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RESUMO 

 

 

 Este trabalho procurou criar um livro infantil por completo – 

texto, ilustrações e produção gráfica – que abordasse o tema científico 

psicologia da cor de forma lúdica. Para isso foi levantada uma pesquisa 

bibliográfica sobre o livro infantil, seu histórico e todas suas etapas de 

produção; e sobre a cor e psicologia da cor, dando ênfase aos significa-

dos associados às seis cores principais do círculo cromático. Esses dados 

coletados serviram como embasamento teórico suficiente para a concre-

tização do projeto em todas suas etapas. Assim, estas foram descritas 

durante o trabalho apresentando todo o processo prático de produção do 

projeto-livro. Como resultado final, logrou-se a finalização do livro 

infantil proposto e em formato impresso.  

 

 

Palavras-chave: livro infantil, ilustração, produção gráfica, cor, psico-

logia da cor. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 In this work I aimed at creating a children’s book in full - text, 

illustrations and graphic production. The book approached the scientific 

theme color psychology in a playful manner. In order to achieve that, it 

was raised a bibliographical research on children’s book, its history and 

all its stages of production, as well as about color and color psychology, 

focusing on the meanings associated with the six main colors of the 

color wheel. These data collected served as the theoretical basis suffi-

cient to carry out the project in all its stages, which have been described 

by presenting all the practical production process of the book-project. 

As a result, I was able to finalize the proposed children’s book and in 

print. 

 

 

Keywords: Keywords: children’s book, illustration, graphic production, 

color, color psychology. 

 



  

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO  ............................................................................... 09 
1.1 Objeto de estudo  ....................................................................... 11 

1.2 Objetivo geral ............................................................................ 11 

1.3 Objetivos específicos  ................................................................ 12 

1.4 Justificativas  .............................................................................. 12 

1.5 Metodologia  .............................................................................. 12 

1.6 Resultados esperados  ................................................................ 13 

 

2 LIVRO INFANTIL  ......................................................................... 14 

2.1 Breve histórico  .......................................................................... 16 

2.1.1 No Brasil ............................................................................ 19 

2.2 Etapas de criação........................................................................ 20 

2.2.1 A ideia ............................................................................... 21 

2.2.2 O roteiro............................................................................. 22 

2.2.3 O texto ............................................................................... 23 

2.2.4 O storyboard ...................................................................... 25 

2.2.5 Relação texto-imagem ....................................................... 26 

2.2.6 Técnicas ............................................................................. 29 

2.2.7 Projeto gráfico ................................................................... 30 

         2.2.7.1 Tipografia...............................................................31 

         2.2.7.2 Formato...................................................................32 

         2.2.7.3 Diagramação...........................................................34 

         2.2.7.4 Capa........................................................................36 

         2.2.7.5 Encadernação..........................................................37 

      

3 COR  .................................................................................................. 39 

3.1 Conceituação  ............................................................................. 40 

3.2 Propriedades da cor .................................................................... 43 

3.3 Classificação das cores  ............................................................. 44 

3.4 Psicologia das cores  .................................................................. 46 

           3.4.1 Vermelho ........................................................................... 49 

3.4.2 Laranja ............................................................................... 49 

3.4.3 Amarelo ............................................................................. 50 

3.4.4 Verde ................................................................................. 50 

3.4.5 Azul ................................................................................... 51 

3.4.6 Violeta ............................................................................... 51 

 

 



  

4 PROJETO DE LIVRO INFANTIL ................................................ 53 

4.1 A ideia  ....................................................................................... 53 

4.2 A história.................................................................................... 54 

4.3 O roteiro  .................................................................................... 55 

4.4 O texto ....................................................................................... 56 

4.5 Formato  ..................................................................................... 58 

4.6 Ilustrações  ................................................................................. 60 

4.6.1 Pesquisa e referências ........................................................ 60 

4.6.2 As personagens .................................................................. 62 

4.6.3 Os painéis .......................................................................... 71 

4.6.4 Storyboard ......................................................................... 79 

4.6.5 As cenas ............................................................................. 80 

4.6.6 Técnica .............................................................................. 85 

4.7 Projeto gráfico  ........................................................................... 85 

4.7.1 Tipografia .......................................................................... 85 

4.7.2 Diagramação ...................................................................... 87 

4.7.3 Capa ................................................................................... 92 

4.7.4 Encadernação ..................................................................... 95 

 

5 CONCLUSÃO  ................................................................................. 96 

 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .......................................... 99 

 

7 APÊNDICE  .................................................................................... 102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9

1 INTRODUÇÃO

 O ato de ver uma imagem constitui muito mais do que apenas 
enxergá-la. Uma imagem pode ser lida, decifrada e questionada, pois assim 
como o  texto escrito, ela é um meio que pode servir para transmitir ideias 
e conhecimento (NECYK, 2007). No entanto, como esperar determinada 
postura diante das imagens, se não existe uma preparação para decifrar seus 
códigos? O que ocorre na maioria das vezes é que desde o início da vida 
escolar a criança é considerada alfabetizada apenas com o aprendizado 
letrado, não priorizando também o conhecimento da leitura de imagens, 
que deveria ser instruída antes mesmo das palavras (OLIVEIRA, 2008).  
Se a didática visual recebesse sua devida importância,

Certamente teríamos no futuro melhores leitores 
e apreciadores das artes plásticas, do cinema e da 
TV, além de cidadãos mais críticos e participativos 
diante de todo o universo icônico que nos cerca. A 
própria posterior alfabetização convencional seria 
muito mais agradável às crianças. (ibid, p. 29).

   
 Um dos meios que procura a cada dia valorizar a imagem, 
agregando-lhe qualidade em sua expressividade e na transmissão de 
significados, é o livro infantil. Criado inicialmente apenas com o objetivo 
didático, a cada dia vem surpreendendo com seus temas, linguagens, 
expressividade, significados, poeticidade, e na relação formada entre suas 
partes: texto, imagem e projeto gráfico. A ilustração, sendo um elemento 
secundário nos outros ramos da literatura, no livro infantil, faz parte deste 
e é essencial para a existência da história (DÍAS, 2007). Dessa forma, 
torna-se necessário para o entendimento da narração o conhecimento dos 
códigos próprios da imagem, que não exigem menos do que o ato da 
leitura escrita (LINDEN, 2011). Diferente de outros meios que visam o 
aprendizado, como os livros didádicos, o livro infantil possui a vantagem 
de ser considerado um objeto lúdico, onde muitas vezes a própria criança 
escolhe seus livros, tornando a leitura uma atividade prazerosa (SMITH, 
1990). Dessa forma, o livro infantil pode ser considerado em muitos casos 
um meio mais eficiente de transmitir conhecimentos, não apenas no ato de 
ler e aprender com a história, mas também na importância de aprender a 
ver, entender suas imagens e aguçar sua percepção visual.
 Não só de textos e ilustrações, o livro infantil também é composto 
de elementos gráficos que organizam seu conteúdo, assim como fazem 
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parte da formação de seu suporte. Sua execução normalmente fica a 
serviço do designer gráfico, onde este possui a tarefa de definir tudo 
que compõe o projeto gráfico do livro, como o formato, tipografia, 
diagramação, encadernação, tipo de impressão, quantidade de texto em 
cada página, etc. (MORAES, 2008). Por isso, Linden (2011) afirma que 
muito mais do que ler texto e imagem,

Ler um livro ilustrado é também apreciar o uso 
de um formato, de enquadramentos, da relação 
entre capa e guardas com seu conteúdo; é também 
associar representações, optar por uma ordem de 
leitura no espaço da página, afinar a poesia do texto 
com a poesia da imagem, apreciar os silêncios 
de uma relação à outra... Ler um livro ilustrado 
depende certamente da formação do leitor (p. 9).

 Ao mesmo tempo que o entendimento das imagens presentes no 
cotidiano é importante, existe outro elemento associado à elas que a cada 
dia está mais presente em todos os cantos das cidades, a cor. Em nenhum 
outro momento da história do homem a cor foi tão utilizada como hoje. 
Isso se deve em causa da facilidade que adquiriu-se nos últimos tempos 
em reproduzir as cores da natureza, através de pigmentos sintéticos e 
luzes coloridas. No entanto, esse excesso do uso da cor ocorre por causas 
sociais e não estéticas (PEDROSA, 1989). Pois de acordo com Farina 
(2006),“[...] a cor está amplamente relacionada com nossos sentimentos 
(aspectos pscicológicos), ao mesmo tempo em que sofre influência da 
cultura tornando-se símbolo, além dos aspectos puramente fisiológicos” 
(p. 2). Por isso, cada cor que compõe o universo cromático urbano foi 
escolhida, consciente ou inconscientemente, por alguém que conhecia ou 
não seus significados, e que através deles quis expressar determinadas 
ideias (PEDROSA, 1989). Cada cor, por vários fatores, pode ser associada 
a sentimentos, a materiais, a aspectos positivos e negativos, e cabe aos 
profissionais que atuam com o uso da cor, e à aqueles que pensam em 
utilizar-la para determinado propósito, conhecer esses significados dentro 
do âmbito social onde está inserido seu público alvo. E segundo Farina 
(2006):

Quiçá não seja possível enunciar pares concretos 
entre uma cor determinada e um sentimento 
específico, tantas são as interferências possíveis, 
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mas ao longo dos séculos muitas são as tentativas 
nesse sentido e numerosas as coincidências (p. 2).

Podendo então ser possível estabelcer alguns padrões de associações 
aplicadas as cores dentro de um mesmo âmbito social.
 E a partir de definições coletadas em publicações científicas sobre 
a pscicologia das cores, procurou-se realizar neste projeto, a execução 
de um livro infantil que abordasse esse tema, através de uma narrativa 
literária e imagens que transmitissem os significados associados às cores. 
Para isso, os capítulos foram divididos da seguinte maneira:
 A primeira parte trata de conceituar o tema livro infantil e 
apresentar seu percurso na história, como também apresentar passo a 
passo as etapas de criação do livro infantil, desde a concepção da idéia, 
até a produção da escrita, das imagens e da produção gráfica.
 A segunda parte aborda o tema cor, suas propriedades e suas 
características. O tema pscicologia da cor é apresentado e dão-se exemplos 
de significados associados a determinas cores.
 E a terceira parte relata todas as etapas de execução do projeto de 
livro infantil com o tema psicologia das cores, abrangendo as três áreas: 
textual, visual e de produção gráfica.  

1.1 Objeto de estudo

 O objeto de estudo consiste na criação de um livro infantil que 
trate como tema principal a função psicológica das cores, tratando-se de 
uma produção literária e não didática. Optou-se por essa solução como 
um diferencial de passar conhecimentos científicos através da linguagem 
visual narrativa, podendo alcançar diferentes públicos, desde crianças 
no aprendizado da leitura, até adultos com ensino superior. Além de 
educar na leitura de imagens, o projeto visa a valorização do tema cores, 
que é encontrado no trabalho de designers, artistas, arquitetos e outros 
profissionais.

1.2 Objetivo Geral:

 Desenvolver um projeto de livro infantil ilustrado e narrado 
conceitualmente a partir da teoria de psicologia das cor.
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1.3 Objetivos Específicos:

a) Coletar dados bibliográficos sobre o livro infantil, seu 
conceito, histórico e etapas de produção, apresentando o 
mais relevante durante o capítulo.

b) Apresentar teorias de vários autores, de diferentes 
nacionalidades, sobre a cor e seus significados.

c) Descrever o desenvolvimento do projeto-livro passo 
a passo, com imagens, justificativas e detalhamento do 
processo.

1.4 Justificativas

 A escolha do tema livro infantil se deu primeiramente pelo gosto 
de ilustrar desde a infância. No entanto, apenas durante o curso de Design, 
que o interesse em ilustrar livros infantis apareceu, graças a disciplina 
de Criação de Personagens ministrada pelo professor Clovis Geyer em 
2009. Sendo um tema quase não abordado no curso, nem na área das 
imagens e muito menos na área editorial, a pesquisa impulsionou-se a 
ser realizada fora da universidade e também fora do Brasil. No país a 
produção nacional de livros teóricos sobre o assunto é recente, não possui 
muitos autores, e seu acervo bibliográfico é pobre e escasso. Com o sonho 
profissional de trabalhar com livros infantis, este projeto foi escolhido 
com o intuito de ser lançado ao mercado editorial, construir portfólio 
e obter visibilidade autoral. O tema psicologia das cores foi escolhido 
pelo interesse despertado em uma das atividades realizadas na disciplina 
Teoria da Luz e Cor ministrada pela professora Berenice Gonçalves em 
2008. O assunto já possui fundamentação teórica nacional e internacional, 
porém seu conhecimento e reconhecimento científico por leigos e até para 
alguns profissionais da área gráfica/artística é escasso. Transformar um 
tema técnico e científico para uma linguagem mais lúdica e narrativa, 
como é o livro infantil, é o desafio e diferencial deste projeto.

