forma esses
elementos podem ser configurados para dar ao material final uma aparência atraente aos
olhos e adequada à leitura.

3.1 A estrutura do livro
Como afirma Araújo (2008), a distribuição do texto nos suportes de escrita é um
esforço de editoração que ocorre desde o período alexandrino, quando os manuscritos
não passavam de pequenos rolos de papiro. A evolução da prática fez com que, para
dispor o conteúdo de forma mais confortável para a leitura, se realizasse
seccionamentos no texto escrito.
Segundo Gruszynski, “a forma física do texto, na tela ou no papel, seu formato,
a disposição do espaço tipográfico na página são fatores que determinam a relação
histórica entre leitor e texto” (2003, p.91). Desse modo, o impresso, que herdou do
manuscrito elementos como a numeração de páginas, teve sua interface formada por um
longo processo, que agregou técnicas que tornaram o ato de ler cada vez mais prático,
proporcionando maior portabilidade ao texto.
Assim, é possível perceber como o tamanho do livro, os elementos que contém
(como índice e numeração) e os procedimentos tipográficos atuam sobre a leitura de um
texto. A modificação do suporte, com transformações na configuração gráfica da
página, pode alterar completamente o modo de percepção de uma obra, proporcionando
diferentes experiências de leitura. Os aspectos físicos do livro, desse modo, servem para
orientar o leitor, seja no percurso da leitura – com elementos como sumário e paginação,
seja quanto à temática – com variações na tipografia, cor e ilustrações.
Para Gruszynski, “o design gráfico ocupa-se justamente da configuração dos
objetos impressos e o faz a partir de objetivos previamente estabelecidos” (2003, p. 94)
Dessa forma, ainda que não realize modificações no texto, o designer busca garantir a
eficácia comunicacional a partir da orientação dos elementos na página. Assim, a
configuração do suporte é de vital importância na construção do sentido.
Segundo as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT (NBR 6029), o livro é dividido em duas partes: externa e interna.
Araújo (2008) subdivide os elementos em extratextuais, pré-textuais, textuais e póstextuais. A parte externa do livro, segundo o autor, contém os elementos extratextuais:
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a) Sobrecapa e capa – na primeira capa constam o título da obra, nome do autor,
ilustrador e editora. A sobrecapa não é um elemento obrigatório.
b) Segunda e terceira capas – geralmente são deixadas em branco.
c) Quarta capa ou contracapas – contém código de barra e a marca da editora. A
quarta capa geralmente possui o número do ISBN (Número Padrão Internacional
do Livro).
d) Folhas de guarda – constam em livros com capa dura; folhas colocadas antes
da primeira e depois da última capa dos livros, auxiliando no seu acabamento.
Os livros com capa mole e acabamento com grampos possuem uma falsa guarda,
que pode conter imagens ou texturas.
e) Lombada (ou lombo) – local onde, dependendo de qual acabamento deseja ser
dado ao livro, as páginas são grampeadas, coladas ou costuradas
f) Orelhas – abas da primeira e quarta capas dobradas para dentro. Nelas podem
constar diversas informações, que podem tratar do autor, editora, ou da
publicidade de outras publicações.
Dos componentes citados, Araújo (2008) afirma que o que merece maior atenção
é a capa. Isto porque é através dela que se dá o primeiro contato do público com um
impresso. “A capa funciona como uma arma de sedução para que o livro seja aberto
e/ou comprado”, afirma Haslam (2007, p. 160). Sua função não é a de meramente
proteger o conteúdo ou indicar a temática do livro. A fim de proporcionar uma
aparência mais atraente, os gráficos e a tipografia podem se estender à lombada e à
quarta capa, de modo a despertar a curiosidade do leitor ainda na prateleira. A
sobrecapa, folha solta que recobre a capa do livro, também pode receber frases
publicitárias, que possuam algum poder de atração.
A parte interna do livro, por sua vez, subdivide-se em:
Elementos pré-textuais:
a) Falsa folha de rosto – elemento opcional que, se utilizado, deve conter no
anverso o título principal; no verso, informações sobre a série a qual pertence
a publicação.
b) Folha de rosto – nela são acrescidos dados que não foram colocados na capa,
como o número da edição.
c) Dedicatória – o texto geralmente curto recebe uma página especial, que deve
ser posicionada, segundo as normas da ABNT, em página ímpar.
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d) Epígrafe – elemento opcional que pode constar nas páginas capitulares.
e) Sumário – reproduz fielmente títulos de seções ou capítulos.
f) Lista de ilustrações – componente opcional que deve ser elaborado de acordo
com a ordem apresentada no livro. O mesmo deve ser feito para a lista de
tabelas e de símbolos.
g) Lista de abreviaturas e siglas – a relação das siglas utilizadas no texto deve
aparecer em ordem alfabética.
h) Prefácio ou apresentação – apresentação que exibe esclarecimentos ou
justificações para a obra
i) Agradecimento – elemento opcional que pode constar na apresentação ou no
prefácio. Se sozinho, também deve ser posicionado em página ímpar.
j) Introdução – segundo Araújo (2008), este elemento, que não deve ser
confundido com o prefácio, apresenta uma discussão inicial sobre o assunto
a ser tratado.
Elementos textuais:
a) Página capitular – a página onde se inicia o capítulo, entendida pelo autor
como o seccionamento orgânico da obra.
b) Páginas subcapitulares – são aberturas dentro de um mesmo capítulo,
indicando seções, subtítulos e entretítulos.
c) Fólio – a numeração das páginas para melhor orientação do leitor. Segundo
o autor, não devem ser colocadas na parte pré-textual ou páginas capitulares.
d) Cabeças – indicações que aparecem no topo das páginas para indicar,
segundo o autor, constantes como o nome do autor ou do título do livro.
e) Notas – podem ser colocadas na parte textual ou pós-textual.
f)

Elementos de apoio (gráficos e diagramas) – quadros, tabelas ou fórmulas
que fazem o acompanhamento do texto.

g) Iconografia (fotos e desenhos) – imagens que acompanham o texto, seja
como ornamento, complementação ou elucidação.
Como afirma Araújo (2008), enquanto os elementos pré-textuais possuem
normas quanto a disposição de títulos e créditos, por exemplo, é no corpo do texto que o
diagramador tem mais liberdade para realizar inovações na disposições dos
componentes, dependendo, obviamente, de fatores como o público para o qual a obra se
destina e dos recursos financeiros para a fabricação do livro.
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Elementos pós-textuais:
a) Posfácio – contém informações novas para o livro que dificilmente poderiam
ser incluídas no texto já pronto.
b) Apêndice – pode conter ilustrações, mapas e tabelas.
c) Glossário – lista de explicações de termos, dispostos geralmente em ordem
alfabética.
d) Bibliografia – pode conter obras recomendadas ou utilizadas para a
elaboração do texto.
e) Índice – lista de assuntos ordenada alfabeticamente.
f) Colofão – texto que possui dados técnicos, como o papel empregado e os
tipos de letra utilizados.
g) Errata – lista de erros encontrados no livro após sua impressão, com as
respectivas correções.
Segundo afirma Lins (2002), de modo geral os livros infanto-juvenis – foco de
nosso estudo – apresentam na parte externa a primeira capa (geralmente mole), segunda
e terceira capas (deixadas em branco) e a quarta capa. Também é comum a utilização
das folhas de guarda. Já na parte interna, possuem frequentemente dedicatória,
bibliografia e colofão. No miolo do livro, no qual geralmente as imagens são largamente
empregadas, raramente vai se presenciar notas ou elementos de apoio.
Tendo em vista que o objetivo de nossa pesquisa é analisar o papel do design
enquanto parte do processo de edição, nos deteremos em verificar os elementos que são
trabalhados em um projeto de design, identificando estratégias gráficas utilizadas para
estabelecer o direcionamento da obra para um público específico – no caso desta
pesquisa, como o processo se dá no direcionamento das publicações para o público
infanto-juvenil.

3.2 O design gráfico
Para Gruszynski (2000), a práxis do design gráfico possui duplo caráter. De um
lado, vinculada a noção de transparência, tem-se a mediação de um texto verbal que é
configurado de maneira neutra; de outro, o estabelecimento de uma co-autoria, já que as
escolhas tipográficas do profissional terminam influindo na percepção do público acerca
da obra. As infinitas configurações que o layout pode assumir abrem espaço para
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diferentes interpretações do leitor. O design gráfico, considera a autora, não é uma
função que lida apenas com a estética. Fundamentalmente, ele também está centrado na
informação, não sendo apenas uma atividade que produz estilos ou redimensiona
imagens. Acima de tudo, afirma Araújo (2008), a elaboração do projeto gráfico envolve
a criação de conceitos visuais, para que cada livro possua uma identidade que venha a
condizer com o seu conteúdo.
Lupton e Phillips (2008, p. 10) afirmam que “mesmo a linguagem visual mais
vigorosa torna-se inútil sem a habilidade de inseri-la num contexto palpável.” Segundo
as autoras, o ponto, a linha e o plano representam elementos fundamentais no design, a
medida que é a partir deles que se desenvolvem formas mais complexas, como texturas,
padrões e diagramas. A partir do ponto, ou, como afirma Dondis (2000), a unidade
mínima, pode-se obter a linha, e através da linha, as formas básicas (quadrado, círculo e
triângulo), que originam todas as demais.
Segundo Fuentes (2006), a finalidade do projeto de design é, em grande parte,
ser reproduzido de forma industrial. Ele inicia com o estudo da viabilidade técnica do
trabalho e análise das expectativas do cliente – tendo em vista, também, as limitações
econômicas, como restrições na impressão e acabamento. A partir disso, deve-se
delimitar o público-alvo e os resultados que se deseja atingir.
A seguir, vamos tratar dos elementos utilizados no projeto de design,
apresentando o diagrama, tipografia, imagens, cor e textura, e de que forma estes
elementos podem ser trabalhados em conjunto para proporcionar um layout atraente
para o público final.
3.2.1 Grid ou diagrama
Segundo Araújo (2008), a organização da página é delimitada pelo formato do
livro. A partir do formato – espaço em branco sobre o qual o designer distribui os
elementos visuais, pode-se optar por uma construção de página simétrica ou assimétrica.
Ambos podem trazer bons resultados, dependendo da habilidade do designer em
proporcionar equilíbrio na distribuição dos elementos. A construção simétrica realiza
uma distribuição dos espaços brancos de forma a se obter uma proporção entre as
medidas da página e o peso dos componentes ali colocados.
Lins (2002) afirma que o formato do livro, ainda que sugerido ou imposto pela
editora, obedece aos moldes originais da produção industrial. A folha de base mais
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comum é denominada BB (66 x 96 cm). Para um melhor aproveitamento, existem
algumas possibilidades de subdivisão (figura 1):

Figura 1 – Possibilidade de dobras em uma folha de formato BB (66 x 96 cm). Fonte: LINS, 2002,
p.60

Para Haslam (2007, p.42), enquanto o formato do livro define o tamanho da
página, “a grade determina suas divisões internas; o layout estabelece a posição ocupada
pelos elementos.” Apesar de não serem obrigatórias, com uma grande quantidade de
livros ilustrados sem o seu auxílio, as divisões proporcionam coerência ao produto final,
determinando a largura das margens, proporção da mancha (área impressa) e das
colunas.
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Uma grade adequada não é um recurso passivo sobre o qual o
conteúdo é disposto, mas um elemento ativo dentro do design,
significando a relação entre a forma do conteúdo e a forma do livro.
(HASLAM, 2007, p. 68)

Durante a composição do livro, para que se mantenha a coerência é necessário
que, com a ajuda do grid, se posicionem elementos como imagens e tipos para conduzir
o olhar do leitor. O interesse, afirmam Lupton e Phillips (2008), deve ser sustentado
através de elementos de variação e surpresa.
“Margens e colunas regulares criam uma estrutura de base que unifica as páginas
de um documento, tornando o processo de leiaute mais eficiente (LUPTON e
PHILLIPS, 2008, p. 175) Segundo as autoras, o grid não organiza apenas o conteúdo
ativo, mas também os espaços brancos da página, fazendo com que estes também
possuam um propósito. Ainda que, no início da imprensa, por exemplo, as Bíblias
fossem projetadas com páginas divididas em duas colunas, na atualidade, livros comuns
são projetados com um grid de uma coluna. Se a publicação possui muitas informações,
ou mesmo muito texto – como é o caso dos dicionários e livros didáticos, aí então
geralmente se opta pelo grid com mais colunas.
Segundo Samara (2007), o diagrama introduz uma ordem ao layout,
proporcionando hierarquia entre as informações. A vantagem é a de conferir clareza,
eficiência, economia e identidade ao que for produzido. Por mais complexo que seja,
segundo o autor, ele é composto das mesmas partes básicas, que podem ser combinadas
ou omitidas.
As margens são o espaço em branco no limite entre o formato e o conteúdo. As
guias horizontais proporcionam o alinhamento em faixas horizontais, enquanto as
colunas proporcionam o alinhamento vertical. Os módulos são as unidades individuais
de espaço, que podem gerar zonas espaciais – campos que possuem função específica.
Por fim, os marcadores servem para indicar a localização de elementos constantes em
todas as páginas, como os fólios. Para o autor, o grid mais comum é o retangular (figura
2), que tem como tarefa acomodar um longo texto.
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Figura 2 – Exemplo de grid retangular. Fonte: SAMARA, 2007, p. 26

Tal definição aproxima-se do que afirma Haslam (2007). Segundo o autor, a
divisão pode ser feita de inúmeras formas, sendo que o designer deve ter em mente que
a quantidade de páginas a serem utilizadas, assim como o acabamento devem pesar na
hora de escolher que tipos de margens serão empregadas. O primeiro modo de desenhar
um grid é criar uma caixa de texto simples, com margens iguais; este modelo é pouco
indicado para livros com muitas páginas, já que a margem será puxada no processo de
encadernação, perturbando o equilíbrio entre as páginas. Outros métodos apresentados
pelo autor incluem o diagrama de Villard de Honnecourt (figura 3), que pode ser
aplicado aos livros nos formatos paisagem e retrato. Esta forma de subdividir a página é
uma variação do molde sugerido por Samara (2007).