1.5 Procedimentos metodológicos

 Para maior adequação ao objetivo do projeto, foi realizada 
a pesquisa dita como bibliográfica, sendo consultado todo material 
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impresso e eletrônico disponível sobre o assunto (livros, revistas, 
teses, etc.). A partir dos métodos e teorias pesquisadas se dará início a 
concepção do projeto prático, sendo sua execução dividida por etapas. 
Além das justificativas sobre cada ação, serão inseridas imagens do 
desenvolvimento e descrições detalhadas, para assim tornar o trabalho 
um meio de consulta para possíveis leitores futuros que tenham interesse 
na área projetual de livros infantis.

1.6 Resultados esperados

Espera-se na finalização deste trabalhado concluir a criação de um livro 
infantil por completo, desde a história e ilustrações, até a produção gráfica 
e acabamento.
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2 LIVRO INFANTIL

 Os livros para crianças são, sob muitos 
aspectos, os livros mais importantes do mundo. 
Isto é verdade não apenas em relação aos livros 
didáticos para o aprendizado formal em salas de 
aula, mas também em relação aos livros que as 
crianças lêem para seu próprio prazer. (SMITH, 
1990, p. 160)

Esses livros que são lidos por escolha da criança, diferente dos livros 
didáticos, são os que se definem como livros infantis, ou livro ilustrado 
[no caso de algumas bibliografias que serão citadas, como Linden (2011)]. 
Mas o que é um livro infantil? Primeiramente, como já diz no nome, é 
um ramo da literatura dedicado a criança. Por esse motivo, a construção 
desse tipo de material torna-se diferenciada, tanto na parte textual, visual 
e material. Além da forma da linguagem ser mais simples e direta, e da 
narrativa abordar temas mais “adequados” para os menores, o grande 
diferencial do livro infantil em comparação com outras publicações, é a 
importância da imagem. Linden (2011, p.24) define como livro ilustrado: 
“Obras em que a imagem é espacialmente preponderante em relação ao 
texto, que aliás pode estar ausente [[...] livro-imagem]. A narrativa se 
faz de maneira articulada entre texto e imagens.” Um verdadeiro libro 
álbum (como é chamado o livro infantil em espanhol) é aquele em que 
o texto e a imagem se constroem juntos, são dependentes, sendo que a 
anulação de qualquer uma das linguagens, faz com que a história não 
seja compreendida (DÍAZ, 2007). Apesar dessas definições, poucos são 
os livros que realmente seguem essa relação. Um dos motivos, o mais 
comum deles, é a valorização do texto perante a imagem, sendo que só 
após a editora contratar um escritor e o texto estar pronto, que inicia-se a 
busca de um ilustrador. O livro infantil é uma obra composta de diferentes 
códigos, e muitas vezes cada um é desenvolvido por um profissional 
diferente. Por isso é importante a comunicação entre as partes, entre o 
editor, escritor, ilustrador, designer gráfico e demais colaboradores, para 
assim, construir o livro com unidade e coerência (SMITH, 1990).
 Por se tratar de uma literatura para crianças, muitos adultos 
desconsideram a importância que se dá a esse tipo de publicação.

Alguns livros ilustrados para crianças são obra de 
pintores, fotógrafos, designers ou artistas plásticos, 
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quer pertençam a um movimento artístico, quer se 
apresentem como artistas independentes. Diante 
desses objetos raros, preciosos, diferentes ou 
estranhos, os adultos, muitas vezes desconcertados, 
custam a acreditar que se trate de livros para 
criança. Demasiado bonitos, preciosos, difíceis, 
herméticos, segundo eles. Seus criadores, no 
entanto, os destinaram explicitamente às crianças, 
e às vezes a toda a comunidade de leitores. 
(DEFOURNY em LINDEN, 2011, p. 27)

É um fato muito recorrente o preconceito que se tem, por parte dos adultos, 
com a questão da qualidade e capacitação que exige o livro ilustrado. 
Pelas imagens se tratarem inicialmente de um meio de aprendizagem para 
os analfabetos, para aqueles que já estão acostumados com uma leitura 
mais complexa, a ilustração vai perdendo sua importância. Linden (2011, 
p. 8) afirma que:

(...) é raro que a leitura de imagens resulte de um 
aprendizado, uma vez que ela irá paulatinamente 
desaparecer da nossa trajetória de leitores. Ora, 
assim como o texto, a imagem requer atenção, 
conhecimento de seus respectivos códigos e uma 
verdadeira interpretação. 

A dedicação dada pelas escolas na aprendizagem formal da leitura, não 
se aplica às outras alfabetizações, como a visual e a sonora. Estas, então, 
alcançam o conhecimento das crianças através de maneiras informais, por 
mediadores ou meios visuais, e no caso das imagens, esses meios são 
a televisão, os filmes, quadrinhos, livros, etc. (NECYK, 2007). Sendo 
o mundo moderno cada vez mais repleto de imagens, é importante a 
formação de leitores críticos perante a extrapolação visual do cotidiano 
(OLIVEIRA, 2008). Práticas de leitura realizadas por Necyk (2007) com 
seu filho, demonstraram que as imagens também requerem decodificação 
e exigem um aprendizado de conceitos visuais, provando também que 
a presença de um adulto interfere no entendimento da leitura. “Numa 
influência que se inicia na própria escolha ou aquisição do livro infantil, 
a mediação adulta para leitura e visualização de imagens é identificada 
como um dos processos pelo qual a criança é introduzida nos códigos 
de linguagem escrita e visual.” (Necyk, 2007, p. 4). Com a falta de 
comprometimento da sociedade perante o aprendizado da leitura de 
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imagens, cabe aos pais, ou demais mediadores, auxiliarem a criança no 
entendimento visual, além da alfabetização escrita.
 Sendo assim, mais do que ensinar, o livro infantil deve agradar, 
dar prazer à criança na hora da leitura e permitir que ela leia por iniciativa 
própria. “Um livro de estória infantil ou um livro de informação que 
realmente desperte o interesse das crianças e cative-as em suas leituras, 
pode ser um dos menos caros e mais efetivos instrumentos de educação.” 
(SMITH, 1990, p. 160) Desse modo, aqueles adultos que hoje se tornaram 
amantes da leitura, são os que na sua infância foram apresentados ao 
meio literário de maneira não estrita, mas por gosto, onde tiveram a 
oportunidade de aceder à fantásticas obras infantis.

2.1 Breve histórico

 O livro infantil como existe hoje, passou por uma evolução 
gradativa e lenta desde seu surgimento. Segundo Días (2007), teóricos 
apontam que um possível pioneiro da literatura infantil seja o livro 
Orbis Sensualium Pictus ou Orbis Pictus do monge tcheco Jan Amos 
Komenski, publicado em 1658, pois foi o primeiro livro ilustrado criado 
especialmente para as crianças. Komenski acreditava que a imagem era 
um meio mais eficiente no ato didático. Indo mais longe, o primeiro livro 
ilustrado pode ter sido um papiro da época do Egito Antigo, onde foram 
ilustradas cenas de caça, assim como animais fantásticos. O livro impresso 
já existia desde o século XV, mas foi com a Revolução Industrial que 
este se tornou acessível a toda população e novos gêneros foram criados. 
Inglaterra, França e Alemanha foram os primeiros países a desenvolver a 
área editorial. No caso do gênero infantil, este só surgiu no século XVIII, 
no momento de ascensão da burguesia e das idéias iluministas. A classe 
burguesa implantou um novo modelo familiar, em que cada membro 
era tratado de acordo com suas necessidades particulares. Dessa forma, 
surge um novo conceito de infância. Até esse momento, as crianças eram 
tratadas como pequenos adultos em desenvolvimento, e já começavam a 
trabalhar a partir dos seis anos de idade. Conforme Lajolo e Zilberman 
(1985), com a nova conscientização, foram criadas áreas exclusivas para o 
público infantil, como produtos industrializados: os brinquedos, os livros; 
e apareceram as ciências: pedagogia, pediatria e psicologia infantil. Além 
da família,

A segunda instituição convocada para solidificação 
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política e ideológica da burguesia é a escola. Tendo 
sido facultativa, e mesmo dispensável até o século 
XVIII, a escolarização converte-se aos poucos na 
atividade compulsória das crianças, bem como a 
freqüência às salas de aula, seus destino natural. 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 1985, p. 17)

 Os primeiros livros criados destinados as crianças foram 
então os didáticos e moralistas. Livros de alfabeto, de advertências, de 
histórias do folclore cultural que eram contados oralmente, e de modos 
de comportamento, eram os mais produzidos na época (DÍAS, 2007) . A 
importância dada na alfabetização do povo e na imposição dos valores 
burgueses fazia com que raramente fossem produzidos livros infantis 
destinados ao entretenimento, como existem hoje.
 Muitos livros infantis antecedem à época Vitoriana (1837 – 
1901), porém foi a partir desse período que os movimentos sociais e 
econômicos que ocorriam na Inglaterra, afetaram com mais intensidade 
o meio editorial. Oliveira expõe que no aspecto industrial, “(...) o livro 
para crianças, como entendemos hoje em dia, quer do ponto de vista 
gráfico, quer do conceitual, popularizou-se no período vitoriano, apesar 
das naturais limitações de um gênero literário que gradualmente se 
estabelecia e se propagava.” (2008, p.14) Também cita que sua difusão e 
comercialização se deram em causa das grandes navegações comerciais 
e na extensão do império territorial. Mas foi com o surgimento da classe 
média, que a verdadeira expansão literária aconteceu, onde esses novos 
trabalhadores assalariados agora exigiam uma oferta maior de revistas, 
jornais, livros e produções próprias para seus filhos.
 Com o desenvolvimento da indústria, as técnicas de impressão 
foram-se aprimorando, tornando o livro um produto de consumo popular. 
De acordo com Días (2007), até então as gravações sobre papel eram 
feitas a partir da xilogravura, técnica que funciona como um carimbo, 
em que a ilustração é entalhada na madeira, sendo que ao passar a tinta, 
apenas as áreas em alto relevo são impressas no papel. No fim do século 
XVIII, o inglês Thomas Bewick aprimorou a técnica usando um tipo de 
madeira mais resistente que acabou otimizando a produção. Um grande 
problema desse meio de impressão era que as gravações sobre madeira 
eram feitas por diferentes artesãos, ocorrendo frequentemente a perda do 
traço original da ilustração. Em 1796 foi inventada a litografia, usando-
se uma pedra calcária como matriz e o princípio da repulsão da água e 
do óleo, facilitando o processo de impressão frente à xilogravura. Com 
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a invenção da cromolitografia, tornou-se mais acessível a reprodução 
de livros coloridos, e em 1842 John Bufford aperfeiçoou a técnica 
permitindo o uso de mais de cinco cores. Outras técnicas foram surgindo, e 
consequentemente a forma de concepção das imagens foram se adaptando 
aos novos meios. Com o aparecimento da fotografia (1839), as ilustrações 
passaram a ser menos realistas e mais imaginativas. Já no século XX, veio 
a serigrafia, a impressão de meio tom e finalmente a impressão digital.
 Os primeiros livros infantis e a maioria dos que foram produzidos 
nos séculos XVIII e XIX são de origem francesa, alemã e inglesa; com 
maior destaque à Inglaterra, que graças à Revolução Industrial, tornou-
se o berço da produção gráfica (DÍAS, 2007). Como dito anteriormente, 
com o crescimento da indústria, estabeleceu-se uma nova classe social, 
a classe média. Havendo um maior número de assalariados e crianças 
na escola, a demanda de livros cresceu progressivamente. Segundo 
Días (2007), vendiam-se na rua os chapbooks, livros para as classes 
populares onde abordavam de forma simples os últimos acontecimentos, 
assassinatos e notícias em geral, um tipo de impressão barata semelhante 
aos jornais de hoje. O baixo custo de produção fez com que fossem 
publicadas histórias orais, de contos clássicos e religiosos. Outro dos 
livros mais acessíveis ao povo foi o “Little Pretty Pocket Book” de John 
Newbery, onde se ensinavam o alfabeto e os tempos verbais. Estes tipos de 
impressos didáticos atravessaram a Europa e chegaram até as Américas, 
com o intuito de educar os indígenas. Os Cautionary Books (contos de 
advertência) também eram muito comuns, possuíam pequenos fatos da 
vida cotidiana em que a criança que desobedecesse as regras sociais, 
recebia um castigo. Com situações e ilustrações exageradas, tem-se como 
exemplo o livro “Struwwelpeter” do alemão Heinrich Hoffmann, onde 
retrata, por exemplo, um menino que chupa os dedos, e como castigo, 
um homem aparece e os corta fora. Dos contos clássicos que se recontam 
até hoje, muitos estão nas obras de Perrault em “Contos da Mamãe 
Ganso” (1697), “Fábulas” de La Fontaine (1668), nos contos dos irmãos 
Grimm como: “A Bela Adormecida”, “Branca de Neve e os Sete Anões”, 
“João e Maria”, “O Pequeno Polegar”, entre outros; e no “Contos para 
crianças” (1844) de Hans Christian Andersen, da Dinamarca, que contém: 
“A Princesa e a Ervilha”, “O Patinho Feio”, “A Sereiazinha”, “A Nova 
Roupa do Imperador”, entre outros. Todas as histórias citadas provêm de 
contos folclóricos de cada região que eram contados oralmente para os 
adultos e crianças, não havendo censura dos temas violentos e sexuais 
(ZIMMERMANN, 2008). Porém, os livros infantis mais revolucionários 
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dessa época eram acessíveis apenas para as crianças burguesas. Destes 
inclui-se “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carrol, “Peter Rabbit” 
de Beatrix Potter e “Book of Nonsense” de Edward Lear. Dos ilustradores 
de livros infantis mais reconhecidos e marcantes tem-se Gustave Doré, 
Walter Crane (inovou na concepção do projeto gráfico do livro), Eleanor 
Vere Boyle, Richard Doyle, entre outros (DÍAS, 2007).

2.1.2 No Brasil

 No Brasil a indústria gráfica é implantada apenas após a chegada 
do rei Dom João VI em 1808 (ZIMMERMANN, 2008 apud LAJOLO 
e ZILBERMA, 2006). Assim como na Europa, a literatura infantil 
esteve diretamente marcada aos acontecimentos sociais, econômicos e 
políticos da época e à suas ideologias. “O livro infantil brasileiro (...) 
surge numa relação com a urbanização, o comércio, a industrialização e a 
propagação da escola como instituição, além do desejo de modernização 
e desenvolvimento do país.” (ZIMMERMANN, 2008,p. 21). Porém, até o 
fim do século XIX, não existiam obras infantis nacionais, apenas traduções 
de livros estrangeiros. Com o aumento da demanda escolar por livros 
nacionais, aos poucos essas produções foram surgindo, entre elas, cabe 
citar “Contos infantis (1886) de Júlia Lopes de Almeida e Adelino Lopes 
Vieira; Contos Pátrios (1904) de Olavo Bilac e Coelho Neto; Histórias da 
Nossa Terra (1907) de Julia Lopes de Almeida e Alma Infantil (1912) com 
poemas de Francisca Júlia e Júlio da Silva.” (ZIMMERMANN, 2008, p. 
21). Em 1920, Monteiro Lobato publica seu primeiro livro infantil “A 
Menina do Narizinho Arrebitado”, o que dá início ao comprometimento 
do escritor e posteriormente editor, com o desenvolvimento do novo ramo 
literário no país. Como dito anteriormente, os temas dos livros infantis 
brasileiros estão relacionados diretamente com a situação histórica do 
país. No começo do século XX, os assuntos mais explorados partiam 
do patriotismo, natureza, brasilidade, folclore, moralismo, obediência 
e disciplina. Na época da Ditadura, onde também ocorreu a obrigação 
do Ensino Fundamental (1932 - 1934), priorizavam-se livros de 
formação técnica e de comportamento, para que as crianças se tornassem 
cidadãos corretos. “Os anos de 1950 a 1960 são marcados pelos avanços 
tecnológicos e o advento dos meios de comunicação audiovisuais. 
Acontece a massificação da imagem, levando a uma ‘crise da leitura’ 
(ZIMMERMANN, 2008 apud RADINO, 2003, p. 107). A partir da década 
de 70, em que os movimentos sociais gritam pela liberdade de expressão, 
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começam a surgir livros infantis questionadores, humorísticos, lúdicos, 
criativos e desvinculados da obrigatoriedade didática. Esse é o momento 
em que surgem ilustrações mais diferenciadas, com novos materiais, 
expressões e estilos (ZIMMERMANN, 2008 apud RADINO, 2003). 
Em 1980, à causa da expansão das metrópoles, surgem temas policiais 
e também de extraterrestres (ZIMMERMANN, 2008 apud LAJOLO e 
ZILBERMAN, 2006). Já nos dias de hoje, os temas são variados, desde 
temas fantásticos, humorísticos, didáticos, do cotidiano, livros sem textos, 
preto&branco, coloridos, com fotos, colagens, de pop-up, entre outros, e 
cada vez mais aparecem novas linguagens e conceitos.

2.2 Etapas de criação

 As etapas de criação de um livro infantil podem ser agrupadas 
nas seguintes áreas: escrita, ilustração, produção gráfica, impressão e 
comercialização. Neste trabalho serão apresentadas as etapas que cabem 
aos autores do livro: escritor, ilustrador e designer gráfico. O contato 
com os profissionais que vão fazer parte da produção pode ocorrer de 
várias maneiras. Schritter (2005) apresenta algumas possibilidades: 
há muitos anos a forma mais usual era o escritor apresentar seu texto 
para o editor, se este o aprovava, ficava então encarregado de buscar um 
ilustrador que fosse pertinente ao projeto. Neste caso, o escritor só tomava 
conhecimento das ilustrações quando o livro já estava impresso e pronto 
para a venda. Porém, durante os últimos anos os ilustradores perceberam 
que poderia haver diferentes formas de construir essa relação. Uma delas 
é a comunicação prévia entre o escritor e o ilustrador, que executam em 
conjunto o livro para depois apresentarem para a editora. Ou até os casos 
em que o ilustrador e escritor são a mesma pessoa, em que este realiza todo 
o livro por sua conta. Também pode ocorrer vir da editora a idéia do livro 
ou coleção, e posteriormente os outros profissionais serem contatados. 
O designer gráfico também pode atuar em diferentes momentos do 
processo. Como nos primeiros casos citados, depois das ilustrações e o 
texto serem aprovados pelo editor, este encarrega ao designer a produção 
gráfica do material. Ou, o texto é aprovado pelo editor e então o designer 
define formatos e disposições das ilustrações antes de contatarem 
com o ilustrador. E existe o caso do designer ser o próprio ilustrador. 
Schritter não cita, mas pode existir a opção da mesma pessoa cumprir 
as três funções: escritor, ilustrador e designer gráfico. Como foi citado 
até o momento, o editor é um profissional que está sempre vinculado à 



21

produção da literatura infantil, e deve-se levar em conta sua importância 
na área. Necyk (2007) explica:

O editor, apesar de não ser um criador, interfere 
e influencia decisivamente no processo criativo, 
o que determina resultados visíveis. O editor é 
responsável por gerir uma equipe de profissionais 
que cobrem etapas como redação, revisão, 
ilustração, layout e diagramação do miolo e da capa, 
produção gráfica, impressão, divulgação e venda – 
conseqüentemente possui um controle da produção 
e do destino do livro muito maior do que qualquer 
outro membro da equipe. A sua participação é de 
vital importância para a realização e o resultado 
final do livro. (p. 83-84)

Porém, neste trabalho a função do editor não será especificada.
 No decorrer do capítulo serão apresentadas algumas das etapas 
que cada profissional executa na hora de construir um livro infantil. 
No caso do escritor, abordam-se a concepção da idéia e da história, a 
criação do roteiro e posteriormente do texto final. Na área de ilustração 
são apresentadas as seguintes etapas: storyboard, relação texto-imagem 
e técnica. E na atuação do designer gráfico são descritas algumas partes 
que compõem a produção gráfica: tipografia, formato, diagramação, capa 
e acabamento.

2.2.1 A ideia

 A ideia para uma história pode vir de qualquer lugar, de um filme, 
livro, imagem, notícia,TV, acontecimento pessoal ou de conhecidos, 
sonho, conversa de bar, foto, piada, etc. Não existe uma fórmula para se 
ter ideias, pois a inspiração pode aparecer em qualquer situação. A dica 
é estar atento a tudo. Quando se procura por uma ideia, estar de olho 
no mundo é o primeiro passo. Viver experiências, observar as pessoas, 
conversar com elas e saber o que pensam, como agem, etc., tudo serve 
para acrescentar ao repertório imagético de cada um.  Pois quanto mais 
informações coletar sobre a vida, mais terá para escrever e inventar 
(FIELD, 2001). Reafirmando por Vigotsky (1986), “[...] a atividade 
criadora da imaginação se encontra em relação direta com a riqueza e 
variedade da experiência acumulada pelo homem, porque esta experiência 
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é o material com que se erguem os edifícios da fantasia.” (p.17)¹
 Quando se trabalha constantemente com criação, não há tempo 
suficiente para ficar esperando o surgimento milagroso de uma ideia. Por 
isso, muitos autores resolvem suas crises criativas com truques inspirativos 
inventados para eles mesmos. Hiratsuka (na Revista Ilustrar, 2010) conta 
que “Sempre que me sinto perdida, recorro à minha infância. [...] Reconto 
as lendas japonesas porque ainda me encantam e me intrigam. E, quando 
preciso de mais idéias, vou buscar na memória e recorro também à 
memória da minha família.” (p. 6)
 Outra dica é sempre estar com um caderninho à mão, para 
quando surgirem ideias nos momentos mais inesperados do dia, não ser 
necessário confiar unicamente na memória. E no caso de aparecerem 
ideias que não podem ser executadas no momento, o caderno serve para 
deixá-las guardadas, para poderem ser resgatadas e utilizadas num futuro.

2.2.2 O roteiro

 “O roteiro é uma história contada em imagens, diálogos e 
descrições, localizada no contexto da estrutura dramática” (FIELD, 2001, 
p. 2). É a estruturação das partes do todo, ou seja, é o que permite que 
a história seja contemplada desde seu começo, meio e fim. O roteiro é 
um documento escrito onde se descrevem as cenas e se transcrevem os 
diálogos da produção. Sua função primordial é determinar uma direção, 
por onde a história será conduzida até alcançar sua resolução (FIELD, 
2001). Normalmente usado para a criação de filmes, séries televisivas e 
animações, o roteiro, segundo a definição citada na primeira linha: “[...] 
é uma história contada em imagens”, e por isso acaba encaixando com o 
conceito de livro infantil. Por esse motivo, neste trabalho é apresentada 
a possibilidade de usar o método de roteiro, como um auxílio no 
desenvolvimento da história do livro ilustrado.1

 Field (2001) em seu Manual de Roteiro, ensina como estruturar 
uma boa história, dividindo- a em três atos:

- Ato I: É onde ocorre a apresentação da história e dos 
personagens. Principalmente onde se tem conhecimento do 
personagem principal, de que se trata a história e qual é a 
situação dramática.

1 Tradução livre da autora.



23

- Ato II: O momento de confrontação, onde o personagem 
principal vai enfrentando os obstáculos para chegar no seu 
objetivo. Qual a necessidade 

dramática do personagem? O que ele pretende alcançar? Os 
obstáculos são traçados de acordo com essas respostas.

- Ato III: Onde ocorre a resolução da história. O personagem 
alcança seu objetivo ou não? Sobrevive ou morre? Fica com 
a mocinha ou não? Etc.

 
 Além disso, durante os Atos também existem os Plot Points. São 
os acontecimentos que fazem a história passar do Ato I para o II e do II 
para o III. Field (2001) os define como “[...] insidente, episódio ou evento 
que ‘engancha’ na ação e a reverte noutra direção” (p.3). Seria então, a 
situação que faz o personagem começar a correr atrás de seu objetivo e 
enfrentar seus obstáculos, é o Plot Point I. E o grande acontecimento que 
interrompe a ação dos obstáculos e leva a história para sua resolução é o 
Plot Point II. Uma história pode conter muito mais do que dois Plot Points, 
e a cada aparição de um deles, a sequência de acontecimentos sofre uma 
reviravolta, acrescentando dinamismo ao roteiro (FIELD, 2001).

2.2.3 O texto

 Por se tratar de uma literatura destina à crianças, não quer dizer 
que a escrita de seus textos seja mais fácil que para os livros adultos. 