Figura 3. Diagrama de Villard de Honnecourt: as divisões em azul são formuladas para estabelecer os
pontos a partir dos quais será desenhado o grid. Fonte: HASLAM, 2007, p.44

Outro exemplo é o grid de colunas (figura 4), que é flexível e pode ser
empregado para separar informações diferentes. Eles são mais comuns em layouts
editoriais.
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Figura 4 – Exemplo de grid de colunas. Fonte: SAMARA, 2007, p. 27

Também existe o grid modular (figura 5), para projetos de grande complexidade
e que necessitam de controle. Ele pode ser empregado em jornais e livros ilustrados de
layout arrojado.

Figura 5 – Exemplo de grid modular. Fonte: SAMARA, 2007, p. 28

O designer pode optar por utilizar um sistema de grades que possuem várias
camadas, o que permite um número maior de variações no layout. Um exemplo é a
grade desenhada em 1962 por Karl Gerstner para a revista Capital (figura 6), que
reproduz um bloco que pode ser subdividido em múltiplos de 2, 3, 4, 5 e 6 unidades,
gerando uma gama de possibilidades.
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Figura 6 – Reprodução parcial do diagrama desenvolvido por Karl Gerstner para a revista Capital. Fonte:
HASLAM, 2007, p.59

Por fim, Samara apresenta o grid hierárquico (figura 7), empregado quando as
exigências do projeto não se enquadram em nenhuma categoria específica. Ele é mais
comumente empregado em páginas da internet.

Figura 7 – Exemplo de grid hierárquico. Fonte: SAMARA, 2007, p. 29

O número de possibilidades a ser citado segue uma extensa lista, desde
diagramas que respeitam a sequência Fibonacci (na qual cada número é a soma dos dois
anteriores) até os sistemas de grade evolucionária, que podem variar através das
páginas, para abarcar uma maior ou menor quantidade de elementos.
Ainda segundo Haslam (2007), não existe obrigatoriedade na utilização do grid.
O advento da tecnologia digital tornou possível a composição de textos sem a utilização
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da grade geométrica. São inúmeros os livros ilustrados projetados sem o seu auxílio, de
forma que as páginas podem ser planejadas uma a uma.
3.2.2 Tipografia
Já foi dito antes e deveria ser dito de novo: a tipografia é a infraestrutura do design gráfico, a própria base da comunicação visual.
(HERION, 1986: XV apud GRUSZYNSKI, 2000, p. 15)

Fuentes (2006) afirma que uma das razões da existência da tipografia é a de
proporcionar personalidade e destaque aos elementos de um texto, conferindo hierarquia
e facilidade no reconhecimento das informações veiculadas em um suporte.
Segundo a definição de Araújo (2008), chama-se de tipo o desenho de letras ou
caracteres. Uma família de tipos, por sua vez, é o conjunto de caracteres desenhados sob
o mesmo estilo – o que inclui maiúsculas, minúsculas, sinais de pontuação, acentos e
numerais. O repertório de caracteres inclui diferentes corpos e gêneros, como romano e
itálico. Por esse motivo, afirma, uma das ações do editor é escolher a família de tipos
que será utilizada, de modo a se enquadrar de forma adequada ao projeto
Para Lupton (2006), inúmeras fontes empregadas na atualidade, tais como
Garamond e Palatino, herdaram seu nome dos impressores dos séculos XV e XVI.
Enquanto a técnica da produção dos tipos antigamente fazia com que não houvesse
muita diferença entre eles, na atualidade, afirma a autora, as inovações tecnológicas não
impõem tais regras, permitindo uma gama de desenhos diferenciados.
Lupton enumera alguns elementos constituintes das letras (figura 8). Linha de
base é o local onde todos os tipos repousam, sendo um eixo utilizado para alinhar o
texto – seja a uma imagem ou a outros textos. Altura de versal é a distância da base até
o topo da maiúscula (sendo que alguns elementos podem estender-se um pouco acima
desta). A altura-x geralmente ultrapassa a metade da altura da versal; ela representa a
altura do corpo principal das letras minúsculas, excluindo ascendentes e descendentes.
Como afirma Gruszynski (2003, p.114), o tipo pode ter variações quanto ao seu
tamanho (corpo), forma, peso (espessura dos traços), contraste de angulação e entre os
traços, inclinação, largura e estrutura.
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Figura 8– Anatomia do tipo. Fonte: LUPTON, 2006, p. 34

O padrão utilizado na atualidade para medir a altura das letras e a distância entre
linhas é o ponto. Segundo Lupton (2006), ele equivale a 0,35 milímetro. A autora
afirma que os tamanhos entre 9 e 11 pontos são bons para textos impressos. Este tipo de
decisão geralmente deve levar em conta a que público a obra se destina. Romances para
um público adulto, por exemplo, são compostos em tamanhos que vão de 8,5 a 10
pontos. Já os livros infantis podem receber textos com 12 pontos.
Como afirma Haslam (2007), o tamanho do tipo exerce grande influência sobre
o design da página, devendo ser observado com cuidado pelo designer. As fontes
Baskerville e Helvética de 14 pontos, por exemplo, apesar de possuírem o mesmo
tamanho de corpo, ocupam superfícies diferentes. Este conhecimento é vital para
determinar a extensão do livro.
Estabelecendo categorias para sistematizar os diferentes tipos de fonte (figura 9)
temos as letras humanistas, que segundo Lupton (2006), estão ligadas à escrita
caligráfica – como as fontes romanas dos séculos XV e XVI; elas correspondem ao
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período renascentista. Já as fontes transicionais e modernas são menos orgânicas. Elas
correspondem ao período barroco e possuem serifas mais pontudas se comparadas às
suas antecessoras. Já as modernas possuem serifas finas e retas, correspondendo ao
período iluminista. A partir desses três exemplares, desenvolveram-se – principalmente
a partir do século XIX, outros desenhos de letras: as egípcias, sem serifas humanistas,
sem serifas transicionais e sem serifas geométricas.

Figura 9 – Exemplo de fontes: (1) Humanista; (2) Transicional; (3) Moderna; (4) Egípcia; (5) Sem serifas
humanista; (6) Sem serifas transicional; (7) Sem serifas geométrica. Fonte: LUPTON, 2006, p. 42.

Além das fontes apresentadas acima, Williams (1995) trata também dos tipos
decorativos. Estes, afirma a autora, são muito diferenciados, podendo assumir uma
infinidade de formas para simular sentimentos ou ações, estabelecendo assim, metáforas
visuais. No entanto, são elementos que devem ser tratados com extrema cautela, pois,
apesar de proporcionarem imagens divertidas, não podem ser empregados em longas
faixas de texto, por tornarem a leitura cansativa.
Para a escolha da fonte a ser adotada, Haslam (2007) afirma que são levadas em
conta inúmeras questões, que vão desde o conteúdo do livro até a qual público será
destinado (leitores mais idosos, por exemplo, necessitam de fontes maiores e mais
claras, devido às limitações de sua visão). Para o autor, não importa o sistema de
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disposição a ser empregado, desde que o leitor se sinta seguro, de forma a avançar
suavemente na leitura do texto. A convenção é que caibam em torno de 65 caracteres
por linha, mas é possível obter linhas com menos de 50 ou mais de 70 caracteres. É
preciso ter sempre em mente que linhas muito longas podem se tornar cansativas; já as
muito curtas, enfadonhas.
Para Gruszynski (2000), ao tratarmos de tipografia devemos ter em mente o
conceito de legibilidade – o conjunto de qualidades que permitem uma maior facilidade
na compreensão dos tipos empregados em uma publicação. Entre estas qualidades ou
características, poderiam ser citados: presença ou não de serifa, design da fonte, espaço
entre letras, palavras e linhas, extensão da linha e alinhamento dos parágrafos.
A autora chama a atenção para o fato de que na língua inglesa são utilizados dois
termos distintos: readability e legibility. Enquanto a primeira palavra refere-se ao
arranjo dos tipos, tratando da facilidade de ler textos longos, a segunda trata do design
dos tipos – com o rápido reconhecimento que ocorre na leitura de textos curtos.
A maioria dos textos exige entrelinhamento, visto que os espaços em branco
entre as linhas são vitais para a manutenção da legibilidade. Haslam afirma que “fontes
com [...] ascendentes e descendentes curtas, ou medidas compridas e colunas largas,
geralmente exigem mais entrelinhamento para se criar espaço em branco suficiente
entre as linhas” (2007, p. 83) Além disso, deve-se analisar de que forma essas escolhas
vão interagir com as ilustrações ou tabelas do livro, cores reproduzidas e preço
estimado.
A profundidade da coluna da página, afirma Haslam (2007), pode ser pensada de
duas formas: sendo determinada pela grade – medida em pontos, paicas, didots ou
milímetros; ou o número de linhas da coluna, determinado pelo tamanho do tipo e do
entrelinhamento. Muitas obras citadas como exemplos de design, afirma o autor,
possuem em torno de 40 linhas por coluna. Os parágrafos, para serem bem delineados,
devem apresentar algum tipo de marcação (que atenda a alguma convenção), como
quebras de linha, marcas de parágrafo, recuos ou símbolos. As formas básicas de
disposição do texto são: centralizado, justificado, alinhado à esquerda e alinhado à
direita.
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3.2.3 Imagens
Para Fuentes (2006), a necessidade de mostrar acontecimentos e personagens
antes mesmo da invenção da fotografia originou a ilustração. Ela tem o poder de
apresentar uma visão pessoal, ou mesmo interpretativa de uma história, o que serve para
complementar o texto.
Segundo Dondis, na atualidade, os livros, revistas e publicidade continuam a
depender e solicitar este tipo de trabalho: “Em livros ou revistas, a ficção e a fantasia
são o território preferido de sua imaginação” (2000, p. 203). Como o objetivo da
ilustração é levar uma informação visual a um público pré-determinado, o resultado
final pode ser atingido através do emprego de uma grande variedade de estilos.
Nos livros infantis, afirma Araújo (2008), dependendo da faixa etária a qual se
destinam, muitas vezes as imagens desempenham um papel muito mais importante do
que o texto, sendo sua presença fundamental. Como afirma Camargo (1995), são
inúmeras as técnicas possíveis a serem empregadas. Os livros – principalmente os
infantis, podem adotar mais de uma em sua composição. Entre elas, estão a aquarela, a
utilização de bonecos fotografados, colagem, computação gráfica, fotografia, gravura
em madeira e desenhos com lápis de cor.
Segundo Camargo, “ilustração é toda imagem que acompanha um texto” (1995,
p. 16), seja ele um desenho, pintura, fotografia ou gráfico. O autor realiza uma
classificação dessas imagens, dependendo da forma como se apresentam. Assim,
vinheta é uma pequena ilustração, ocupando até cerca de um quarto da página. No alto
da página ou começo de capítulo, ela é chamada de cabeção. No fim do capítulo,
vinheta final ou vinheta de remate. Capitular é a letra no início de um capítulo ou
poema; ela pode ser uma fonte de tamanho maior ou um tipo ornamentado ou
desenhado.
A ilustração pode ter várias funções. Dentre elas, a de pontuar o texto,
destacando alguns aspectos ou mostrando o início e término – função desempenhada
pela vinheta, capitular e cabeção. Pode possuir também a função descritiva, mostrando
objetos e personagens, ou narrativa, quando apresenta uma cena. A função simbólica
utiliza-se de metáforas para ilustrar o texto; a expressiva busca demonstrar emoções
através dos gestos e postura das personagens.
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São vários os estilos a serem adotados para a ilustração. O estilo linear valoriza o
contorno dos objetos, enquanto o pictórico preocupa-se com a impressão provocada
pelas formas e volumes. Os elementos, afirma Camargo (1995), podem ser dispostos em
camadas planas ou privilegiar a profundidade. Podem também ser apresentados de
forma fechada – de modo a mostrar a imagem como uma realidade limitada, ou aberta,
sugerindo um espaço amplo, ilimitado.
Elas podem ainda privilegiar a pluralidade apresentando uma profusão de
objetos que disputam o espaço com a cena principal – ou destacar a unidade, mostrando
uma cena na qual os elementos encontram-se subordinados. Por último, o ilustrador
pode conferir clareza absoluta ou relativa aos elementos, de modo que nem sempre as
formas são apresentadas em sua totalidade.