Esquema de roteiro desenvolvido por Field (2001) 
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Alguns autores até consideram o texto do livro ilustrado mais difícil de se 
conceber, como cita Saint-Dizier em seu depoimento em Linden (2011),

Escrever o texto de um livro ilustrado me intimida 
mais do que escrever o texto de um romance. Nele 
não existe nenhum espaço para a divagação, para 
a palavra aproximada; nele, tudo conta. Aliás, 
no livro ilustrado não é o texto que atrai, e sim a 
imagem que, de saída, impõe o seu universo. Tudo 
depende, me parece, da forma como se entra. (p.50)

O texto do livro infantil não chega a ser extenso, e sua linguagem deve 
ser direta e simples. Uma boa história é aquela que interessa do começo 
ao fim, que possui ação e movimento. É importante considerar a idade do 
leitor na hora de escolher o tema e no desenvolvimento de sua linguagem. 
Palavras mais difíceis, que podem não ser de conhecimento da criança, 
devem ser compreendidas no contexto da frase (SMITH, 1990). Ou 
também, existem os casos de livros que possuem nas últimas páginas um 
pequeno dicionário para as novas palavras apresentadas na história.2

 Outra característica de extrema importância que difere o livro 
infantil dos livros adultos, é que a imagem é um componente igualitário, 
que não pode ser ignorado. Por isso, por se tratar de um gênero literário 
em que a imagem participa, ou deve participar, igualmente com o texto, 
sempre deve-se pensar em soluções de complementaridades. A escrita não 
deve dizer tudo, formar blocos de textos gigantes e criar um monólogo 
em que a imagem só consegue se encaixar como figurante. Em casos de 
haver uma pessoa destinada à criação do texto e outra à ilustração, ambos 
poderiam se comunicar para planejar o casamento das duas linguagens, 
tornando a narração textual e visual mais completa e única. No caso 
de uma só pessoa realizar as duas partes, em sua cabeça a história vai 
sendo construída com imagens e textos que vão formando uma coisa 
só. Há muitas maneiras de criar essa relação indissociável entre as duas 
linguagens. Por exemplo, o texto não precisaria descrever o cenário, pois 
a ilustração pode ficar com esse papel, assim como descrever a fisionomia 
dos personagens (LINDEN, 2011). Dessa forma, Linden (2011) afirma 
que “O texto do livro ilustrado é, por natureza, elíptico e incompleto” (p. 
48).
 Um texto, para chegar a ser vendido, deve primeiro passar pelos 
critérios estabelecidos pela editora, e esta, por sua vez, deve seguir os 
2 Fábulas de La Fontaine (1968)
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critérios estabelecidos pelas escolas, sua maior fonte de renda (NECYK, 
2007).

As editoras brasileiras recebem mensalmente 
grande quantidade de propostas de criação de 
livros infantis na forma de textos. Dentre tantas 
opções, as editoras precisam estabelecer critérios 
para seleção daqueles textos com maiores chances 
de se concretizarem num livro interessante para 
as crianças e comercialmente viável. Amâncio 
observa que dentre os diversos fatores que 
interferem e influenciam na seleção de textos e 
autores, destacam-se principalmente: a questão 
do mercado; a qualidade do texto literário; o tema 
tratado e sua capacidade de contribuir na formação 
do jovem e da criança. (NECYK, 2007, p. 86)

Sendo assim, as editoras enfrentam a dificuldade de produzirem obras 
que se expressem artisticamente e ao mesmo tempo condizam com as 
exigências didáticas.

2.2.4 Storyboard

 Após a criação do texto, entra o desenvolvimento das ilustrações. 
Estas inicialmente passam por vários rascunhos antes de chegar ao 
produto final, sendo desenvolvidas várias maneiras de se relacionarem 
com o texto fornecido. Um dos recursos usados para o planejamento do 
livro é o Storyboard.
 Conceitualmente, o Storyboard são quadros ilustrados que 
marcam as cenas mais relevantes da história. Nos casos audiovisuais, 
como filmes e animações, cada quadro do storyboard pode apresentar 
toda uma cena de vários minutos, pois é apenas uma marcação do que está 
acontecendo naquele momento. Por exemplo, em uma cena em que os 
personagens sentam-se à mesa para tomar chá e conversar, no storyboard 
esse momento pode ser representado em apenas um quadro, pois não há 
outra ação relevante. Porém, no caso dos livros infantis, o storyboard 
contém todas as páginas que entrarão na versão final, pois serve mesmo 
como um rascunho e planejamento do livro. Desenham-se em um papel 
todas as páginas do livro, no formato aberto em tamanho reduzido, uma 
do lado da outra e com numeração, assim é possível ter uma visualização 
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melhor da obra inteira. De maneira simples e sem se prender a detalhes, 
desenham-se todas as cenas do livro e se situam todos os blocos de texto, 
desta maneira não se corre o risco de no final da produção não haver 
espaço suficiente para a parte escrita (SCHRITTER, 2005).

 Exemplo de Storyboard fornecido por Schritter (2005)

2.2.5 Relação texto-imagem

 A relação entre imagem e texto na obra 
ilustrada não deve ser de vassalagem, e sim de 
associação. A analogia mais simples que me ocorre 
é com a música popular. A música de Tom Jobim, 
por exemplo, tem força própria e independente, 
assim como os versos de Vinicius de Moraes. Mas, 
quando se juntam, formam uma terceira coisa que 
difere das duas anteriores e que não existiria sem 
essa associação. O mesmo acontece com o livro 
ilustrado. (VENEZA em OLIVEIRA, 2008, p.185)

A relação texto-imagem é o ponto principal que difere o livro infantil dos 
outros livros com imagens. Um texto não será interpretado da mesma 
forma se suas ilustrações forem feitas por diferentes autores. A relação 
que a junção dessas duas linguagens constroe, sempre será única. No 
item 2 Livro Infantil, discorre-se sobre a importância da dependência que 
deve existir entre o texto e a imagem, para compor um livro ilustrado 
de qualidade. Porém, existem muitos casos em que isso não ocorre, e 
diz-se que a imagem “copia” o texto, havendo redundância entre as 
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duas linguagens. Sobre esse aspecto, Azevedo (2004) defende que uma 
imagem nunca seria capaz de “copiar” o texto e vice-versa, pois se tratam 
de códigos totalmente diferentes. A ilustração por si só, é repleta de 
significados; “A energia, a leitura (ilustrar é interpretar), o imaginário, 
a linguagem, as cores, o clima, a técnica, as referências icônicas, tudo 
o que o ilustrador fizer, vai alterar, acrescentar informação e interferir 
na leitura e no significado do texto.” (AZEVEDO, 1998, p. 3) Por isso, 
uma ilustração pode tanto salvar o texto, como também destruir-lo. 
Sendo assim, muito importante que a relação das duas linguagens seja 
harmoniosa, e que estas atuem juntas na construção de novos significados 
(SZÉLIGA em OLIVEIRA, 2008).
 A função do ilustrador então, no livro infantil, é tão importante 
quanto a do escritor e outros agentes que fazem parte da produção. Alarcão 
(em Revista Ilustrar, 2010) defende que:

Muito mais que um mero desenhista, o ilustrador 
tem por missão criar na página em branco 
mundos e gentes, personagens cativantes, 
indumentária, orquestrar coadjuvantes, compor 
cenários, padronagens, texturas, iluminação, 
enquadramentos, expressões faciais, estabelecer 
paleta de cores, pensar no design... Temos enfim 
que ser vários artistas em um! (p.36). 

E mais além, o ilustrador deve buscar sempre acrescentar e enriquecer 
a história, nunca repetir. Por isso, Oliveira (2008) afirma que:“A leitura 
narrativa é sempre uma compreensão dos significados antecedentes e 
consequentes da imagem. Com relação ao texto, é sempre um prisma, 
jamais um espelho” (p. 32).
 Nem sempre existe uma abertura fácil no texto para dialogar com 
a imagem, sendo uma das tarefas mais complicadas para o ilustrador criar 
uma relação que fuja da redundância. Por isso existem diferentes casos 
de se tratar da relação texto-imagem, sendo muitas vezes diretamente 
relacionados com a maneira em que ocorre a comunicação entre os 
agentes atuantes na produção do livro: escritor, ilustrador e designer 
gráfico - citando apenas os principais.

De fato, o modo ideal de preparar um livro para 
criança é através da estreita colaboração do autor, do 
ilustrador, do ‘designer’ e do impressor. A consulta 
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do ilustrador ao ‘designer’ e ao impressor deveria, 
se possível, acontecer desde o começo do trabalho, 
no estágio em que as pinturas foram planejadas mas 
ainda não executadas. A partir das sugestões do 
‘designer’, o ilustrador pode ser capaz de empregar 
métodos que, sem sacrificar o interesse dos leitores 
jovens, podem reduzir consideravelmente o custo 
do livro. (SMITH, 1990, p. 164)

 Schritter (2005) descreve seis maneiras de interação entre texto-
imagem que podem ocorrer dependendo de quais agentes estão atuando 
em parceria. No caso do ilustrador receber tudo pronto, texto e formato 
definidos, deve tomar muito cuidado para não tornar “redundante” a 
ilustração com o texto, pois são os casos mais propícios para isso ocorrer. 
Segundo as classificações do autor, têm-se as opções:

- “Os textos poderosos”3: quando um texto é muito 
detalhado, o ilustrador pode optar em sintetizar a imagem, 
escolhendo o que acha mais interessante representar;
- “A imagem fala”: no caso do texto ser simples, pode se 
optar por acrescentar outros elementos na imagem que não 
são ditos, enriquecendo a composição como um todo;
- “A leitura multiplicada”: interpretar o texto de forma 
diferente do pensamento comum, e traduzir as palavras 
com outros sentidos na ilustração. Muitas vezes ocorre da 
imagem contradizer o texto, de forma irônica.
No caso de haver uma cooperação entre escritor e ilustrador, 
existem milhares de opções de misturar as duas linguagens 
e relacionar-las de maneira que dependam uma da outra.
- “O leitor enganchado”: é a opção que mais enriquece 
o livro infantil. “Articulados, textos e imagens constroem 
um discurso único. Numa relação de colaboração, o sentido 
não está nem na imagem nem no texto: ele emerge da 
relação entre os dois” (LINDEN, 2011, p.121). Schritter 
define como “leitor enganchado”, pois não existe a opção 
de entender a história sem ser obrigado a observar todo seu 
conteúdo (texto e imagens).
E quando ilustrador, escritor e editor gráfico trabalham 
juntos, além das relações de texto-imagem, é possível 
brincar com o projeto gráfico.

3 Tradução livre da autora.
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- “O papel do jogo”: possibilidade de trabalhar com o 
suporte básico do livro, ou seja, criar um formato de página, 
encadernação, cortes e modos de leitura, diferenciados, que 
acrescentam significado e enriquecem a história;
- “O livro-objeto”: é o caso do livro sendo transformado em 
objeto. O suporte já não é necessariamente o livro básico, 
com papel e páginas, ele pode ser de outro material, ou ter a 
forma diferenciada (Design industrial). Neste caso, o livro 
fica no limite entre a literatura e o brinquedo.

2.2.6 Técnicas

 Dos anos 1990 para hoje, a variedade de ténicas usadas nos 
livros infantis sofreu uma diversificação sem limites (LINDEN, 2011). 
No entanto, é possível categorizár-las em determinados grupos. Schritter 
(2005 apud Ventura, 2003) divide as técnicas resumidamente como puras 
ou mistas. Entre as puras existem os procedimentos secos, como: lápis, 
grafite, carvão, giz pastel, pastel oleoso, giz de cera, pintura de madeira, 
sanguínea, caneta, canetinha hidrográfica e marcador; e os procedimentos 
molhados, que seriam aqueles que são aplicados através de algum material, 
como pincel, algodão, esponja, bico-de-pena, spray, etc., eles seriam, dos 
mais conhecidos, as tintas: óleo, acrílica, aquarela e guache. Já as técnicas 
mistas, caracterizam-se pela justaposição de mais de uma das técnicas 
citadas anteriormente, acrescentando também as colagens e fotografias 
que não se enquadram nos grupos. Além das técnicas manuais, a partir 
das últimas décadas surgiu a opção da arte digital, onde é possível simular 
todos os materiais descritos anteriormente, assim como criar estilos 
totalmente computadorizados, como as ilustrações vetoriais, por exemplo. 
Mesmo aqueles que executam todo seu trabalho de forma manual, aos 
digitalizarem ou fotografarem suas ilustrações, estas são transferidas para 
os programas de edições, como o Adobe Photoshop, para editar as cores, 
luz e outros erros que podem haver ocorrido ao digitalizar a imagem.
 Em entrevistas dadas pelo ilustrador-escritor Isrvan Schritter 
(2005), muitos ilustradores argentinos deram seu depoimento sobre 
a escolha da técnica para seus trabalhos. Entre eles está a ilustradora-
escritora-designer-arquiteta Mónica Weiss, que afirma usar todas as 
técnicas que conhece, pois defende que cada história tem um estilo, um 
clima, uma poética diferente, sendo importante a escolha da técnica que 
se ajuste melhor à obra. Como exemplos cita um livro sobre aniversário 
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que ilustrou, Cumpleaños de dinosaurio (2001), em que por se tratar 
de uma história com muito bolo de chocolate por todos os lados, achou 
melhor pintar com tinta óleo  para dar mais viscosidade e doçura; e outro 
exemplo, tratava-se de um livrinho de poesia para crianças menores, onde 
ela optou pela suavidade da aquarela. Porém, nem todos os ilustradores 
fazem isso, como outro dos entrevistados, a ilustradora Nora Hilb, em 
que prefere se ater a uma ou poucas técnicas e ir aperfeiçoando-as com o 
tempo.

2.2.7 Projeto Gráfico

 Parte destinada normalmente ao designer gráfico, o projeto 
gráfico também pode ser feito pelo próprio ilustrador. Basicamente seu 
trabalho consiste em juntar as duas linguagens já criadas, a escrita e a 
imagem, projetando o suporte onde serão impressas. Não só a organização 
do conteúdo, o design acrescenta muitos significados à história e ao objeto 
livro.

No passar das páginas, o projeto gráfico nos indica 
uma idéia de ler, isto é, uma idéia de um tempo 
para se olhar cada página, de um ritmo de leitura 
por meio do conjunto de páginas, de um balanço 
entre o texto escrito e a imagem, para que juntos, 
componham e conduzam a narrativa. A escolha do 
papel, formato, dimensão, letra, tipo de impressão, 
encadernação, quantidade de texto em cada página 
- itens que muitas vezes fogem à percepção da 
maioria dos leitores (e não ser particularmente 
notado é um mérito do projeto) - são de grande 
importância por interferirem no modo de construir 
um todo, essa proposta de leitura chamada livro. 
(MORAES em OLIVEIRA, 2008, p.49 - 50)

 O projeto gráfico pode ser entendido como a embalagem do 
livro, ou seja, é a primeira impressão visual e tátil que o comprador tem 
sobre o produto. Pois, uma mesma história numa configuração diferente, 
pode trazer novos olhares sobre a obra. Tamanho, textura, números de 
cores, forma, peso, cada elemento escolhido propicia determinadas 
expectativas. Estas podem abranger todo tipo de percepção, dependendo 
da configuração de cada elemento do projeto gráfico, o comprador 
pode estimar um preço, a idade a qual se destina, o estilo de narração, a 
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qualidade, etc. (NECYK, 2007 apud NODELMAN, 1988).
 A seguir, serão tratados os elementos principais que compõem o 
projeto gráfico do livro infantil.

2.2.7.1 Tipografia

 O livro infantil, ao contrário de outros impressos, muitas vezes 
foge da regra logocentrista, esta em que defende que a tipografia deve 
apresentar neutralidade, para evitar transmissão de sentido. A liberdade 
tipográfica, de trabalhar a letra em sua forma e valor simbólico, surgiu 
na época da Art Nouveau e das vanguardas artísticas, como o futurismo, 
surrealismo e dadaísmo. A partir de então, o uso tipográfico sofreu 
diversas mudanças e liberdade nas regras, capacitando as letras a atuarem 
como imagens (NECYK, 2007).
 A utilização dos recursos tipográficos nos livros infantis pode 
ser realizada de diversas maneiras. Por exemplo, existem os casos dos 
diálogos, em que cada personagem apresenta uma fonte diferente; 
dessa forma é possível reduzir textos explicativos que apontem a qual 
personagem pertence determinada fala. Necyk (2007) cita também o caso 
de textos rimados, em que a tipografia pode apresentar alterações para 
conduzir uma determinada maneira de leitura. Não sendo tão comum, 
existem os casos em que dependendo da composição, o texto pode 
representar uma imagem, como quando é usado para compor a capa do 
livro, tomando o lugar da ilustração. Indo mais além, há livros em que as 
letras se transformam em personagens ou parte do cenário, apresentando 
movimentos e até diálogos. E, rompendo com a tipografia digital, também 
existe o uso da escrita a punho, que agrega mais expressão e singularidade 
à narrativa.
 De qualquer forma, alguns cuidados devem ser tomados na 
hora de mudar o tamanho e forma das letras, assim como decidir entre 
determinados espaçamentos e ordem de leitura. Assis (2007 apud 
Coutinho, 2006) aponta determinados fatores que podem influenciar 
na leiturabilidade, aspecto importante a ser considerado, ainda mais no 
caso de tratar com o público infantil, que ainda está se familiarizando 
com o universo escrito. Por isso, recomenda-se o uso de fontes que não 
apresentem dúvidas no reconhecimento dos caracteres, e que estes possam 
ser diferenciados entre si, especialmente nos casos dos 1, l (i) e l(L); 0, 
O e Q; 6 e b; b e h. Já o agrupamento de determinadas letras também 
pode apresentar confusão, como o rn que pode ser visto como um m, ou 
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cl que pode ser entendido como um d. Na hora de escolher o corpo da 
fonte e outros parâmetros tipográficos, Assis (2007 apud Coutinho, 2006) 
apresenta uma tabela desenvolvida a partir de pesquisas retratadas no 
artigo “Linguagem visual em livros didáticos infantis” sobre a escolha do 
corpo da fonte,número de letras por linha, coluna e entrelinhas de acordo 
com a idade da criança.

 

Tabela retira do artigo de Assis, fornecida por Burt (apud. Coutinho, 2006)

Não sendo uma obrigação editorial, essa tabela ajuda no auxílio de 
determinadas escolhas, e na reconsideração sobre as primeiras decisões.
 O livro infantil mais uma vez está no caminho entre a arte e a 
didática, onde devem se tomar em conta todos esses aspectos, desde a 
liberdade artística tipográfica até os parâmetros de leiturabilidade e 
entendimento por parte do leitor infantil.

2.2.7.2 Formato

 Com relação ao formato, Liden (2011) expõe…

O livro ilustrado contemporâneo oferece grande 
variedade de formatos. A organização das 
mensagens a serviço da página ou da dupla, bem 
como o tamanho e a localização das imagens e 
do texto, estão solidamente articulados com as 
dimensões do livro. Por essa perspectiva, o formato 
se torna determinante para a expressão. Assim 
como o pintor escolhe a sua tela, o criador do livro 
ilustrado compõe em função das dimensões do 
livro. (p. 52)
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Porém, existe o caso do formato ser imposto pelo editor, em causa de 
custos, padrão ou o livro fazer parte de uma coleção. Quando o designer 
ou ilustrador tem a escolha, Assis (2007 apud Flexor, 2006) determina 
três aspectos para serem considerados na hora de definir o formato: o 
financeiro, o cultural e o ergonômico. O financeiro refere-se ao cálculo de 
aproveitamento de papel, em que se deve tomar conhecimento prévio dos 
formatos disponibilizados nas gráficas, assim como calcular as marcas 
de corte, sangria, e o que houver de cortes especiais no projeto final. Em 
impressões de grande escala, modificar alguns centímetros pode reduzir 
muitos custos. O segundo aspecto refere-se a

(..) formatos, oriundos de proporções, tidas 
enquanto cognitivas, já que são relações derivadas 
de proporções geométricas, ou orgânicas, e que são 
verificáveis em estruturas naturais e construídas 
pelo homem, tais como o próprio corpo humano, 
as espécies animais, as botânicas, a música, a 
arquitetura, etc. Isso parece justificar o fato do olho 
humano reconhecer estas proporções, enquanto 
harmoniosas, fundamentando, inclusive, o uso das 
mesmas em objetos gráficos como o próprio livro. 
(ASSIS, 2007, p. 3-4)

Esses formatos, por seguirem os padrões da natureza, transmitem mais 
conforto na hora da leitura. E por último, existe o aspecto ergonômico. 
Por se tratarem de crianças que vão manusear o livro, deve-se ter em 
conta o tamanho e peso deste, para não dificultar na hora da leitura.
 Necyk (2007) também cita a impressão que o tamanho do livro 
pode causar no consumidor. Livros grandes parecem conter imagens 
impactantes, enquanto os pequenos tratariam de temas mais delicados. 
Estes também são adequados, como citado anteriormente, no manuseio 
por mãos pequenas, enquanto os de maior tamanho são favoráveis 
na visualização por olhos menos experientes. Além do mais, existe no 
inconsciente das pessoas a expectativa de que livros muito pequenos e 
muito grandes são destinados ao público infantil, e que aportam conteúdo 
mais simplificado, enquanto os livros de tamanho médio apresentam uma 
configuração mais complexa (NECYK, 2007 apud Nobelman, 1988).
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2.2.7.3 Diagramação

 Necyk (2007) cita quatro formas principais de compor a imagem 
e o texto na diagramação das páginas. A primeira delas, e a mais usada na 
maioria das publicações do século XIX, é a aplicação da imagem numa 
área separada do texto. Nos primórdios do livro infantil, essa composição 
era predominante por causa dos limites técnicos de impressão, assim, o 
texto e a imagem eram impressos separadamente. Apenas após a invenção 
da litografia, que novas formas puderam ser aplicadas.

Página dupla do livro Quero meu chapéu de volta de Jon Klassen

 A segunda composição seria a aplicação parcial da imagem com o 
texto. Os dois elementos dividem a mesma página, estando normalmente 
a imagem dentro de um espaço limitado.

Página simples 
de Fábulas de 
La Fontaine,  
ilustrado por 
Gustavo Doré
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A terceira é quando o texto se relaciona com a forma da imagem. Ambos 
se transformam em uma única mancha visual, modificando a configuração 
básica estática e formal dos blocos de texto. “O texto pode intermediar 
a ilustração, isto é, pode aparecer entre partes da ilustração, criar uma 
forma para circundar a ilustração ou ainda acompanhá-la como uma linha 
que reproduz sua forma.” (Necyk, 2007, p. 102)

Página dupla de O fantástico mistério de Feiurinha de Pedro Bandeira

 E a quarta opção, e a mais encontrada nos livros infantis atuais, 
é o texto dentro da imagem, esta que ocupa toda a página, geralmente 
havendo sangria. Outras imagens menores podem estar sobrepostas ao 
fundo, assim como o texto pode ser apresentado de várias maneiras, em 
blocos, linhas soltas, contornando formas da imagem (como citado no 
item anterior), etc.

 

Página simples de Orelhas de Mariposa de Luisa Aguilar, ilustrado por   
André Neves
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 Nos livros infantis contemporâneos é possível encontrar todas 
as composições citadas, e muitas vezes o uso de mais de uma delas numa 
única publicação. Como principal diferença aos primeiros livros infantis 
publicados, tem-se o crescimento da predominância da imagem em todo 
o campo visual das páginas. Já raramente se encontram livros com blocos 
de textos solitários, como era bastante comum no século XIX (NECYK, 
2007). “Na atualidade, pode-se dizer que existe expectativa prévia a 
respeito de como deve ser um livro infantil, e a ilustração e o design 
representam um dos seus principais aspectos.” (Necyk, 2007, p. 104)

2.2.7.4 Capa

 O primeiro contato, o primeiro olhar, o primeiro motivo 
que faz a pessoa pegar aquele livro entre tantos outros, capa pode ser 
considerada o principal marketing de venda das publicações infantis, que 
diferente dos livros adultos, pode apresentar muitas pistas introdutórias 
das características do livro. Ela pode transmitir [...] informações 
que permitem apreender o tipo de discurso, o estilo de ilustração, o 
gênero... situando assim o leitor numa certa expectativa. Tais indicações 
podem tanto introduzir o leitor ao conteúdo como levá-lo para uma 
pista falsa.” (Linden, 2011, p. 57) Não só apresentar a história, a capa 
também categoriza o tipo de publicação como sendo literatura infantil. 
Acostumados a esperar uma materialididade diferente, o público leitor 
é atraído pelos formatos diferenciados, texturas, cortes especiais, cores, 
verniz, entre outros elementos, estes que representam o universo do livro 
ilustrado, e que são investimentos realizados na produção para aumentar 
as chances de vendas. Por isso, as capas apresentam uma 

[...] importância mercadológica [...] enorme, pelo 
fato de produzirem impacto visual instantâneo 
e, conseqüentemente, gerarem atração. A capa 
deve destacar o livro entre tantos outros, criar sua 
identidade e incitar à leitura; geralmente é avaliada 
pelo editor quanto à sua capacidade de venda.” 
(Necyk, 2007, p. 107-108) 

Sua importância é ainda maior nos casos de comercialização por internet, 
pois normalmente é a única imagem disponibilizada do livro (NECYK, 
2007).
 A capa constitui a primeira e quarta capa do livro. Elas podem 
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estar relacionadas, sendo muitas vezes uma única ilustração que foi 
dobrada ao meio; ou independentes, onde a imagem da capa da frente 
não coincide com a de trás. Esta, muitas vezes cede seu espaço para um 
bloco de texto que apresenta uma sinopse ou introdução à história. Outros 
elementos, que podem estar contidos na parte da frente ou na detrás, 
são, além do título da obra, o nome dos autores (ilustrador e escritor), a 
editora, o ISBN e o código de barras (LINDEN, 2011).
 Existem várias maneiras de constituir a capa. Uma delas é criar 
uma imagem especialmente para isso, que transmita o tema da história, 
crie curiosidade ou chame atenção. Dessa forma, “A narrativa pode 
ter início na capa e ir além da última página, até a contracapa, onde as 
imagens e os textos [título e textos da contracapa] convertem informação” 
(NECYK, 2007, p. 110 apud NIKOLAJEVA e SCOTT, 2006). Mas 
também, a capa pode se contradizer com o título e a narração do livro. 
Este caso é muito encontrado em adaptações de contos clássicos, em que 
o leitor já possui expectativas sobre o rumo da história, tendo a capa a 
função de surpreender com um diferente ponto de vista. E um outro tipo 
de capa muito usada é aquela em que a imagem utilizada é uma que já faz 
parte do miolo do livro, antecipando o enredo (NECYK, 2007).