3.2.4 Cor e textura
Uma composição cromática, como toda experiência visual, é
dinâmica. As cores apresentam características de peso, distância e
movimento que, combinadas à proporção e localização das formas,
constroem uma informação complexa cuja totalidade provoca reações
diversas no observador. (GUIMARÃES, 2000, p. 75)

Segundo Guimarães (2000), de todo o espectro eletromagnético, os seres
humanos têm a capacidade de enxergar apenas os raios na faixa de 380 a 760
milimícrons de comprimento de onda. Os comprimentos inferiores são conhecidos
como ultravioletas, e os superiores, como infravermelhos. Ele trabalha com o sistema de
cores de Albert Munsell, que as considera segundo três atributos: matiz, valor e croma
(figura 10).
As classificações podem variar de acordo com o autor consultado. O matiz é
entendido por alguns como croma ou tom. O valor pode ser também chamado de
luminosidade, brilho ou obscuridade. Croma pode ser chamado de saturação ou
intensidade. Apesar da diferença de nomenclatura, cabe ressaltar que a descrição das
três propriedades da cor segue invariável.
O matiz, afirma determina a posição da cor no espectro eletromagnético. O valor
ou brilho determina a luminosidade, aproximando-se ora do branco, ora do preto, como
o jogo de claro/escuro – segundo Dondis (2000), sua utilização é uma das melhores
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formas de conferir perspectiva a uma imagem bidimensional. As variações do croma
determinam a correspondente da cor em uma escala de cinza.

Figura 10 – As três categorias da cor. Fonte: GUIMARÃES, 2000, p. 55

Como um elemento emocional, a cor tem o poder de expressar força,
intensificando as informações visuais. Segundo Lupton e Phillips (2008, p.71), a cor
serve para “diferenciar e conectar, ressaltar e esconder” Para Guimarães (2000), a
elaboração de um projeto deve passar obrigatoriamente pela escolha da cor. Isto porque,
além das diferenças psicológicas entre um idoso e uma criança, por exemplo, conta
muito o fato de que a estrutura ocular dessas faixas etárias geralmente possui
características muito diferenciadas. Assim, é importante para o editor e o designer
levarem em conta que

Mesmo a opção pelas cores [...] (mais sóbrias e escuras para os idosos
e mais luminosas, intensas e contrastantes para as crianças), é [...] uma
derivação dessas leis de compensação e eficiência na percepção
visual. (GUIMARÃES, 2000, p. 24)

O uso das cores, desse modo, segundo o autor, cria planos de percepção, que
podem separar, unir ou realçar elementos da imagem – o que termina por, em suas
variantes, exigir um receptor mais passivo ou ativo. Segundo o autor, criar uma
composição cromática depende de equilíbrio e harmonia. As forças de atração e
repulsão devem se compensar para gerar equilíbrio visual e atrair o olhar. Na harmonia,
as cores empregadas em uma composição devem ser identificadas, sem que isso
signifique a dissolução do todo.
Nos livros, a impressão dos exemplares, segundo Fuentes (2006), utiliza
principalmente o método CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto). A mistura dessas
quatro cores reproduz o matiz desejado. Além das quatro básicas, pode-se incluir a
utilização de cores especiais.
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Magenta (vermelho violetado), amarelo e ciano (azul esverdeado), afirmam
Alvarez, Perazzo e Racy (1999), são as cores primárias do sistema da cor-pigmento
transparente. A partir de sua mistura, obtemos as cores secundárias, e a partir da mistura
de uma secundária com uma cor primária, obtemos uma cor terciária.
As cores podem ser divididas em quentes e frias. Como afirmam Alvarez,
Perazzo e Racy (1999), vermelho e amarelo – e todas as que contêm uma
predominância destas cores, são consideradas quentes. Em geral, afirmam, estas
possuem mais luminosidade, colocando as áreas por elas preenchidas um plano à frente.
Já as cores frias são o azul e o verde, assim como as que possuem predominância de
uma destas. Cores frias têm menor luminosidade, colocando as espaços por elas
preenchidos um plano atrás.
Já a textura, segundo Dondis (2000), é um elemento frequentemente empregado
para substituir as qualidades do tato. Ainda que uma publicação possua qualidades
apenas óticas, certas configurações são compreendidas como textura, pois essa pode ser
reconhecida pelo tato e pela visão, através da percepção das rugosidades em uma
superfície, por exemplo. Dessa forma, a configurações dos tipos, desenhos ou imagens
dispostas da página, ou em qualquer outro suporte, servem para “estabelecer uma
atmosfera, reforçar um ponto de vista ou expressar uma sensação de presença física”.
(LUPTON E PHILLIPS, 2008, p. 53)
3.2.5 Critérios compositivos
[...] ao artista gráfico – em especial ao diagramador – compete dar
forma coerente e imprimir sentido a elementos dispersos sobre um
dado espaço. (ARAÚJO, 2008, p. 373)

Segundo Dondis (2000), o processo de composição tem a capacidade de afetar a
mensagem transmitida ao receptor, já que é neste momento que se traduz o estado de
espírito de uma obra. Como afirma a autora, as pesquisas e experimentos da Gestalt
contribuíram com grande parte do conhecimento que possuímos na atualidade sobre a
interação e o efeito da percepção humana sobre o significado visual. Segundo a base
teórica da Gestalt, um sistema é formado por partes que atuam entre si. Estes elementos,
ao serem modificados, realizam também uma transformação no todo.
Dentre os critérios compositivos, cabe destacar que “em design, o equilíbrio age
como uma baliza para a forma – ele ancora e ativa elementos no espaço.” (LUPTON E
PHILLIPS, 2008, p. 29) Dessa forma, a distribuição – igual ou proporcional, do peso na
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página pode ser simétrica – quando os objetos têm a orientação seguindo um eixo
comum, ou assimétrica – que utiliza elementos contrastantes, geralmente criando
imagens mais dinâmicas. A repetição de elementos, afirmam as autoras, tais como
linhas e grids, proporciona ritmo, enquanto a variação destes proporciona surpresa.
Para Gomes Filho (2004), fatores como equilíbrio, clareza e harmonia visual são
elementos indispensáveis, sendo tarefa do designer atender a estas necessidades. A
presença destes elementos, segundo a Gestalt, recebe um nome específico: pregnância
da forma – a lei básica da percepção visual. Segundo os gestaltistas, quanto melhor a
organização visual da forma do objeto, maior seu grau de pregnância. Dessa forma,
segundo o autor, um objeto com alta pregnância possui equilíbrio, clareza e unificação
visual.
Um método útil, afirma Dondis (2000), de se estabelecer a harmonia – e, ao
mesmo tempo, aguçamento, pode ser a utilização do contraste como estratégia visual
que destaca o significado. Dessa forma, a diferença de escalas, seja de tamanho ou de
gradação tonal, pode ser utilizada para estabelecer um layout harmônico. A visão
humana possui a incrível capacidade de reconhecer padrões. Segundo a autora, “a
mesma capacidade perceptiva da psicofisiologia humana que determina o equilíbrio
simétrico pode, automaticamente, medir o equilíbrio assimétrico” (DONDIS, 2000, p.
116).
Ainda no sentido de obter um maior grau de pregnância, construindo um layout
mais harmônico, Williams (1995) trata de quatro princípios básicos do design:
contraste, repetição, alinhamento e proximidade. O primeiro consiste na utilização de
elementos diferenciados em uma composição. O contraste, afirma a autora, exerce a
mais importante atração da página. Já a repetição – de cores ou formas, transmite
unicidade, criando um layout organizado. O princípio do alinhamento trata de inserir
elementos de forma não-arbitrária. Eles devem possuir uma ligação entre si, criando
uma aparência limpa. Por último, o princípio da proximidade trata de agrupar os itens
relacionados, de modo a organizar a informação e transmitir unidade visual.
Williams (1995) também trata da relação entre os tipos e os demais elementos da
página. Esta relação pode ocorrer de três formas: concordante, conflitante e
contrastante. Uma relação concordante ocorre quando só se utiliza uma família de
fontes, sem muitas variações. É fácil manter a harmonia com este tipo de configuração.
Ele pode resultar, porém, em uma página monótona. Já a relação conflitante ocorre
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quando empregamos fontes similares. O resultado final, ao proporcionar diferentes
atrações visuais, é incômodo aos olhos. A relação contrastante, por fim, ocorre com a
combinação de elementos nitidamente diferentes entre si. Segundo a autora, os designs
visualmente interessantes geralmente possuem bastante contraste.
Segundo Dondis (2000), outros modos de realizar uma composição podem ser a
utilização da regularidade ou irregularidade, simplicidade ou complexidade, unidade ou
fragmentação, economia ou profusão de elementos, previsibilidade ou espontaneidade,
transparência ou opacidade, estabilidade ou variação, sequencialidade ou acaso. Ela
enfatiza que são algumas das possibilidades à disposição do designer, para evitar uma
composição enfadonha, buscando a surpresa e maior interação do leitor.
3.2.6 Papéis e acabamento
A escolha do papel, afirma Carramillo Neto (1997), deve levar em conta o
conteúdo ou extensão do livro, de que forma será realizada a impressão, a presença ou
não de imagens e o custo final da obra. O papel-bíblia, por exemplo, é um material
extremamente fino e resistente, destinado a obras muito extensas, visando reduzir a
espessura dos volumes. Já para a impressão em cores, indica-se a utilização do cuchê
material de folha muito lisa, largamente empregado para a confecção de livros. Além do
tipo de papel empregado, afirma Araújo (2008), devemos levar em conta a gramatura.
Quanto mais encorpado, maior será sua gramatura – e quanto mais alta, menor será a
indicação para que componha o miolo de um livro.
Segundo Carramillo Neto (1997), acabamento é a operação complementar que
visa a finalização da obra impressa. Após a impressão da obra, afirma Araújo (2008), a
folha impressa passa pelos processos de dobragem, alceamento (ordenação) e
brochagem (adição de capa flexível) ou encadernação (adição de capa mole). Depois da
impressão, a capa pode receber uma camada de verniz, que serve para aumentar o brilho
das cores ou mesmo para proteção. Como vimos anteriormente, a capa dura, mais
resistente, torna o processo de confecção do livro mais caro, sendo um item raro em
publicações nacionais.
No processo de brochagem, afirma Carramillo Neto (1997), a publicação pode
ter o acabamento em lombada quadrada, para a qual os cadernos podem ser costurados
ou grampeados antes de serem colados à capa. O acabamento para a capa mole pode
também ser realizado em lombada canoa, no qual as páginas são fixadas através de
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grampos metálicos. Este método, afirma Lins (2002), pode oferecer risco para os
leitores pequenos, pois muitas vezes os grampos ficam expostos no meio dos cadernos.
Ainda assim, no Brasil, o método barato é largamente empregado nas publicações
infantis.

Neste capítulo, tratamos do funcionamento da atividade editorial, explicitando,
simplificadamente, quais processos ela envolve. Enfocamos, a seguir, a estrutura do
livro e dos elementos utilizados pelo design gráfico – tais como o diagrama, tipografia,
imagens e cor, para abordar, em seguida, de que forma eles podem ser mais bem
empregados para produzir uma obra atraente para o olhar.
A seguir, com base nos elementos sistematizados nos capítulos dois e três e com
foco no design, realizaremos o estudo do caso da obra Alice no País das Maravilhas, de
Lewis Carroll, por meio de cinco edições pertencentes a diferentes editoras, voltadas ao
público infanto-juvenil.