2.2.7.5 Encadernação

 A encadernação é a forma em que as folhas do livro serão 
agrupadas junto à capa, para constituir um único volume. Oliveira (2002) 
apresenta cinco tipos de encadernação:

a. Canoa (ou dobra-e-grampo, ou encadernação a cavalo) - 
é a de menor custo. Encaixam-se as folhas no formato aberto 
uma em cima da outra e se grampeia na parte dobrável. 
Utilizada normalmente em revistas e livros de baixo custo, 
o número de páginas deve ser múltiplo de quatro.
“b. Lombada quadrada (ou brochura sem costura) - 
Utilizando adesivo térmico (hot melt), dá uma aparência um 
pouco mais sofisticada, por criar uma lombada. O processo 
em geral é aplicado em equipamento com uma fresa que faz 
pequenas incisões no dorso da publicação, nas quais penetra 
a cola derretida. Na lombada quadrada, são eliminadas as 
dobras do formato aberto, ficando as folhas soltas (por isso, 
basta que o número total de páginas seja par).” (OLIVEIRA, 
2002, p. 109)
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c. Com costura e cola - As folhas em formato aberto são 
agrupadas formando cadernos, em cada um deles a borda 
é costurada para unir as folhas, posteriormente os cadernos 
são empilhados e são unidos passando cola na lateral das 
dobras. É um procedimento mais caro, geralmente usado 
para impressos de mais de 200 páginas, ou em casos 
onde procura-se por um acabamento mais sofisticado ou 
resistente. O número de páginas deve ser múltiplo de quatro.
d. Com tela - Procedimento igual ao anterior, porém nas 
bordas, além da cola, inclui-se uma tela que fornece mais 
resistência no manuseio do impresso. Raramente utilizado, 
apenas em edições de luxo ou livros muito volumosos como 
dicionários e a Bíblia.
e. Mecânica - Encadernação um pouco mais barata, é 
aquela em as folhas são unidas por acessórios plásticos ou 
metálicos que perfuram o papel. São os wire-o, espirais, 
garra-dupla, etc. Normalmente usado em apostilas.

Considerações finais do capítulo.

 O livro infantil por se tratar de uma obra literária que traz além 
da escrita, a imagem e o projeto gráfico como componentes determinantes 
para a narração da história, é importante conhecer e considerar todas suas 
etapas de criação. O capítulo abordou, sem entrar em grandes detalhes, 
como se dá a execução da parte textual, as ilustrações e por fim o projeto 
gráfico do livro infantil. 
 No seguinte capítulo será apresentado o tema que foi escolhido 
para a criação da história: a cor, mais especificamente a Psicologia da 
cor. Assim, o texto, as ilustrações e a diagramação desde projeto de livro 
infantil seguirão os conceitos pesquisados sobre os significados da cor, 
que serão demonstrados a seguir.
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3. COR

 A influência da cor na vida humana existe há muito tempo. 
Segundo Tiski-Franckwiak (1991 apud FRANKLIN, 1976), o homem 
das cavernas, a princípio, apenas enxergava preto, branco e cinza. Por 
viver refugiado contra os perigos da natureza em lugares escuros, o 
desenvolvimento sensível do olho na visualização das cores, tornou-se 
lento e gradativo. Somente após a dominação do fogo, que o homem 
começou a se aventurar com mais frequência em ambientes externos e 
iluminados, propiciando o aperfeiçoamento dos neurônios chamados 
cones, que são os responsáveis pela visão das cores.
 A partir de então, surgiu a necessidade humana de dominar as 
cores da natureza e reproduzir-las em suas criações, que perdura até hoje.

Isso compreende um profundo sentido psicológico 
e também cultural. Parece ser exatamente uma das 
necessidades básicas do ser humano, que se integra 
nas cores como misterioso catalisador, do qual 
brota energia para um dinamismo sempre mais 
crescente e satisfatório (FARINA, 2006, p.3).

A cor então, não apenas produz reações físicas e fisiológicas no corpo, ela 
também atua fortemente no campo psicológico,

[...] criando alegria ou tristeza, exaltação ou 
depressão, atividade ou passividade, calor ou frio, 
equilíbrio ou desequilíbrio, ordem ou desordem etc. 
As cores podem produzir impressões, sensações e 
reflexos sensoriais de grande importância, porque 
cada uma delas tem uma vibração determinada em 
nossos sentidos e pode atuar como estimulante ou 
perturbador na emoção, na consciência e em nossos 
impulsos e desejos (FARINA, 2006, p.2).

 A ciência da cor, a cada dia revela novos mecanismos da 
percepção das cores, demonstrando que se trata de um assunto muito mais 
complexo do que se pensava séculos atrás (FRASER e BANKS, 2007). 
Seu estudo não só é relevante no meio científico e técnico, como também 
é de extrema importância para as profissões que utilizam-se da cor para 
suas produções, como artistas, designers, publicitários, arquitetos, etc.
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3.1 Conceituação

 Segundo Pedrosa (1989, p.17), “A cor não tem existência 
material: é apenas sensação produzida por certas organizações nervosas 
sob a ação da luz - mais precisamente, é a sensação provocada pela ação 
da luz sobre o órgão da visão”. Dessa forma, a cor não é um elemento fixo 
do material, pois sua configuração depende de quem a observa. Sendo que 
o processo de recepção dos raios luminosos, ou seja, o ato de ver, ocorre 
antes do ato de reagir ao estímulo provocado, a maioria das pessoas, com 
exceção das que possuem o sistema fisiológico da visão diferenciado 
(como os daltônicos), recebem a cor da mesma maneira. Porém, a forma 
que esta é percebida é diferente, pois cada pessoa a associa a significados 
próprios (FRASER e BANKS, 2007). Por isso vale acrescentar mais 
uma definição de cor apresentada por Guimarães (2004): “A cor é uma 
informação visual, causada por estímulo físico, percebida pelos olhos e 
decodificada pelo cérebro” (p. 12).
 Para Pedrosa (1989), os estímulos cromáticos que são provocados 
na visão pertencem a dois grupos: o das cores-luz e o das cores-pigmentos.
 “Cor-luz, ou luz colorida, é a radiação luminosa visível que tem 
como síntese aditiva a luz branca.” (PEDROSA, 1989, p.17) O Sol é o 
exemplo mais claro dessa adição, pois sua luz é composta de todas as 
cores conhecidas pelo olho humano. Segundo Tiski-Franckowiak (1991), 
o arco-íris é um fenômeno natural que permite ver todas as faixas de luz 
que compõem o espectro solar, sua sequência vermelho-laranja-amarelo-
verde-anil-azul-violeta é determinada pela diferença de comprimento de 
onda que existe entre as cores. Este acontecimento ocorre pelo mesmo 
motivo do céu ser visto como azul, o pôr-do-sol alaranjado, o céu de 
meio-dia esbranquiçado, etc., tudo está relacionado com a interferência 
que ocorre com a direção dos raios solares ao entrarem em contato com a 
atmosfera da Terra. Tiski-Franckowiak (1991) explica,

A luz é constituída por ondas eletromagnéticas, 
ou fluxo de partículas energéticas desprovidas de 
massa: os fótons, que se propagam no vácuo à 
velocidade de 300.000 km/s, aproximadamente. 
Mas quando encontram o oxigênio, nitrogênio 
e outras partículas que fazem da atmosfera um 
meio denso e transparente, sua velocidade é 
menor. Quando a direção é desviada de seu eixo 
central, a luz é refratada em comprimentos de onda 
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menores, os raios são também refletidos em direção 
ao espaço em uma variação de frequência. Essas 
modificações dos raios de luz são vistas como 
cores se os centros de espalhamento forem maiores 
que os comprimentos de luz. (p. 78)

Por esse motivo, quando ocorre com eficácia o espalhamento de luz, os 
elementos são vistos como brancos, que é o caso de algumas nuvens; 
porém, se não existisse nenhuma substância que espalhasse os raios 
luminosos, o céu seria visto como negro, assim como espaço (ibid).
 O círculo cromático de Cor-luz possui uma configuração diferente 
do esquema de mistura de cores, daquele conhecido desde a infância que 
é gerado com o uso de pigmento. As cores (cor-luz) primárias, que são 
aquelas que misturadas podem gerar todas as outras cores, são: vermelho, 
verde e azul (RGB, com as siglas em inglês). Assim, um feixe de cor-
luz verde combinado com um feixe vermelho, cria a cor-luz amarela; 
sendo que a adição de todas as primárias forma o branco, como citado 
anteriormente. O modelo RGB pode ser encontrado na configuração 
das cores transmitidas pela televisão e pelo computador, por exemplo 
(FRASER e BANKS, 2007).

Imagem retirada do livro O guia completo da cor de Fraser e Banks (2007)
 
 “Cor-pigmento, é a substância que, conforme sua natureza, 
absorve, refrata e reflete os raios luminosos componentes da luz que 
se difunde sobre ela.” (PEDROSA, 1989, p.17) A cor de um material 
é determinada de acordo com a capacidade desde de absorver certos 
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raios luminosos. Por exemplo, uma planta é verde porque absorve todas 
as faixas de luz coloridas que incidem sobre ela, menos a verde, que é 
refletida para nossos olhos. Um objeto que reflete todas as cores é visto 
como branco, e aquele que absorve todas, é visto como preto. Porém, o 
chamado “preto” da mistura das cores-pigmentos na verdade é um cinza 
escuro, denominado cinza-neutro (PEDROSA, 1989).
 A mistura das cores-pigmentos é chamada de síntese subtrativa. 
Existem dois tipos de círculo cromático, aquele usado nos últimos séculos 
por artistas, e o modelo CMYK. A diferença entre estas duas configurações 
se dá por motivos técnicos e psicológicos. Técnicamente descobriu-se 
que definindo como cores primárias o ciano, magenta e amarelo (CMY, 
com as siglas em inglês), obtem-se uma variedade mais ampla de cores. 
Sendo assim, com a mistura de duas delas, criam-se as cores secundárias 
que são: vermelho (magenta + amarelo), verde (amarelo + ciano) e violeta 
(ciano + magenta). Sendo assim, a mistura de todas as primárias forma 
o preto (K do CMYK, que faz referência ao black), ou melhor, o cinza-
neutro (FARINA, 2006).

       (ibid)

O outro círculo cromático é aquele que é ensinado na escola, e que segue 
sendo usado nas áreas artísticas. Suas cores primárias são: vermelho, 
azul e amarelo; e as secundárias: laranja (vermelho + amarelo), verde 
(amarelo + azul) e violeta (azul + vermelho). Diferente do esquema CMY, 
ter o vermelho e o azul como cores primárias, torna-se mais condizente 
com o estudo das cores na psicologia, pois elas provocam sensações e 
significados mais fortes que o magenta e o ciano. Por isso, adquiriu-se 
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este esquema cromático na prática publicitária, pois lida com estímulos 
reais (FARINA, 2006).