4 ALICE DE LEWIS CARROLL: UMA PUBLICAÇÃO INFANTIL?

Vimos até aqui de que forma se deu o surgimento do livro e a função do editor,
compreendendo os aspectos mercadológicos desse tipo de produto. Tratamos também
de quais procedimentos estão envolvidos na atividade editorial e de que forma o design
deve ser levado em conta no momento da elaboração e direcionamento de uma obra.
Como o objetivo de nosso trabalho é analisar o papel do design enquanto parte do
processo de edição, nos utilizaremos de elementos anteriormente trabalhados – como a
escolha da tipografia e elaboração do grid, para realizarmos o estudo de caso, foco
central deste quarto capítulo.
Certamente, um livro cheio de ilustrações e texto diminuto não despertará tanto
interesse em um adulto, assim como uma publicação de texto extenso e sem imagens
não chamará a atenção de uma criança recém-alfabetizada. Como vimos previamente,
no segundo capítulo desta pesquisa, uma das atividades do editor é dar direcionamento à
produção literária, buscando inseri-la em nichos determinados, analisando os aspectos
específicos para que a obra final vá ao encontro dos interesses de determinado grupo
consumidor.
Neste capítulo, realizaremos a análise de cinco publicações de Alice no País das
Maravilhas, de Lewis Carroll. A obra, publicada no século XIX, foi inicialmente
dedicada para crianças. Conforme o passar do tempo, no entanto, passou a ser tema de
leitura e discussão por parte dos adultos. Esse caráter de ambiguidade faz com que os
elementos visuais sejam indispensáveis no direcionamento de uma edição. Por esse
motivo, verificaremos como o design do livro visa direcioná-lo a um público específico,
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tendo em vista os elementos do design apresentados no terceiro capítulo, como
diagrama, tipografia, imagens e cor.
Divididos em elementos extratextuais, pré-textuais, textuais e pós-textuais
(conforme o anexo 1), procederemos a uma investigação dos recursos empregados em
cada edição. Nosso corpus de pesquisa foi selecionado de forma aleatória, com a
escolha de cinco edições de uma mesma obra que se localizavam, na livraria, dentro da
sessão de livros infanto-juvenis.
4.1. Sobre Carroll e Alice
Segundo Sebastião Uchoa Leite (1980), Lewis Carroll carrega o fardo de “autor
de literatura infantil”. O adjetivo é tido como depreciativo porque, para o autor, suas
obras também são – cada vez mais, após mais de um século de publicação, livros
destinados a adultos. Como afirma Leite, as obras são suscetíveis de interpretação
simbólica, sendo sua comercialização possível tanto para a criança quanto para o adulto.
Lewis Carroll é o pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson, diácono da Igreja
Anglicana e professor de matemática que viveu de 1832 a 1898. Segundo Golin (2005),
quando o professor de matemática levou as irmãs Liddell em um passeio de barco, em
uma tarde de julho de 1862, uma das histórias contadas pelo mestre chamou a atenção
das meninas. Era o conto com as aventuras de Alice, a menina que, ao perseguir um
coelho apressado, termina em um mundo no qual o nonsense é regra.
O gosto das garotas pela história fez com que esta se tornasse manuscrito, sendo
publicada três anos mais tarde pela editora Macmillan, com ilustrações de John Tenniel.
O sucesso do livro, que teve sua primeira tiragem de dois mil exemplares esgotada
rapidamente, fez com que mais tarde, em 1871, o autor publicasse pela mesma editora
Alice no País dos Espelhos, obra que apresenta paralelismos na estrutura que a faz
parecer, com sua antecessora, uma obra só.
O sucesso da publicação entre crítica e leitores foi tão grande que, afirma Golin
(1992), no final do século XIX o livro Alice no País das Maravilhas foi indicado pela
Pall Mall Gazette como o melhor livro para crianças de dez anos.
Como afirma Cademartori (1995), a história publicada em 1865 por Lewis
Carroll apresenta um conteúdo que permite relativizar o discurso exercido pela escola,
família e igreja, contrariando a esmagadora maioria das publicações produzidas até
então, que concediam às crianças dois “direitos”: o de obedecer e ser recompensado, ou
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o de desobedecer e ser castigado. Assim, a autora afirma que Carroll foi um inovador do
conto infantil, criando histórias sem moralidade – componente comum nas obras do
século XIX.
A obra rejeita as pretensões didáticas tradicionais, apresentando personagens
(como a duquesa), que são caricaturas de um espírito moralizador. Esta quebra com os
padrões faz com que Golin afirme que Alice representa um dos “protótipos do
surgimento do herói-mirim, atraindo ainda mais o pequeno leitor para a experiência
ficcional” (2005, p. 141) Ainda segundo a autora (1992), a história de Alice possui
características de um conto de fada, surgindo de uma narrativa oral, com suspensão de
tempo e de espaço, e privilegiando a fantasia.
A primeira adaptação da obra, segundo Golin (1992), foi idealizada por seu
próprio autor. Em 1889, quando seu primeiro trabalho já fazia sucesso em todo o
mundo, com traduções em francês, alemão, árabe, entre outras línguas, Lewis Carroll
lançou pela Macmillan The nursery Alice, versão para crianças de zero a cinco anos,
com grandes imagens (ainda as originais de John Tenniel) e larga utilização da cor. Na
ocasião, texto e projeto gráfico sofreram poucas modificações.
Corso (2007) apresenta argumentos favoráveis à adaptação de textos clássicos,
tão comuns na literatura infanto-juvenil. Este tipo de material, afirma, democratiza a
leitura, propiciando uma percepção mais facilitada ao leitor, que tem ainda pouco
conhecimento da palavra escrita. Porém, esse tipo de prática, a seu ver, pode ser
perigosa, à medida que pode comprometer a fidelidade com relação ao original. Tudo
depende do profissional que está por trás desse trabalho – que pode ser o editor de
textos, como já vimos anteriormente. O resultado pode ser um desastre ou um sucesso,
dependendo da habilidade de quem o produz. Se a prática for bem-sucedida, o gosto
pela leitura despertado desde cedo poderá produzir cidadãos amantes dos livros.
4.2. Edições e Editoras
Como dito anteriormente, nosso corpus de pesquisa foi composto por cinco
edições diferentes da obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Os títulos
pertencem às editoras Companhia Editora Nacional (publicada em 2005), Cosac Naify
(2009), Escala Educacional (2006), Martin Claret (2009) e Scipione (2002).
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A Companhia Editora Nacional1 foi fundada em 1925 por Monteiro Lobato e seu
sócio Octalles Marcondes Ferreira. Best-sellers da literatura mundial foram traduzidos
pelo próprio Lobato para integrarem o catálogo da editora. A Companhia foi adquirida
em 1980 pelo IBEP – Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas. A editora fornece
publicações didáticas, paradidáticas, livros de literatura e de referência (dicionários).
A editora Cosac Naify2 foi fundada em 1997 por Charles Cosac e Michael Naify.
Ela iniciou seus trabalhos publicando livros de artes plásticas, com mais de cem títulos
sobre o assunto. A partir de 2008, a empresa iniciou a publicação de livros teóricos
sobre ficção infantil. Atualmente, são mais de 750 títulos em catálogo, cerca de 150
deles de ficção. Além destes, a editora publica também teóricos sobre temas como
design e arquitetura. A Cosac Naify se destaca também pela publicação de livros
infantis, com autores nacionais e internacionais. Os livros, ainda que destinados "para
crianças", segundo a própria editora, não visam atender a faixas etárias restritas.
A editora Escala Educacional3 faz parte do grupo Escala de Publicações,
fundado em 1992 por Hercílio de Lourenzi. Suas principais empresas são a Editora
Escala, a Escala Educacional, Gráfica Oceano e a Editora Larousse Brasil. A Escala
Educacional, proprietária da Larousse Brasil publica livros didáticos, paradidáticos,
revistas e séries, possuindo cerca de 600 títulos em seu catálogo. Os livros publicados
geralmente fazem parte de coleções, como a série Recontar, com edições destinadas ao
público infantil.
Fundada pelo editor Martin Claret4 em São Paulo no início da década de 1970, a
editora de mesmo nome teve a função inicial de publicar as obras do filósofo Huberto
Rohden. Na atualidade, a editora possui cerca de 500 títulos em seu catálogo, de obrasprimas da literatura universal, filosofia, direito, política, sociologia e religião. A Martin
Claret lançou a coleção A Obra-Prima de Cada Autor, cuja proposta é de que sejam
publicados 500 títulos. Atualmente, desta coleção já foram impressos 300 volumes.

1

Informações retiradas do endereço eletrônico da editora Companhia Editora Nacional:
www.ibep-nacional.com.br. Acesso em 10 de junho de 2010.
2
Informações retiradas do endereço eletrônico da editora Cosac Naify: http://editora.cosacnaify.com.br.
Acesso em 10 de junho de 2010.
3
Informações retiradas do endereço eletrônico da editora Escala: www.escala.com.br. Acesso em 10 de
junho de 2010.
4
Informações retiradas do endereço eletrônico da editora Martin Claret: www.martinclaret.com.br.
Acesso em 10 de junho de 2010.
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A editora Scipione5, fundada pelo professor Scipione Di Pierro Netto, foi
comprada pela família Fernandes Dias em 1983. Mais tarde, em 1999, foi adquirida
pelo Grupo Abril, em parceria com o grupo francês Vivendi Universal Publishing. Ela
publica livros didáticos e paradidáticos de autores brasileiros e estrangeiros, contando
atualmente com mais de 750 obras em seu catálogo de paradidáticos, o que inclui livros
infantis, juvenis, atlas e dicionários, além de cerca de 500 títulos didáticos. A Scipione
publica coleções de livros paradidáticos, como a série Reencontro, que conta atualmente
com cerca de 70 títulos. Esta, por sua vez, deu origem à coleção Reencontro Infantil,
destinada para leitores a partir dos nove anos de idade.
A partir de agora, baseados na tabela 1 (ver anexo 1), procederemos à análise
dos elementos específicos de cada edição.
4.3. Edição Companhia Editora Nacional
A primeira publicação analisada foi traduzida por Monteiro Lobato, com
ilustrações de Darcy Penteado. A edição da Companhia Editora nacional, adquirida pelo
valor de R$ 53,90, é um livro em capa dura, de 21x30cm e 112 páginas. Produzido em
2005, ele inclui em seu índice para catálogo sistemático a indicação de literatura
infantil/infanto-juvenil.

5

Informações retiradas do endereço eletrônico da editora Scipione: www.scipione.com.br. Acesso em 10
de junho de 2010.
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Figura 11 – Capa da edição publicada pela Companhia Editora Nacional.

Quanto aos elementos extratextuais, pode-se afirmar que a primeira capa,
conforme observado na figura 11, tem títulos e ilustração dispostos de forma
centralizada. O título da obra foi dividido em duas partes. O nome “Alice” encontra-se
escrito em caracteres decorativos que estão associados a certas partes do enredo da
história, como a letra “C”, que representa o chapeleiro maluco segurando um relógio e
uma xícara. O tamanho da fonte utilizada nesta primeira parte é superior a cem pontos.
Já a segunda parte do título, “no País das Maravilhas”, encontra-se disposta de
modo a formar um semicírculo. A fonte serifada na cor vermelha tem 60 pontos. O
nome do autor encontra-se grafado em roxo, com corpo 28. Informações sobre a
tradução e ilustração encontram-se escritas logo abaixo, também em roxo, nos corpos 13
e 24. A separação entre estas duas informações (tradução e ilustração) é reforçada pela
presença de uma pequena borboleta vermelha. O último elemento apresentado na capa é
o logo da editora, que possui o nome grafado por extenso.
Logo abaixo do título “Alice”, está posicionada uma ilustração da protagonista
da história. Tal informação, somada ao primeiro título, confere um ar de redundância,
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muitas vezes percebido – como já tratado anteriormente neste trabalho, como algo
necessário a um público que recém começa a tomar familiaridade com a palavra escrita.
Na primeira capa desta publicação, podemos perceber, pelo tamanho adotado
nas fontes, que o título recebe destaque especial, diferentemente do que ocorre com o
nome do autor. A cor disposta no fundo permite que a profusão de detalhes nas
ilustrações da capa chame a atenção do possível consumidor.
Na lombada, o título da obra, seguido do nome do autor, está grafado em roxo,
com a mesma fonte da primeira capa, porém em corpo 20. A ordem da escrita ocorre de
baixo para cima, e, mais uma vez, vemos duas informações (título e nome do autor)
separados por uma pequena borboleta vermelha. O logo da editora encontra-se bem na
base da lombada, disposto dessa vez sem a presença do nome completo.
Na quarta capa (figura 12), o texto de apresentação, impresso em corpo 12 com
fonte serifada, foi posicionado de forma centralizada dentro de uma moldura. A
ilustração de Alice, protagonista da história, aparece no canto esquerdo superior. A
repetição da imagem, já presente na capa, confere a ideia de unicidade. Abaixo da
moldura encontra-se o logo da editora, com o nome por extenso e um selo
comemorativo de 80 anos. Logo após o logo, como último item, foi colocado o ISBN e
o código de barras.
Na capa e contracapa desta publicação, é possível notar a presença de
acabamento especial com verniz no título, nome do autor e nas ilustrações. Como vimos
nos capítulos anteriores, este tipo de detalhe, aliado à presença da capa dura, termina
por encarecer a edição, tornando-a, portanto, disponível a um público mais restrito, com
maior poder aquisitivo.
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Figura 12 – Contracapa (quarta capa) da edição publicada pela Companhia Editora Nacional.

Ainda nos elementos extratextuais, as folhas de guarda recebem uma série de
pequenas imagens, que se repetem como padrões (figura 13). Estas reforçam uma
tendência encontrada ao longo da obra, apresentando imagens muito detalhadas, com o
emprego de balões de fala, semelhantes aos utilizados nas histórias em quadrinhos.

Figura 13 – Detalhe das ilustrações na folha de guarda da edição publicada pela Companhia Editora
Nacional.

Sobre os elementos pré-textuais, podemos afirmar que, na folha de rosto,
conforme a figura 14, o título também é dividido em duas partes. Na ilustração de Darcy
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Penteado, a protagonista se apresenta (com a utilização de um balão de fala): “Eu sou
ALICE”. A menina segura em sua mão uma moldura (semelhante à encontrada na
quarta capa desta edição) na qual está escrito, com uma técnica similar à da colagem,
“no País das Maravilhas”. A folha de rosto simula, com a disposição de seus elementos,
uma apresentação inicial da protagonista, como quem, desde o início, prepara o público
leitor para a história que virá a seguir.
A tática de repetição de imagens para fixar uma ideia é de uso frequente em
edições destinadas a um público muito jovem, que toma familiaridade com as letras
através do estímulo da cor e da ilustração. Outro detalhe interessante sobre esta página é
a forma como a maioria das letras utilizadas – principalmente na técnica da colagem,
apresenta-se em uma configuração muito distinta das demais. Este tipo de configuração
é muito útil aos pequenos que tomam um contato inicial com as letras.

Figura 14 – Folha de rosto da edição publicada pela Companhia Editora Nacional.

O posicionamento do nome do autor e das informações adicionais, por sua vez
(tradução e ilustrações), ocorre de forma similar ao verificado na primeira capa, com a
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utilização da mesma fonte com serifa. A única diferença aqui é que elas foram escritas
em preto e em corpo menor. A repetição de um mesmo tipo de fonte na capa e nos
títulos confere uniformidade à obra.
No verso da folha de rosto, encontram-se os dados de catalogação e da produção
do livro. O logo da editora, com nome por extenso e selo comemorativo, é idêntico ao
encontrado na quarta capa. A presente edição não possui sumário. O último dos
elementos pré-textuais é o prefácio, como podemos verificar na figura 15, escrito em
1931 por Monteiro Lobato, responsável pela tradução do original para esta publicação.

Figura 15 – Prefácio escrito por Monteiro Lobato.

A fonte empregada no título do prefácio é idêntica à utilizada na primeira capa,
no título da obra. Grafada em preto, ela tem o corpo 30. Já o texto do prefácio é dividido
em duas colunas justificadas, com fonte serifada diferente, em corpo 11. A capitular
possui corpo 23 e a assinatura de Monteiro Lobato aparece com destaque no final, em
negrito e no corpo 14. A única imagem da página é uma detalhada vinheta, desenhada à
mão, que representa Alice sendo seguida por pequenos animais. A disposição do texto
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aqui não varia muito do que vamos verificar nos elementos textuais, reforçando a ideia
de continuidade e unicidade na disposição das páginas.
Com relação aos elementos textuais, verificou-se que o grid segue uma
disposição em colunas de oito centímetros, como podemos observar no quadro a seguir:

Coluna

Entrecoluna

Margem
superior

Margem
inferior

Margem
interna

Margem
externa

8 cm

0,8 cm

2 cm

1,8 cm

1,8 cm

1,8cm

Quadro 1 – Margens adotadas na publicação.

Este grid se mantêm rígido ao longo da publicação, exceto nas páginas inteiras
de ilustração, ou naquelas recebem imagens grandes.
Na abertura dos capítulos, encontramos sempre a seguinte ordem:

CAPÍTULO X
Título

A página de abertura do primeiro capítulo (figura16) é a única que destoa das
demais. Primeiro, porque esta é feita com ilustrações que ocupam duas páginas,
deixando apenas o espaço de meia coluna para o texto. Onde lemos “Capítulo 1”,
encontramos uma fonte manuscrita, grafada em preto. O título, posicionado a seguir, foi
escrito com a mesma fonte serifada encontrada na primeira capa e no título do prefácio,
com corpo 30.
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Figura 16 – Primeiro capítulo da edição publicada pela Companhia Editora Nacional.

A ilustração de abertura do primeiro capítulo é a única, dentre as páginas
capitulares, que não assume o papel meramente decorativo. A representação de Alice
perseguindo o coelho denota o momento no qual se inicia o ingresso da personagem no
País das Maravilhas, primeira etapa desta narrativa. A página diferente das demais
parece, também, assinalar o momento especial no qual o leitor ingressa no mundo
apresentado pela história.
Todas as demais aberturas de capítulo seguem o mesmo padrão, conforme a
figura 17.
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Figura 16 – Página padrão de abertura de capítulos.

O número do capítulo, como explicitado anteriormente, é seguido pelo título –
também em fonte serifada com corpo 30, que, por sua vez, é seguido de uma vinheta.
Todas as aberturas são dispostas em página ímpar, sendo que a página anterior a elas é
mantida em branco – a única do livro que não recebe numeração. As notas de rodapé
são empregadas como explicação de palavras ou expressões que aparecem ao longo do
texto.
O corpo do texto, por sua vez, à semelhança do que já foi observado no prefácio,
é escrito com a mesma fonte serifada, em corpo 13. A capitular é empregada com corpo
26. A disposição ocorre em duas colunas de oito centímetros, conforme já verificado na
tabela anterior, com margens que seguem as mesmas proporções. Sobre o ritmo de
leitura, podemos afirmar que raramente localizamos uma página que não possua sequer
uma pequena ilustração – sempre multicolorida e detalhada. E ainda que possa ocupar
uma página inteira, o texto – que, lembremos, é integral, é arejado pelo grande
espaçamento entre linhas, uma constante em toda a publicação. Desse modo, as páginas
cobertas de texto, intercaladas por páginas cobertas de imagens, são um convite àqueles
que ainda não possuem tanta familiaridade com a palavra escrita.
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Em um momento, por outro lado (figura 17), a disposição dos elementos textuais
aparece de forma diferente do estilo justificado disposto em colunas:

Figura 17 – Variações na estrutura dos parágrafos para construir uma imagem.

Neste caso, o texto, que começa em corpo 13 e termina no corpo 8, descrevendo
curvas sinuosas, também assume o papel de ilustração (representando aqui o rabo de um
rato).
Com relação às imagens, podemos identificar três grupos distintos: o primeiro
serve para ilustrar situações – muitas vezes aparecendo acompanhadas de balões de fala
(figura 18); o segundo tem a função de descrever personagens (figura 19); o terceiro,
por sua vez, tem a função de conduzir o leitor, com setas posicionadas no final de cada
capítulo, apontando para o início do seguinte (figura 20).
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Figura 18 – Imagem que ilustra acontecimentos da história narrada.

Figura 19 – Imagem empregada para descrever um personagem.
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Figura 20 – Exemplos de ilustrações posicionadas ao final de cada capítulo para guiar o leitor.

As imagens utilizadas na publicação apresentam uma profusão de cores, com a
utilização de colagens de jornais, revistas e papéis que conferem a ideia de textura. Tal
configuração faz com que o livro possua um layout lúdico. Reforça esta informação a
presença dos balões de fala nas imagens, em uma técnica semelhante à das histórias em
quadrinhos. O grau de detalhamento das ilustrações, com o emprego de texturas, cores,
ações diferenciadas – ainda mais quando ocupam página dupla, faz com que o leitor
pause momentaneamente a leitura para mergulhar em um universo multicolorido e
detalhado criado pelo ilustrador Darcy Penteado.
O livro se encerra com uma vinheta final. O único elemento pós-textual
localizado foi o colofão, que apresenta dados sobre impressão e acabamento.
Sintetizando, podemos perceber que a edição da Companhia Editora Nacional
apresenta um layout lúdico, com a utilização de imagens explicativas intercaladas com
elementos textuais, fazendo, por sua vez, com que a leitura do texto integral não se torne
tão difícil para um público que começa a tomar familiaridade com a palavra escrita. A
ilustração, neste caso, assume papel fundamental, sendo a tônica deste livro. O grau de
detalhamento (com a presença de elementos miúdos), a utilização de textura, variação
no traço e técnicas que passam da colagem ao pastel tornam a visualização das imagens
na página uma divertida atividade de descoberta, fazendo com que a criança busque ali
identificar ações ou objetos mencionados no texto.
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Contudo, enquanto as imagens apresentam inúmeras variações, a disposição dos
elementos textuais segue algumas regras, principalmente na divisão dos capítulos,
pontuados de forma semelhante. Isto, por sua vez, torna o processo de leitura mais
organizado. No caso desta edição, podemos perceber que acabamentos como a capa
dura e a utilização de verniz terminaram por encarecer o produto, o que permite
afirmarmos que tal publicação é destinada apenas àqueles que possuem um poder
aquisitivo mais alto. Para a nossa realidade, isso significa afirmar que uma ínfima
parcela da população brasileira teria acesso a este tipo de livro.
4.4. Edição Cosac Naify
A segunda publicação analisada foi traduzida por Nicolau Sevcenko e ilustrada
por Luiz Zerbini. A edição da Cosac Naify6, adquirida a R$ 45,00, tem capa mole
(brochura), com acabamento em lombada quadrada (cadernos costurados) e borda
externa arredondada. Publicado em 2009, o livro tem 17x23cm e 168 páginas. Inclui em
seu índice para catálogo sistemático a indicação de literatura infantil/infanto-juvenil.

6

A editora Cosac Naify publicou duas edições diferentes de Alice no País das Maravilhas. A primeira é a
versão simples, que analisaremos neste trabalho. A segunda, edição de colecionador que vem
acompanhada de uma caixa que simula a aparência de baralho, encontrava-se esgotada no momento em
que os livros para a realização desta pesquisa foram adquiridos.
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Figura 21 – Primeira capa da edição da Cosac Naify.

Sobre os elementos extratextuais, podemos afirmar, com relação à primeira capa
(figura 21), que as informações encontram-se justificadas, na metade inferior da página.
O título, escrito em caixa alta com fontes delgadas e sem serifa, é dividido em duas
partes. “Alice”, o nome da protagonista, encontra-se escrito em uma fonte superior aos
100 pontos. Enquanto isso, a outra parte (“no País das Maravilhas”) possui corpo 32.
Logo abaixo do título, separado por uma linha e grafado de forma mais ainda delgada,
encontra-se o nome do autor, em corpo 56. Abaixo do nome do autor, estão as
informações adicionais (tradução e ilustração), em corpo 14 e 16. Na parte superior,
ocupando quase a metade da primeira capa, está posicionada uma ilustração com a
protagonista da história. Neste caso, mais uma vez através da diferença de tamanho,
podemos perceber que o título é enfatizado, em detrimento de outras informações. Na
primeira capa, não está presente o nome ou logomarca da editora.
Na lombada, a ordem de escrita ocorre de cima para baixo, com o mesmo tipo de
fonte empregada na primeira capa – agora grafada em preto com corpo 22. Na ordem de
cima para baixo, o nome do autor aparece primeiro, sendo seguido pelo título da obra e,
próximo à base, o logo da editora.
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Já na quarta capa, conforme observamos na figura 22, o texto de apresentação,
escrito por Ana Maria Machado tem fonte serifada no corpo 10, disposta de forma
justificada. Foram empregadas em todo o livro apenas duas fontes diferentes, o que
contribui para um visual uniforme.

Figura 22 – Quarta capa da edição da Cosac Naify.

Bem abaixo, no canto esquerdo inferior, encontram-se o ISBN e o código de
barras. A imagem de fundo, tanto na contracapa quanto na lombada, é uma textura
xadrez, na qual predomina a cor vermelha. Mais uma vez, assim como na primeira capa,
a contracapa não possui logo ou nome da editora.
Ao tratarmos dos elementos pré-textuais, podemos afirmar que as informações
que deveriam estar todas contidas em uma folha de rosto, foram divididas em duas
partes, como se observa na figura 23:
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Figura 23 – Informações da folha de rosto divididas em duas partes.