           (ibid)

3.2 Propriedades da cor

 Pedrosa (1989) aponta que existe uma diferença entre percepção 
da cor, do fenômeno de sensação da cor. Esta se relaciona com dois 
fatores: o físico (luz) e o fisiológico (o olho), enquanto que a percepção 
é dependente de mais um elemento, o psicológico. Neste caso, a cor 
pode ser percebida através de três características: matiz (comprimento de 
onda), saturação (pureza da cor) e valor (luminosidade). De acordo com 
Fraser e Banks (2007),
 Matiz é o tom próprio da cor, identificado pelo seu comprimento 
de onda. No entanto, existe uma dificuldade em defini-lo, quando há 
tantas incertezas por parte da maioria das pessoas, por exemplo, em saber 
qual é o tom puro de vermelho, que na maioria dos casos, é associado com 
um tom mais alaranjado.
 Saturação é o estato de maior pureza da cor, ou seja, onde não há 
presença de cinza. Sua configuração visual pode ser descrita como mais 
forte, clara e vívida.
 Valor é a variação de luminosidade da cor. Esta pode ser adquirida 
acrescentando branco; no caso de escurecer, acrescenta-se preto à cor.
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Exemplos de Saturação e Valor fornecidos por Fraser e Banks (2007)

3.3 Classificação das cores

 De acordo com estímulos provocados pela cor, mais ligados à 
percepção do que a sensação, foram criadas determinadas classificações 
(PEDROSA, 1989). Entre elas, está a separação das cores em cores 
primárias e cores secundárias, já citado anteriormente. Além dessas, 
existem outras nomenclaturas criadas que seguem as características 
manifestadas pelas cores. Definidas por Frases e Banks (2007), elas são:
 Cores complementares são aquelas que se complementam 
por não possuírem cor semelhante entre si. Por exemplo, o amarelo é 
complementar do violeta, pois o violeta é a cor que não possui amarelo. 
As complementares sempre estão dispostas em lados opostos do círculo 
cromático, ou seja, que para encontrar-las é só traçar uma linha reta que 
divida o círculo.

 

      Esquema de 
           cores complementares
     (FRASER E BANKS, 2007)
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  Cores análogas são o grupo de cores que estão lado a lado no 
círculo cromático, sendo uma relação de pouco contraste. Por exemplo, 
o esquema vermelho-alaranjado - laranja - amarelo apresenta uma 
relação análoga.

          
         

Esquema de cores análogas

 Cores triádicas são as três cores que estão separadas por 
distâncias iguais no círculo cromático. Para encontrar-las basta traçar 
um triângulo equilátero dentro do círculo. Um exemplo são as cores 
primárias, vermelho - amarelo - azul.

 

         

Esquema de cores triádicas
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Cores monocromáticas são aquelas que se tratam da mesma cor, 
alterando apenas o valor e saturação. Por exemplo, um esquema de tons 
de verde, indo do claro para o escuro.

 

          

Esquema de cores monocromáticas

 “Cores quentes são o vermelho e o amarelo, e as demais cores 
predominadas por eles.” (PEDROSA, 1989, p. 18) Elas dão a sensação 
de calor, densidade, proximidade, secura e são estimulantes (FARINA, 
2006).
 “Cores frias são o azul e o verde, bem como as outras cores 
predominadas por eles.” (PEDROSA, 1989, p. 18) E estas dão a sensação 
de distância, frio, leveza, transparência, umidade e são calmantes 
(FARINA, 2006).

3.4 Psicologia da cor

 A psicologia da cor é a área do estudo das cores que mais 
influencia na profissão do designer. Este que procura comunicar através de 
meios gráficos, normalmente coloridos, não pode ignorar os significados 
que cada cor escolhida pode acrescentar ao seu projeto final. Pois como 
explica Fraser e Banks (2007),

A cor influencia tudo, modelando, acidental 
ou intencionalmente, nossa percepção. Pode 
comunicar complexas interações de associação 
e simbolismo ou uma simples mensagem, mais 
clara que as palavras. Se você vai a um estádio, 
certifique-se de que sua camisa não seja a única 
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vermelha em um mar de azul. A cor é um assunto 
tão sensível quanto religião ou política, e está 
frequentemente vinculado a ambas. Há verdades 
universais sobre nossa interpretação das cores ou 
tudo é relativo? Semiótica, psicologia e misticismo 
contam histórias conflitantes. (p. 7)

O que sim é verdade é que transmitir ideias através das cores possui um 
alcance muito maior que a palavra, pois ela pode ser compreendida, em 
muitos casos, até por analfabetos e pessoas de outras culturas (FARINA, 
2006).
 Cada significado associado com determinada cor pode vir de 
vários fatores. Um deles é a própria natureza, que pode trazer avisos de 
perigo, atração ou tranquilidade. Por exemplo, o vermelho que existe no 
sangue, e o laranja do fogo, acabam sendo associados a situações de morte 
e perigo, sendo vistos como cores de alerta. O preto, encontrado em lugares 
escuros, onde o perigo é desconhecido, também representa a morte por 
haver ausência de luz. Por outro lado, o azul do céu e o verde das matas, 
onde encontra-se abrigo e comida, são cores que provocam tranquilidade 
e equilíbrio no sistema nervoso do homem (TISKI-FRANCKOWIAK, 
1991). Essas associações podem ser vistas como universais, pois como 
afirmam muitos cientistas, há significados “naturais” das cores, que geram 
percepções sem estarem associados ao condicinamento social e cultural 
(FRASER e BANKS, 2007).
 Com o surgimento das civilizações, o número de significados 
relacionado as cores se expandiu e se diversificou em cada nova cultura. 
Suas associações podem ser encontradas nas diversas áreas da sociedade, 
como na religião, política, costumes e tradições, nas sinalizações técnicas, 
na tecnologia, na publicidade, ou seja, em geral, atualmente está em todos 
os cantos das cidades (FRASER e BANKS, 2007).
 No caso das religiões por exemplo, cada cultura possui uma 
hierarquia diferente para as cores. No cristianismo, Deus é representado 
com a cor mais importante, o vermelho púrpura, enquanto Jesus veste 
vermelho luminoso e Maria de azul; na China a cor mais importante é o 
amarelo, sendo a cor do Imperador; para os indianos, seu Deus Krishna tem 
pele azul; e o verde é a cor sagrada no Islã. Por se tratarem de convenções 
antigas, em muitos dos casos, a importância que cada cor recebia estava 
diretamente relacionada com a raridade do pigmento. Por isso no Império 
Romano, apenas o imperador Júlio César podia vestir a cor púrpura, tida 
como a cor do poder, pois era um tom valioso de difícil obtenção, que 
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não desbotava e era extraído de um molusco. No caso da produção de 
pigmento para pintura, a cor mais cara era o Azul de Ultramar, que se 
obtinha através de uma pedra semi-preciosa chamada lapislázuli, vinda 
do mar Caspio e do mar Negro, muito além do oceano Índico (HELLER, 
2010). Esses exemplo são todos significados que foram sendo construídos 
de acordo com os acontecimentos históricos, e que vão se renovando com 
o tempo, sempre se adaptando às mudanças culturais.
 No caso da área técnica e de utilidade prática da cor, foram 
sendo criadas, com o crescimento das cidades, normas de uso da cor 
na segurança do trabalho, no campo industrial, trânsito, entre outros. 
Estas, são associações que visam o entendimento rápido das pessoas, 
gerando reações automáticas e instantâneas, para evitar acidentes e 
desentendimentos. “Esses signos visuais realmente só possuem valor 
real quando podem ser facilmente decodificados por aqueles a quem se 
dirigem, seu público-destino. Por isso são estudados seus componentes 
psíquicos, sócio-culturais e fisiológicos.” (FARINA, 2006, p. 89)
 E uma área muito mais recente, que utiliza-se dos sentidos 
psicológicos da cor, como também acrescenta associações novas, é a 
publicidade. “Não é coincidência que o uso mais forte da cor é encontrado 
com frequência onde alguém está tentando lhe vender alguma coisa.” 
(FRASER e BANKS, 2007, p. 12). A publicidade estuda e utiliza-se 
das associações que já existem sobre as cores, porém, ela também acaba 
criando novos conceitos que se tornam pregnantes no inconsciente das 
pessoas. A figura do Papai-Noel por exemplo, antes da Coca-Cola usar-lo 
como “garoto-propaganda” de sua marca, sua vestimenta era retratada 
em diferentes tons aos tradicionais vermelho e branco. Porém, após esse 
novo conceito visual ser implantando, ninguém mais logra associar essa 
personagem com outro esquema cromático (FRASER e BANKS, 2007).
 Apesar da percepção da cor ser um evento individual, que pode 
ser determinado por vários fatores, é de concordância dos psicólogos e 
agentes culturais, que existem significados das cores que são básicos para 
todos os indivíduos da mesma cultura (FARINA, 2006). Neste projeto, 
limitou-se o estudo para as seis cores principais do círculo cromático 
- apresentado como o mais relevante na geração de significados - que 
são: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. A seguir são 
apresentados os conceitos que são mais associados a cada cor, de acordo 
com três autores principais.
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3.3.1 Vermelho

 A cor vermelha de acordo com Farina (2006) apresenta 
determinadas associações materiais: cereja, guerra, sinal de parada, 
perigo, fogo, sangue, combate, lábios, mulher, conquista e masculinidade. 
E suas associações afetivas são: dinamismo, força, energia, revolta, 
barbarismo, coragem, furor, intensidade, paixão, vigor, glória, calor, 
violência, excitação, ira, emoção, alegria, extroversão e sensualidade.
 No site www.mariaclaudiacortes.com os significados são 
divididos entre positivos e negativos da cor. Além das associações já 
citadas anteriormente, vale destacar dos significados positivos: ambição, 
romance, diversão, visível, moda, beleza, velocidade, circulação, loucura, 
excentricidade, amizade, comunismo e compaixão. E dos negativos: 
proibição, assassinato, luxúria, pecado, vergonha e maldade.
 E Heller (2010), em seu livro Psicologia del Color, cita além das 
palavras acima, situações e fatos que são relacionados à cor vermelha. 
Entre eles cabe citar: a cor vermelha foi a primeira a ser nomeada, e em 
alguma línguas “vermelho” e “cor” são a mesma palavra; talvez seja a 
primeira cor que o bebê enxerga; é usada exageradamente na publicidade 
e é a primeira cor a incomodar a vista; o corpo fica vermelho de acordo 
com as emoções, como raiva, paixão e vergonha; Inferno; na China se 
casa de vermelho, e a cor é usada em outras festividades por representar 
a felicidade; Papai-Noel; o inseto joaninha é um símbolo de felicidade; 
Chapeuzinho-Vermelho usa essa cor como proteção ao lobo mau; 
materialismo; nobres usavam capas vermelhas; tapete vermelho, usado 
em várias cerimônias; Marte, deus da guerra; prostitura; cabelo ruivo; 
batom; Ferrari; boxe; anúncios publicitários; toreiro; e cortina do teatro.

3.3.2 Laranja

 Associação material: operacionalidade, Outono, laranja, fogo, 
pôr-do-sol, calor e festa.
Associação afetiva: excitabilidade, luminosidade, euforia, energia, 
alegria, advertência, tentação, prazer e senso de humor. (FARINA, 2006)
 Acrescentando os significados fornecidos por Cortes (2003) tem-
se:
Características positivas: ação, emoção, explosão, extravagância, 
exuberância, sabor, apetite, abundância, diversão, carisma, celebração, 
comunicação, amizade, generosidade, sociedade, determinação, 
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comodidade, inspirador, visibilidade, criatividade e transformação.
Características negativas: exageração e escândalo.
 E de acordo com Heller (2010), o laranja é associado com: exótico; 
laranjeiras; Índia; aromático; tempero agridoce, temperos asiáticos; gosto 
bom; chamativo; inadequado; original; bote de salva-vidas; agradável; 
intenso; ilumina e aquece; Budismo; Dalai Lama e açafrão.

3.3.3 Amarelo

 Associação material: flores grandes, palha, luz, verão, limão, 
chinês e calor de luz solar.
Associação afetiva: iluminação, conforto, alerta, gozo, ciúme, orgulho, 
idealismo, egísmo, inveja, adolescência, espontaniedade, variabilidade, 
euforia e originalidade. (FARINA, 2006)
    Características positivas: atividade, energia, estimulação, extroversão, 
nutritivo, imaginação, inovação, inspiração, criativo, visível, inteligência, 
intuição, espontaniedade, alegria, risada, otimismo, conhecimento, 
filosofia, expansão, leve, covarde, comunicação, juventude, lúdico, 
curioso, amizade e confiança.
Características negativas: doente e perigo (CORTES, 2003).
 O amarelo tem os significados de: a cor mais clara; ouro; cor 
instável, pois se transforma facilmente com o acréscimo de outra cor; 
contraditório; diversão; agudo; Van Gogh; pequeno e rápido; Apolo, Deus 
do Sol; homens belos gregos; a maioria das flores são amarelas; fruta 
madura; girassol; sorrizo amarelo; sabor azedo; refrescante e amargo; 
visível; advertência; árabe; paella; cor do imperador chinês; “amarelo 
velho”. que refere-se a livros com folhas amareladas (HELLER, 2010).