Na primeira, aparece apenas o título da obra e o nome do autor, em fonte
semelhante à empregada na capa (porém em corpo quase duas vezes maior). Já na
segunda parte, recebem atenção especial os nomes do tradutor e ilustrador. Dispostos no
centro da página, com fonte igual à empregada na capa, as duas informações foram
grafadas em corpo duas vezes superior. Na parte de baixo da página, por fim, encontrase o logo da editora.
O sumário revela uma página de grid modular (figura 24):

Figura 24 – Sumário da edição da Cosac Naify.

Com fonte sem serifa, semelhante à da capa, em corpo que varia de 11 a 32
pontos, cada módulo lembra uma carta de baralho, com o número da página posicionado
duas vezes: no canto superior esquerdo e no canto inferior direito (de forma invertida).
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Sobre os elementos textuais, podemos afirmar que seguem padrões um pouco
rígidos, o que confere uniformidade à obra. As páginas de abertura de capítulo,
exemplificadas na figura 25, são sempre dispostas em folha par, com fonte sem serifa de
tamanho variado, mas geralmente superior aos 80 pontos.

Figura 25 – Exemplo de página de abertura de capítulo.

O título é sempre justificado, disposto geralmente ao centro da página. Não há
imagem de fundo nas páginas de abertura, apenas a presença da textura xadrez, idêntica
à encontrada na lombada e quarta capa desta edição.
Já na página de início do texto, como exemplificada na figura 26, o tamanho das
capitulares varia, podendo ultrapassar os cem pontos.

Figura 26 – Exemplo de página de início do texto.

O tamanho da capitular, por sua vez, faz com que o trecho inicial de cada
capítulo dificilmente se aproxime das margens superiores da página.
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Sobre o grid, podemos dizer que as margens do texto (excetuando-se as páginas
de abertura de capítulo e as que contenham capitulares) respeitam as seguintes medidas:

Margem
superior

Margem
inferior

Margem
interna

Margem
externa

2,4 cm

2,4 cm

2 cm

3 cm

Quadro 2 – Margens adotadas na parte textual da publicação.

O corpo do texto foi escrito em fonte serifada, em corpo nove. Disposto em
blocos e ocupando a página inteira, não é convidativo a um público de leitura menos
proficiente. A extensão do livro, com parágrafos pouco arejados, faz com que a
publicação seja muito mais indicada a um consumidor mais adulto, já acostumado com
a palavra escrita.
Apesar de aparecer a maior parte do tempo de modo justificado, por vezes o
texto assume formas diferentes, para elaborar metáforas visuais (como já observamos na
análise anterior e é exemplificado aqui na figura 27). O texto, que segue linhas sinuosas,
não chega a ter seu corpo reduzido. São poucos os momentos, no entanto, nos quais o
olhar repousa sobre configurações como esta.

Figura 27 – Variação na disposição do texto para gerar uma metáfora visual.

Todas as páginas são numeradas, exceto as que contêm ilustrações ou o título
dos capítulos (a paginação é ausente também na folha de rosto e no sumário).
Sobre as ilustrações, podemos afirmar que nunca aparecem mescladas com o
texto, ocupando sempre uma ou duas páginas inteiras (figura 28). Realizadas a partir do
recorte e colagem de imagens, o emprego de cartas de baralho se faz presente em quase
todas as partes. A utilização dessas cartas faz referência à Rainha de Copas, personagem
da trama.
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Tal referência permeia de forma sutil todo o livro: o conceito de carta de baralho
está presente no corte arredondado das bordas da edição, em todas as ilustrações e nas
texturas da lombada, contracapa e páginas de título, conferindo uma forma única e
destacada ao livro. Além disso, predominam os tons sóbrios e escuros, com preferência
pelo vermelho.

Figura 28 – Exemplo de página ilustrada; percebe-se a larga utilização das cartas de baralho.

O tipo de arte conceitual utilizada, no entanto, apesar de abusar do nonsense,
parece dirigir-se muito mais a um público já adulto. Ainda que sejam empregadas
imagens com função descritiva, apresentando cenas narradas na história, elas se utilizam
de alegorias, forçando o leitor a, por exemplo, ter de lançar mão da imaginação para
perceber que o recorte através de uma folha negra de papel representa o sorriso do gato,
como podemos ver representado na figura 29.

Figura 29 – Detalhe de uma das páginas ilustradas da publicação.
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Já nos elementos pós-textuais, podemos afirmar que o posfácio e o apêndice são
separados do restante do texto por uma página de título negra, que, ao contrário das
aberturas de capítulo das partes anteriores, é disposta em página ímpar. O texto do
posfácio e do apêndice respeita as margens e a utilização das fontes serifadas presentes
na parte textual, como podemos perceber na figura 30. A única diferença é que o título
de cada texto desses dois lugares recebe uma fonte sem serifa na cor vermelha e corpo
19, disposto rente à margem superior da página. Estas páginas, no entanto, ainda que
possuam distinções, ao repetirem fontes e configurações de texto semelhantes, não se
encontram apartadas do todo.

Figura 30 – Posfácio da edição.

Excetuando-se pelo título em vermelho, o mesmo tipo de formatação está
presente também na bibliografia. A ficha catalográfica da obra encontra-se no colofão,
última página do livro.
Finalizando, podemos afirmar que a proposta desta publicação é bastante
original. Seu recorte tem os cantos arredondados, simulando a forma de uma carta de
baralho – o que, provavelmente, provoca uma grande distinção dos outros livros
colocados na prateleira de uma livraria. O conceito da carta de baralho é seguido à risca
nos demais elementos, repetidos nas cores vermelha e preta (representando os naipes
das cartas), no formato – empregado inclusive no sumário, e aparecendo com muita
frequência nas ilustrações.
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Porém, se a manutenção da unidade na obra é impecável, o mesmo não podemos
afirmar da definição do público ao qual se destina. A disposição do texto integral é feita
em grandes blocos, em fontes de tamanho pequeno e sem muito espaçamento. Crianças
ou jovens de leitura pouco proficiente provavelmente não se sentirão atraídas por este
tipo de publicação. Já os jovens mais familiarizados com as letras – e mesmo os adultos,
poderão tirar mais proveito da edição, mais sóbria do que a anteriormente analisada.
Outra questão a ser levantada neste caso é novamente o valor da publicação, que torna
seu alcance restrito a uma parcela da população mais privilegiada, e, portanto, menor.

4.5. Edição Escala Educacional
A terceira publicação foi adaptada por Índigo, com ilustrações de Eloar
Guazzelli Filho. A edição da Escala Educacional, adquirida pelo valor de R$ 27,50, tem
capa mole, com acabamento em lombada quadrada (cadernos costurados). Publicada em
2006, ela tem 20x18cm e 72 páginas. O livro, que pertence à Coleção Recontar, inclui
em seu índice para catálogo sistemático a indicação de literatura infanto-juvenil.

Figura 31 – Primeira capa da edição da Escala Educacional.

Acerca da parte extratextual, podemos afirmar que o nome da coleção é o
primeiro elemento posicionado na primeira capa (figura 31). Disposta em caixa alta, ela
emprega uma fonte sem serifa de corpo 46. Logo abaixo, o nome do autor, em caixa alta
e fonte serifada, está em corpo 16. Também em fonte com serifa e em caixa alta, o título
da obra encontra-se mais abaixo, em corpo 55. As informações sobre a ilustração e
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adaptação aparecem por último, em fonte também serifada, de corpo 13, alternando a
caixa alta e baixa. Aqui, podemos perceber que o nome da coleção e o título da obra,
por seu tamanho, recebem destaque especial.
Na parte inferior da capa encontra-se uma ilustração de Guazzelli, que busca
reunir inúmeros personagens presentes no enredo da obra. Apesar de fazer parte de uma
coleção, cada uma das edições que a integram é trabalhada por artistas diferentes – de
modo que o tipo de ilustração pode variar. No canto inferior direito da capa encontra-se
o logo da editora, com seu nome escrito por extenso logo abaixo.
Na lombada, escrita de cima para baixo, consta, primeiramente, o nome da
coleção, em corpo 11, sendo seguido pelo título da obra (corpo 12), e, bem abaixo, o
logo da editora. Tal disposição dos elementos reforça nossa afirmação anterior sobre o
grau de importância que recebem o título da obra e o nome da coleção.
Já na quarta capa (figura 32), encontram-se novamente o nome da coleção,
seguido do título da obra.

Figura 32 – Quarta capa da edição da Escala Educacional.

As informações posicionadas logo abaixo, em fonte serifada de corpo 18, tratam
da Coleção Recontar, e não de aspectos referentes à obra. O nome e logo da editora, por
sua vez, encontram-se dispostos na parte inferior e central da contracapa, enquanto o
código de barras está posicionado no canto direito inferior. Não foi localizado o ISBN.
Quanto aos elementos pré-textuais, podemos afirmar que a folha de rosto, como
podemos ver na figura 33, possui todas as informações grafadas em fonte decorativa,
com destaque para o título da obra – em corpo de tamanho maior e na cor vermelha.
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Observa-se que a fonte utilizada na capa e na folha de rosto para grafar o titulo são
distintas, o que reduz a unidade gráfica do conjunto. Tem-se a impressão que a capa
segue um projeto da coleção, enquanto que o miolo é desenvolvido de modo autônomo.

Figura 33 – Folha de rosto da edição.

Abaixo, está o nome do autor, seguido pelas informações sobre adaptação e
ilustração. Por fim, encontra-se novamente o logo da editora, seguido de seu nome por
extenso. O prefácio, por sua vez, trata da Coleção Recontar (figura 34):

Figura 34 – Prefácio da edição da Escala Educacional.

O título emprega a mesma fonte decorativa verificada na folha de rosto, sendo
grafada também em vermelho. Já o texto, escrito em fonte sem serifa, no corpo 14, é
dividido em duas colunas.
Sobre os elementos textuais, podemos afirmar que a página de abertura de cada
capítulo não segue uma estrutura rígida, como pode ser verificado na figura 35.

87

Figura 35 – A publicação não apresenta estruturas rígidas na abertura dos capítulos.

A fonte empregada nos títulos é a mesma fonte decorativa verificada na folha de
rosto e no prefácio, agora em tamanho menor. Com o texto disposto de forma corrida,
os títulos podem ser posicionados em qualquer ponto da página. Ele é escrito com fonte
sem serifa, corpo 13. Disposto em duas colunas, aparece com as seguintes margens:

Coluna

Entrecoluna

Margem
superior

Margem
inferior

Margem
interna

Margem
externa

7,5 cm

0,9 cm

1,8 cm

1,8 cm

2 cm

2 cm

Quadro 3 – Margens adotadas na parte textual da publicação.

Neste caso, as margens citadas podem aumentar, ou mesmo o tamanho das
colunas diminuir, de acordo com a interação da imagem com o texto. Apesar da fonte
utilizada no texto ser considerada grande, característica de publicações para um público
bem jovem, o pequeno espaçamento entre linhas nos deixa em dúvida com relação ao
direcionamento da obra, já que dificulta o percurso da leitura.
Apenas as páginas de texto sem qualquer ilustração são numeradas. Sobre as
imagens empregadas, podemos afirmar que possuem um caráter descritivo,
apresentando cenas que ocorrem durante a história (figura 36).
As ilustrações de Guazzelli são o elemento principal nesta edição. Não existem
padrões para seu tamanho ou posicionamento na página. Com o predomínio de tons
leves e pastéis, terminam por tornar a leitura mais leve, visto que sem elas, apesar de
tratar-se de uma adaptação, com um número menor de páginas, o texto apareceria em
blocos de difícil leitura para um público de menor idade.
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Figura 36 – Exemplo de ilustração empregada na publicação.

Acerca dos elementos extratextuais, podemos afirmar que apêndices, posfácio e
bibliografia seguem o mesmo estilo, como pode ser verificado na figura 37.

Figura 37 – Posfácio da publicação.

A fonte decorativa é empregada como título, sendo grafada em azul. O texto,
também sem serifa, no corpo 13, é dividido em duas colunas. Nas últimas páginas do
livro está presente um caderno de atividades (que pode também ser compreendido como
apêndice).

Figura 38 – Exemplo de página localizada no apêndice do livro.
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O enunciado de cada página do apêndice (exemplificado na figura 38), por sua
vez, emprega uma fonte sem serifa, em corpo 13. A maioria das atividades presentes
neste anexo tratam da interpretação da história apresentada no livro, com exercícios de
memorização e apreensão do conteúdo. Fica clara aqui a tendência pedagógica desta
publicação, ao apresentar diferentes formas de interação do leitor.
Concluindo, podemos afirmar que o livro da editora Escala Educacional busca
transmitir uma imagem de publicação com fins pedagógicos, ao promover atividades de
interpretação de texto, favorecendo o aprendizado. Dessa forma, podemos inferir que é
uma publicação voltada para um público que está tomando familiaridade com as
palavras e seus significados. Apesar de buscar uma apresentação lúdica, de brincadeira e
ao mesmo tempo aprendizado, a publicação possui alguns problemas quanto à forma
com que o texto é disposto. Ainda que empregado em fonte considerada grande (13
pontos), as linhas posicionam-se de forma muito próxima, dificultando a leitura
daqueles que possuem pouca familiaridade com a escrita. Sem a utilização de imagens o
texto se tornaria extremamente enfadonho, sendo possivelmente rejeitado por uma
criança.
Neste caso, o livro também apresenta problemas quanto às diferenças entre capa
e miolo, que não possuem elementos em comum. Além disso, percebe-se que foi opção
do editor promover os atributos da coleção – vide posicionamento dos títulos na cada e
a temática da folha de rosto, em detrimento das qualidades da obra.

4.6. Edição Martin Claret
A quarta publicação foi traduzida por Márcia Feriotti Meira, com ilustrações
originais de John Tenniel. O livro da editora Martin Claret, adquirido pelo valor de R$
12,90 foi publicado em capa mole, com acabamento em lombada quadrada (cadernos
costurados). A edição tem 11,5x18cm e 153 páginas. Não foi encontrado índice para
catálogo sistemático.
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Figura 39 – Primeira capa da edição da Martin Claret.

Quanto aos elementos extratextuais, pode-se afirmar que o título da coleção
(Coleção “A Obra-Prima de Cada Autor”) aparece no topo da primeira capa (conforme
a figura 39), grafado em caixa alta, em fonte com serifa e corpo 10. O título aparece
mais abaixo, com o emprego de caixa alta e versalete, no corpo 38. Após uma pequena
vinheta que efetua a separação, o nome do autor aparece em fonte com serifa, corpo 32,
grafado em itálico. A indicação de que o texto é integral aparece logo abaixo, escrita em
caixa alta e no corpo 10,5. O último elemento da página é o logo da editora, que aparece
junto ao nome por extenso.
Um fator chama a atenção na primeira capa: a ilustração é de Marcellin Talbot,
não sendo a mesma encontrada no miolo. Na coleção da Martin Claret, as capas
possuem estilos semelhantes, buscando manter certa uniformidade.
Na lombada, as informações são escritas de baixo para cima. Na base, vemos o
logo da editora. Logo em seguida à semelhança do que se verificou na capa, o título
encontra-se grafado em versalete e caixa alta, em corpo 18. A seguir, em fonte serifada
e em itálico aparece o título, que possui corpo 15. Bem no topo da lombada está o
número da publicação, que a localiza dentro do conjunto de obras desta coleção
específica.
No topo da quarta capa, vemos que se verifica uma sequência similar à
encontrada na primeira (figura 40):
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Figura 40 – Quarta capa da edição da Martin Claret.

O título (corpo 23) é seguido por uma vinheta que o separa do nome do autor
corpo (17). Mais abaixo, a indicação de que o texto é integral (corpo 8). Ao centro,
encontramos informações sobre a obra, texto que é disposto de forma justificada, com a
utilização de fonte com serifa em corpo 12. No canto direito inferior do texto encontrase disposto o ISBN, junto ao código de barras. O último elemento da contracapa mais
uma vez é o logo da editora, que encontra-se acompanhado do nome por extenso.
Na orelha, encontra-se grafado um texto de apresentação da coleção, como pode
ser verificado na figura 41.
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Figura 41 – Detalhe da orelha da publicação.

O título, escrito em fonte serifada, que utiliza versalete e caixa alta, possui corpo
13. Já o texto em si, também composto de fonte com serifa, tem corpo 11. Mais uma
vez, identificamos a presença do logo da editora ao final do texto.
Observando os elementos pré-textuais, podemos afirmar que a falsa folha de
rosto apresenta o mesmo padrão verificado na capa: título seguido de vinheta, nome do
autor e informação de que o texto é integral. Mais abaixo, encontram-se informações
sobre a tradução e ilustração, escritas em corpo 11. No verso, em fonte branca sobre
fundo negro, encontram-se informações sobre a editora, com, mais uma vez, o logo
aparecendo logo abaixo. A folha de rosto, por sua vez, é idêntica à capa, sendo impressa
em preto e branco. Percebe-se que não ocorre o uso de cor no interior da publicação.
No prefácio, a indicação das “Palavras do Editor” – que, por sua vez, realiza
novamente a promoção da editora e da presente coleção, aparece escrito em caixa baixa,
sobre um quadrado de fundo cinza, como podemos observar na figura 42:
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Figura 42 – Prefácio da edição.

O mesmo se verificou com os créditos. Já o título aparece em fonte com serifa,
corpo 13, disposto de forma centralizada. Também centralizado, o nome “Martin
Claret” é grafado em caixa alta, fonte sem serifa, corpo nove. Os subtítulos são escritos
com a mesma fonte dos títulos, em corpo 10. A letra capitular aparece em corpo 27,
posicionada sobre um fundo cinza. O texto, em fonte também serifada, possui corpo
nove.
O sumário, por sua vez, encontra-se no final do livro. Após o título, escrito do
mesmo modo que na capa, porém em corpo 11, aparecem as indicações dos capítulos,
em corpo 10. O último elemento da página, junto à numeração, é o logo da editora.
Sobre as aberturas de capítulo, pode-se afirmar que iniciam sempre em página
ímpar (conforme podemos ver na figura 43).
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Figura 43 – Exemplo de página padrão de abertura de capítulo. É possível perceber a baixa qualidade do
papel, que deixa transparecer o outro lado da página.

O número de cada capítulo encontra-se grafado, em caixa alta e dentro de um
quadrado cinza, no topo da página. O título aparece logo abaixo, em fonte com serifa e
corpo 13. A letra capitular também aparece dentro de um quadrado cinza, em corpo 27.
Já o texto é grafado em fonte, também com serifa, e corpo 10.
Sobre o grid, podemos afirmar que texto e imagens respeitam as seguintes
margens:

Margem
superior

Margem
inferior

Margem
interna

Margem
externa

1 cm

1 cm

1 cm

0,9 cm

Quadro 4 – Margens adotadas na publicação.

Como podemos perceber, as margens são pequenas e o tamanho da fonte é
diminuto. Essas duas características tornam difícil o ato de ler, sendo um indicativo de
que o livro é mais atraente para pessoas que já possuem bastante familiaridade com a
palavra escrita.
As notas de rodapé são realizadas de duas formas: para explicar certos elementos
da tradução ou para pontuar modificações na forma do texto original, como é o caso da
imagem a seguir (figura 44).
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Figura 44 – A modificação na forma do texto é explicada pelo editor através de nota de rodapé.

O editor afirma que a disposição do texto, em forma de rabo de rato, era,
originalmente, representado pelo desenho do corpo do roedor.
A paginação se dá de forma curiosa, aparecendo sob o texto, sem ocorrer
próxima às ilustrações. Sobre as imagens, presentes em toda a edição (originais
publicados por John Tenniel), podemos afirmar que possuem o caráter descritivo,
ilustrando cenas ou passagens da história (figura 45). Como dito anteriormente, não
ocorre o uso da cor. A falta de cores faz com que a publicação seja mais barata, e ao
mesmo tempo, menos atraente.

Figura 45 – Exemplo de ilustração feita por John Tenniel.
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Após o texto da história, segue-se a biografia de Carroll e Tenniel, que possui
praticamente a mesma configuração das páginas anteriores. A única diferença é que,
logo abaixo do título, é posicionada uma imagem. O último elemento do livro é a
relação dos volumes já publicados pela editora. Este trecho divide-se em três colunas,
com o título em corpo 10 e texto em corpo 5,0.
Sobre esta publicação, podemos afirmar que, mais uma vez, a coleção é
enaltecida em detrimento das características da obra (vide informações contidas na
orelha, capa e prefácio). O livro possui um layout sério, apesar da inclusão de
ilustrações. A capa colorida, ainda que forneça uniformidade com relação aos outros
livros da coleção, não se relaciona com os elementos do miolo. As ilustrações originais,
desprovidas de cor, ainda que proporcionem espaços brancos e façam com que a
disposição dos elementos textuais seja mais arejada, não contribuem para tornar o ato de
ler mais fácil.
Neste caso, o livro, que possui texto integral, emprega fontes pequenas em
grandes blocos de texto, tornando-o pouco acessível às crianças que tomam um contato
inicial com nossa língua. Ele é mais indicado para aqueles que já possuem certo gosto e
facilidade na leitura. A impressão em preto e branco do miolo, aliada ao papel utilizado
na impressão (papel off-set), contribuem para que esta seja a obra mais barata de todas
as analisadas até aqui. Isto, por sua vez, faz com que esta seja, em termos financeiros, a
mais acessível.

4.7. Edição Scipione
A última publicação analisada foi adaptada por Nilson José Machado, com
ilustrações de Dorotéia Vale. A edição da Scipione, adquirida pelo valor de R$ 28,90,
tem capa mole, com acabamento em lombada quadrada (possui cadernos costurados).
Produzido em 2002, o livro tem 19x26cm e 48 páginas. Pertencente à série Reencontro
Infantil, o livro inclui em seu índice para catálogo sistemático a indicação de literatura
infantil/infanto-juvenil.
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Figura 46 – Primeira capa da edição da Scipione.

Na primeira capa (figura 46), o título da obra aparece alinhado à direita, em
fonte sem serifa de tamanho irregular. Logo abaixo, separado por uma barra irregular
que sugere textura, aparece o nome do autor, também alinhado à direita, mas em
tamanho menor. Após, informações sobre a adaptação utilizam a mesma fonte, porém
em tamanho ainda menor. No canto inferior esquerdo, encontra-se o nome da coleção, e
abaixo deste, o nome da editora, sem o logo. As ilustrações são feitas com técnica
semelhante à da massinha de modelar.
Ainda que, nos livros desta coleção, a ilustração da capa – bem como seu estilo –
possa variar, elementos como a fonte empregada, logo da coleção (posicionado sempre
no mesmo lugar) e as barras dividindo o título da obra e o nome do autor, conferem
unicidade à coleção.
Na lombada, escrita de cima para baixo, aparece apenas o título da obra, em
fonte sem serifa e corpo 12, seguida pelo logo da editora. Já na quarta capa (conforme a
figura 47), percebemos que o símbolo da coleção se repete no topo da página.
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Figura 47 – Quarta capa da edição da Scipione.

Mais ao centro, emoldurado por barras irregulares, um pequeno texto de descrição é
posicionado de forma centralizada. A fonte empregada, neste caso, tanto no título
quanto no texto, é a mesma irregular e sem serifa observada na primeira capa. O logo da
editora é posicionado no canto inferior esquerdo, junto ao nome por extenso. Já o ISBN
e o código de barras estão no canto inferior direito. Acima do ISBN e do código de
barras, está grafada a informação de que a obra é voltada para crianças a partir dos nove
anos. As referências à coleção, neste caso, aparecem repetidas vezes, ainda que de
forma mais sutil do que o observado nos livros analisados anteriormente.
Na capa e contracapa observou-se a aplicação de verniz em alguns detalhes, tais
como pequenas ilustrações, título e nome da coleção. Como visto anteriormente, este
detalhe pode terminar encarecendo a edição.
Sobre os elementos pré-textuais, a folha de rosto apresenta configuração
semelhante à da capa, como podemos ver na figura 48:
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Figura 48 – Folha de rosto da edição.

A ordem que se segue é: título da obra, barra horizontal, nome do autor. A
diferença é que agora os elementos têm alinhamento centralizado. Abaixo do nome do
autor, informações sobre quem adaptou a obra. Mais abaixo, após a ilustração de um
cogumelo, o nome da ilustradora. O último elemento da página é o logo da editora,
seguido de seu nome por extenso.
O sumário, descrito na edição como “índice”, recebe a mesma fonte irregular e
sem serifa da capa, conforme a figura 49.

Figura 49 – Sumário da edição.
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Após uma barra horizontal, os nomes dos capítulos são grafados em fonte de
corpo 15. Para reforçar a ideia de irregularidade, a disposição dos elementos ocorre de
forma sinuosa.
Sobre os elementos textuais, podemos afirmar que a página de abertura de
capítulo não possui espaço definido. Utilizando a mesma fonte irregular da capa, o título
pode ocupar qualquer espaço da página, como podemos perceber na figura 50.

Figura 50 – Exemplo de abertura de capítulo.

Já o texto é escrito em fonte sem serifa, corpo 14. Podemos perceber que ele é
distribuído de forma eficiente na página, com fontes de tamanho grande e suficiente
espaço entre linhas, o que proporciona um bom ritmo de leitura aos pouco habituados
com a palavra impressa. A paginação só deixa de estar presente em certas páginas com
ilustração. As margens respeitam os seguintes limites:

Margem
superior

Margem
inferior

Margem
interna

Margem
externa

2 cm

1,8 cm

2 cm

2 cm

Quadro 5 – Margens adotadas para os elementos textuais.

As margens citadas, no entanto, valem apenas para os elementos textuais, sendo
que, conforme visto anteriormente (na figura 50), a interação entre figura e texto pode
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deslocar as margens mais para dentro da página. Podemos afirmar, aliás, que esta edição
foi planejada a partir do posicionamento das imagens, com o texto lhe servindo de
moldura.
Sobre as imagens, podemos afirmar que descrevem cenas. E mais do que isso: é
possível perceber que, através de aspectos como vestuário e locais onde ocorrem as
ações, a artista buscou proporcionar um ar de atualidade às suas criações. Assim, por
exemplo, de todas as publicações analisadas, esta é a única na qual Alice usa tênis
(figura 51). Outro ponto que chama a atenção é a larga utilização de cores e o
detalhamento das peças produzidas pela ilustradora.

Figura 51 – Detalhe da ilustração que apresenta uma caracterização da protagonista.

A interação texto-imagem se dá de forma peculiar, visto que, na maioria das
vezes, o texto é posicionado sobre a ilustração, como no caso a seguir, no qual a cor foi
modificada (de preto para branco, como podemos observar na figura 52) e o texto
deixado em negrito, para uma melhor visualização.
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Figura 52 – Interação entre texto e figura.

O layout neste caso, como podemos perceber desde o sumário, privilegia a
variação, a surpresa. Cada página foi diagramada de forma diferente, de acordo com o
trecho da história apresentado e de acordo com a ilustração que será empregada.
Na última página, com a mesma titulação e texto empregados no restante do
texto, são fornecidas informações sobre o autor e o tradutor da obra. A publicação vem
acompanhada de um encarte que repete certos elementos do layout do livro (figura 53).
O caderno de atividades em preto e branco confere um ar pedagógico ao livro e à
edição.

Figura 53 – Edição é acompanhada de um caderno de atividades.
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Sintetizando, podemos afirmar que, de todas as publicações analisadas, esta é a
que se destina a um público mais jovem e com menor experiência na leitura. Para isso,
nos baseamos no tamanho das fontes utilizadas, espaçamento entre linhas, quantidade
de texto por página (lembrando que se trata de uma adaptação, com apenas 48 páginas)
e larga utilização das ilustrações. O layout lúdico valoriza o elemento surpresa, como
podemos perceber na variação da diagramação de cada página. A repetição das fontes
empregadas, margens e tamanho do texto, contudo, faz com que as páginas possuam
elementos que se relacionam com o todo.

4.8 Discussão dos resultados
Através da análise das cinco publicações de diferentes editoras, podemos
perceber que, ainda que dedicadas a um mesmo público, as edições apresentam
diferentes concepções de literatura infanto-juvenil. Com variadas opções no acabamento
e utilização da mancha, as cinco oferecem diferentes soluções gráficas para o
direcionamento da obra.
Assim, percebemos que a edição da Companhia Editora Nacional, que possui
acabamento com verniz e capa dura, como já previsto nos capítulos anteriores, é a mais
cara de todas, o que a torna uma publicação disponível a uma ínfima parcela da
população, visto o seu custo superior. Adotando a larga utilização de imagens
detalhadas, em uma profusão de cores, ela encontra sua unicidade na pontuação
exercida pelos elementos textuais, empregados principalmente na divisão dos capítulos.
Ainda que as páginas apresentem bastante texto, estas são preenchidas em fonte com
formato grande e suficiente espaçamento. Além disso, as ilustrações explicativas
permitem que um leitor mais inexperiente, com pouco ou médio conhecimento da
palavra escrita possa acompanhar com tranquilidade a história.
A edição da Cosac Naify apresenta o conceito da carta de baralho, com
ilustrações, cores e formato que reforçam esta ideia. O formato, aliás, com as bordas
externas arredondadas, transforma esta edição em um produto interessante e atrativo, ao
diferenciar-se do formato da maioria dos livros. As ilustrações, neste caso, são
conceituais, fazendo com que, muitas vezes, o leitor precise parar a leitura para
compreender o que está ali representado. A tônica do livro é a sobriedade, com a
utilização de tons mais escuros. O texto da publicação é integral, com grandes blocos
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em fonte diminuta, o que faz com que a edição seja indicada para aqueles mais
habituados à leitura – ou, até mesmo, para adultos.
Já a edição da Escala Educacional, integrante da Coleção Recontar, apresenta
elementos de capa dissociados do miolo. O caderno de atividades faz com que a
publicação possua uma proposta lúdica. Trata-se de uma adaptação que, pelo tamanho
das fontes e larga utilização das ilustrações pode ser entendida como um livro indicado
para os mais jovens e menos experientes na leitura. No entanto, ainda que arejada pela
grande quantidade de ilustrações, a adaptação apresenta problemas quanto ao
espaçamento entre as linhas – o que dificulta o processo de leitura.
A edição da Martin Claret é a menor, mais simples e mais barata de todas as
publicações analisadas. Isto faz com que, do ponto de vista econômico, esta seja a mais
acessível de todas. Pertencente à Coleção A Obra-Prima de Cada Autor, esta edição
apresenta o texto integral, com grandes blocos de texto em uma fonte pequena com
pouco espaçamento entre linhas. A utilização de ilustrações – as originais criadas por
Tenniel, não modificam o fato de que um leitor mais jovem e menos experiente não
teria qualquer interesse por este livro. A inexistência de cor, somada aos textos em
bloco, faz com que, à semelhança da publicação da Cosac Naify, esta seja indicada para
um leitor mais experiente, que não se canse com a grande quantidade de texto, não se
descartando que a obra seja atrativa também para adultos, devido a sua sobriedade.
A última edição, publicada pela Scipione e pertencente à coleção Reencontro
Infantil, é a que possui menor quantidade de texto (por ser uma adaptação) e,
proporcionalmente, maior número de ilustrações, que são extremamente detalhadas e
coloridas. A disposição do texto na página sugere que este livro é altamente indicado
àqueles que possuem pouca familiaridade com a palavra escrita. Com um layout que
proporciona variações na disposição dos elementos – ainda que estes não possam ser
considerados apartados do todo, a publicação possui um caráter pedagógico, reforçado
pelo encarte comercializado em anexo ao livro.
Podemos perceber que, quanto mais elaborada é a publicação, mais caro o seu
preço para o consumidor. Esta afirmação fica bem clara ao compararmos a edição da
Companhia Editora Nacional com a da Martin Claret. A primeira possui capa dura,
aplicações de verniz, impressão em cores sobre papel cuchê e larga utilização de
ilustrações (ao custo de R$ 53,90). Já a segunda, que possui capa mole, foi impressa em
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papel off-set, com miolo em preto e branco e utilização de poucas ilustrações (custando
R$ 12,90).
Como já afirmamos nos capítulos anteriores, livros caros podem ficar
encalhados nas prateleiras, pelo pequeno número de consumidores possíveis. Edições
mais baratas, por outro lado, tem maior possibilidade de venda, o que pode representar
uma estratégia da editora de, ao empregar o menor número de recursos gráficos,
baratear as publicações para atingir um público mais amplo.
Dos cinco livros analisados, três pertencem a coleções. Podemos perceber que o
layout das capas, neste caso, atende a uma configuração específica, ainda que, como no
caso da edição da Escala Educacional, isso signifique estabelecer um conflito com os
elementos internos do livro. A referência à coleção, e não à obra, presente de forma
repetitiva (como no caso da Martin Claret) reforça a ideia de que o trabalho do editor,
nestes casos, tem uma importância que se sobrepõe à da obra, visto que nas coleções,
principalmente as voltadas para os mais jovens, estão contidas versões para a história
original. A valorização das coleções através dos elementos repetitivos publicados nos
livros também reflete a necessidade mercadológica da indústria editorial.
Percebemos também que, em vez de dividir as publicações em faixas etárias, a
maioria dos editores opta por direcioná-las, através dos elementos do design, a um
público de maior ou menor proficiência da leitura. Assim, dentro do que é denominado
“literatura infanto-juvenil”, encontramos indivíduos no início da fase de leitura e outros
muito mais adiantados, o que, como já dito anteriormente, proporciona um sem-número
de nichos a serem atendidos, com produtos que precisam ser diferenciados a partir das
escolhas acerca do design da edição, como presença de imagens e apresentação do
texto.
Tal tendência pode ser explicada pela afirmação de Coelho (2000), ao dizer que,
apesar de subdividirmos as fases do desenvolvimento humano em etapas específicas,
não existem regras a serem seguidas, dependendo das características e preferências de
cada indivíduo. Assim, a partir das escolhas do editor, profissional que deve estar atento
a este tipo de relação, teremos a edição final, que pode ser de caráter ambíguo, como a
da editora Cosac Naify – indicada para jovens com boa leitura ou mesmo para adultos,
ou de caráter mais restritivo, como a da Scipione, direcionada àqueles que recém
iniciam no mundo das palavras.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta pesquisa, buscamos analisar o papel do design enquanto parte do
processo de edição. Procuramos também investigar como a função de editor surgiu e se
desenvolveu, determinando quais procedimentos realiza e como são feitas as adaptações
em uma obra. Além disso, consideramos como é pensada a estrutura do livro,
identificando elementos e estratégias gráficas utilizadas para estabelecer o
direcionamento da obra para um nicho específico.
Através da análise de cinco publicações da obra Alice no País das Maravilhas,
de Lewis Carroll, dirigidas ao público infanto-juvenil, pudemos perceber que não existe
uma concepção específica para tal nicho. Isso significa dizer que as diferentes
estratégias gráficas aqui apresentadas nos levaram a identificar distintos níveis de
proficiência no momento de leitura de um texto.
Assim, leitores iniciantes necessitam de livros com muitas cores e imagens, com
menor texto – configurado de modo a permitir uma fácil apreensão do que está escrito.
Leitores experientes, por outro lado, terão maior facilidade em lidar com páginas com
bastante texto, sem a necessidade de imagens para realizar o acompanhamento.
Percebemos assim que, mais do que um elemento decorativo, as ilustrações consistem
em partes fundamentais para os mais leitores menos proficientes, que necessitam destas
para estabelecer associações com as palavras.
Pudemos observar que, em se tratando de coleções, muitas vezes a apresentação
de capa é priorizada, ainda que prejudique a especificidade da obra. Observamos
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também que nestes casos, no momento da promoção da publicação, o trabalho do editor
é mais valorizado do que os aspectos do texto, refletindo a necessidade mercadológica
da atividade editorial.
Verificamos também que, quanto maior a qualidade gráfica do livro, maior o seu
preço para o consumidor final – fazendo com que este, no caso do Brasil, possa ser
adquirido por uma ínfima parcela da população.
Esperamos, com este trabalho, ter contribuído para a compreensão de como os
elementos do design se configuram para construir publicações destinadas a nichos
específicos, auxiliando, também, no esclarecimento quanto ao papel do editor como
responsável por ligar a obra literária ao público leitor. Buscamos, através desta
pesquisa, somar forças aos estudos que investigam os elementos do livro infantojuvenil, segmento que, assim como os demais, enfrenta concorrência com os meios
digitais e a diversidade das edições.
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ANEXOS
Anexo 1
Roteiro de análise
Elementos Extratextuais
Capa

Lombada

Contracapa
Orelha

Elementos Pré-textuais
Falsa folha de rosto

Folha de rosto

Sumário

Prefácio

Elementos Textuais
Página abertura capítulo

Página sequencia do capítulo

Elementos Pós-textuais

Apêndice
Posfácio
Bibliografia
Colofão

a) Título
b) Autor
c) Ilustrações
d) Logo da editora
e) Dados adicionais
a) Título
b) Autor
c) Logo da editora
a)Texto apresentação obra
b) Logo editora
c) Código de barras
a)Texto apresentação
b)Biografa autor
a) Título
b) Autor
d) Logo da editora
a) Título
b) Autor
c) Logo da editora
d) Ilustração
a)Titulo
b) Corpo do texto
c) Numeração
a)Titulo
b) Corpo do texto
b) Assinatura editor
a) titulo
b) ilustração
c) capitular
d) corpo do texto
e) número de página
f) nota
a)corpo de texto
b) ilustração
c) número de página
d) titulo da obra/autor