3.3.4 Verde

 Associação material: umidade, frescor, primavera, bosque, águas 
claras, folhagem, tapete de jogos, planície e natureza.
Associação afetiva: adolescência, bem-estar, paz, saúde, abundância, 
tranquilidade, segurança, natureza, equilíbrio, esperança, serenidade, 
juventude, suavidade, descanso, liberdade, tolerância e ciúme. (FARINA, 
2006)
 Características positivas: aventura, cômodo, convencional, 
confiável, fidelidade, fértil, livre, harmonia, sorte, neutro, calmo, 
reprodutivo, relaxado, próspero, preguiçoso, saudável, participativo, 
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sincero, paciente e atlético.
Características negativas: imaduro, doente, indiferente, enjoado e 
venenoso (CORTES, 2003).
 E também, o verde é associado com: agradável e tolerância; 
tranquilidade e segurança; vegetariano; trevo de quatro folhas; sapo; 
fruta verde (não madura); amargo; Vênus; a cor sagrada do Islamismo; 
verde dos monstros; cor burguesa; tedioso; irlandeses e mesa de jogos. 
(HELLER, 2010).

3.3.5 Azul

 Associação material: montanhas longíquas, frio, mar, céu, gelo, 
feminilidade e águas tranquilas.
Associação afetiva: viagem, verdade, afeto, intelectualidade, paz, 
precaução, serenidade, infinito, meditação, confiança, amizade, amor e 
fidelidade. (FARINA, 2006)
 Características positivas: equilíbrio, calma, contemplação, 
autocontrole, autoridade, franqueza, ordem, rigidez, cultura, cooperação, 
tradição, proteção, segurança, lealdade, obediência, responsabilidade, 
confiança, maturidade, estabilidade, frescura, limpeza, transparência, 
liberdade, paz, bondade, honestidade, ternura, inteligência, lógica, 
tecnologia, fé e infinito.
Características negativas: depressivo, lento, isolado, solitário, 
melancólico e triste. (CORTES, 2003).
 O azul está ligado a: anti-alimentício; longe e eterno; fidelidade; 
o azul está ligado ao tempo; fantasia; irreal; viagra; Matisse; Picasso; olho 
mágico; a cor mais fria; a cor da sombra no Impressionismo; vestimenta 
comum; ciência; masculinidade; razão; prático, técnico e funcional; 
uniforme; jeans; relaxamento; sono; blues; paz; sangue azul e príncipe 
azul (HELLER, 2010).

3.3.6 Violeta

 Associação material: noite, janela, aurora, sonho e mar profundo.
Associação afetiva: fantasia, mistério, dignidade, egoísmo, grandeza, 
misticismo, espiritualidade, delicadeza e calma. (FARINA, 2006)
 Características positivas: inteligente, artístico, luxuoso, real, 
vaidoso, feminino, fragante, aristocrático, frio, criativo, dramático, 
digno, encantado, extravagante, elegante, independente, individualista, 
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inspirativo, líder, mágico, nostálgico, refinado, orgulhoso, rico, secreto, 
sensitivo, sóbrio, espiritual, supersticioso, e sabio.
Características negativas: indiferente, arrogante, solitário e melancólico. 
(CORTES, 2003).
 E segundo Heller (2010), acrescentam-se as associações: violetas 
(flor); molusco (de onde se obtinha a cor púrpura); mantos reais; cor do 
poder; Júlio César; cor imperial; cor do divino; pedra ametista; pecado 
doce; magia; última cor a ser vista antes de escurecer; esoterismo; chakras; 
artificial; Art Nouveau; ambíguo e a cor das mulheres mais velhas.

Considerações finais do capítulo 3
 
 Como apresentado neste capítulo, a cor é um elemento que 
influencia o homem de diversas maneiras em sua vida. Além de forma 
física e fisiológica, as cores interferem também no sistema psicológico. 
O ser humano por se tratar de um ser simbólico, durante os séculos foi 
agregando diversos significados às cores que o rodeiam, e nas últimas 
décadas, essas associações feitas com as cores são pesquisadas para 
serem usadas na transmissão de mensagens de maneira mais efetiva. Este 
tema foi mais aprofundado pois se trata da área de pesquisa que dará 
sentido à criação da história, texto e ilustração, do livro infantil deste 
projeto. A seguir, no próximo capítulo será apresentada de que forma as 
teorias sobre psicologia da cor foram agregadas ao livro, e como este foi 
construído passo a passo de acordo com as etapas descritas no capítulo 2.
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4 PROJETO DE LIVRO INFANTIL

 O projeto consiste em estudar e executar todas as partes que 
compõe o livro infantil, desde a criação da história até a ilustração 
e editoração. Normalmente, como citado no capítulo 2, não ocorre 
da mesma pessoa cumprir as três funções, porém, este trabalho visa a 
experimentação de todas as etapas da produção, sendo sim possível, com 
muitas horas de dedicação, a criação de um livro infantil por completo.
 O objetivo didático desta obra é a imersão da criança (ou adulto) 
no tema Psicologia das Cores. Por ser um estudo da cor raramente 
encontrado fora de livros técnicos e científicos, pensou-se na possibilidade 
de transformar as teorias escritas em imagens. Não se trata de um livro 
didático, onde se torna explícita a intenção do aprendizado, mas sim, de 
um livro lúdico, onde serão apresentados muitos significados das cores 
através de uma história, com personagens e cenários. Acredita-se, como 
afirma Smith (1990), que o livro infantil cativa, emociona e fornece 
aprendizado muitas vezes com mais eficiência do que livros técnicos 
sobre o mesmo assunto.
 O público alvo deste projeto, inicialmente consiste em crianças 
de 7 a 9 anos de idade. Porém, estima-se que o conteúdo do livro seja de 
interesse também dos adultos, pois trata-se de um tema técnico-científico 
que é utilizado em várias profissões, como design, publicidade, arte, 
arquitetura, decoração, moda, ou seja, todas aquelas que trabalham com 
cores. No entanto, não se exclui a possiblidade de haver interesse sobre o 
tema, por pessoas de outras áreas.
 Seguindo a maneira que foi dividido o item 2.2 Etapas de 
criação, este capítulo apresenta o desenvolvimento do projeto-livro em 
cada uma de suas etapas: textual, visual e editorial.

4.1 A ideia

 A vontade de criar um livro infantil existia, só faltava a ideia. 
Assim, rebuscou-se na memória assuntos interessantes e referências 
que poderiam servir para uma boa história. A inspiração surgiu através 
da recordação do site www.mariaclaudiacortes.com, que havia sido 
recomendado no começo da faculdade. O site consiste em um Motion-
design sobre Psicologia das Cores, desenvolvido por Cortes como seu 
projeto de mestrado. Outro elemento que trouxe inspiração foi a leitura do 
livro Alice: Edição Comentada (2002), uma publicação especial que traz 
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Aventuras de Alice no País das Maravilhas & Através do Espelho com 
comentários sobre os significados por trás da narração e relatos sobre a 
vida do autor, Lewis Carrol.
 Com a união das duas referências, surgiu a idéia de criar os 
Mundos das Cores, onde cada cor possuiria seu próprio Mundo, que 
expressaria todos seus significados psicológicos. E o desenvolvimento 
dessas ilustrações teve como referência o livro Onde está Wally? de 
Martin Handford.

4.2 A História

 Inicialmente o ponto principal da história foi o desenvolvimento 
de um Mundo para cada cor. Foram escolhidas as 6 cores principais, as 
primárias e secundárias, com referência ao esquema publicitário segundo 
Farina (2006): vermelho, azul, amarelo, laranja, verde e violeta. Cada “Cor 
Mundo” é visitada pela personagem principal, e dentro dessa realidade 
paralela, o cenário, as atividades, as personagens, absolutamente tudo 
está de acordo com as características psicológicas relacionadas a essa 
cor, descritas pelos autores pesquisados. A partir disso, a história com 
começo, meio e fim foi criada.
 Em resumo, trata-se de Matiza, uma menina de aproximadamente 
10 anos que não é muito decidida, não possui muitos gostos e nem 
amigos, e não faz parte de nenhum grupo na escola. Sua forma de ser 
a incomoda ainda mais quando é questionada em sala sobre qual é sua 
cor favorita. Andando de volta para casa no meio da chuva, encontra um 
guarda-chuva preto que ao colocá-lo sobre a cabeça ele se fecha em volta 
dela. Quando consegue se livrar, está em outro lugar, em um espaço vazio 
com seis portas coloridas. A porta violeta se abre e sai dela um garoto. Ele 
é o “guia” do Mundo Violeta e irá apresentar a Matiza todo o cenário e 

Imagem do site www.mariaclaudiacortes.com
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os personagens que transmitem os significados da cor. Matiza é puxada 
e carregada pelo Mundo, enquanto só o guia fala e expõe as principais 
características de seu lugar. No fim do passeio o garoto a convida a ficar 
ali, sendo que se Matiza aceitar, significa que a cor violeta é sua favorita e a 
representa como pessoa. Porém, ela não se sente totalmente representada, 
então tenta explicar que deve ir embora. A porta violeta se abre e Matiza é 
puxada por uma garota, a guia do Mundo Azul, que a carrega para dentro 
da porta azul. Toda a ação se repete, a guia mostra todo seu Mundo e 
personalidade, e convida Matiza a ficar. Ela então terá que enfrentar a 
decisão de ficar e participar de um grupo ou seguir em frente e conhecer 
as outras cores que ainda estão por vir. No entanto, em algum momento 
Matiza terá que se decidir à qual Mundo faz parte. Não esquecendo que 
existe um ser nas sombras que observa os passos da personagem por todas 
a história, apenas esperando o momento certo de aparecer.

4.3 O Roteiro

 Seguindo o modelo de roteiro apresentado por Field (2001) no 
item 2.2.2 O Roteiro, a história de Matiza pode ser dividida nos três Atos, 
que são intercalados pelos Plot Points:

 Ato I (Apresentação) - São as primeiras quatro páginas. Na 
página 1: Perfil de Matiza; Página 2: Matiza na escola; Páginas 3 e 4: 
Matiza correndo atrás do guarda-chuva na chuva.

 Plot Point I (Insidente que muda a linearidade da história) - São 
as páginas 5 e 6. Momento em que Matiza abre o guarda-chuva e percebe 
que está em outro lugar.

 Ato II (Confrontação) - Está contido da página 7 à 30. São os 
acontecimentos em que Matiza conhece os Mundos das cores e vai sendo 
puxada por cada guia (crianças pertencentes aos mundos) para prosseguir. 
Cada guia quer que Matiza escolha seu Mundo, sua cor, como a favorita, 
a protagonista tenta conhecer e fugir de cada Mundo para lograr entrar no 
próximo.

 Plot Point II (Insidente que encaminha a história para o final) - 
Páginas 31 e 32. Quando acontece a briga de todas as cores por Matiza, 
elas vão se misturando até criar o Preto, e tudo fica escuro fora e dentro 
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de Matiza.

 Ato III (Resolução) - Da página 33 até o final (página 42). Após 
o Sr. Preto perturbar Matiza, esta encontra-se com si mesma e une as 
cores, formando luz. No fim, ganha sua própria porta, e convida a todos 
as personagens a visitarem seu Mundo.

4.4 O texto

 O texto foi desenvolvido com narração na terceira pessoa que se 
alterna entre os diálogos dos personagens. Exemplo da narração:

“Matiza começou a ficar nervosa com a pergunta. Nunca se decidia sobre 
seus gostos. Por que até na aula ela tinha que ser questionada? Foi só 
a professora lançar essa frase, que a classe inteira virou uma bagunça. 
Todos queriam dar opinião de suas preferências. Só Matiza ficava quieta, 
como sempre fazia.”

 Em todo momento da criação textual, foram pensadas as relações 
entre texto-imagem, evitando “redundância” entre as duas linguagens e 
sim criando um laço de dependência e enriquecimento entre elas. Por isso, 
ler apenas o texto sem as ilustrações fica de difícil entendimento. Para dar 
mais dinamismo, procurou-se também o uso de bastante diálogos, sendo 
uma boa tática para enlaçar as falas com as ações dos personagens, como 
nas histórias em quadrinhos. Por exemplo, o texto apresenta apenas o 
diálogo e não descreve a ação, pois esta será representada pela imagem.
 Em uma das partes do texto, procurou-se brincar um pouco com 
a sonoridade da palavra e com a atenção do leitor. Essa cena ocorre no 
começo da história, quando a personagem principal está voltando para 
casa e começa a chover. A frase que descreve a ação é a seguinte:

E para aumentar a frustração de Matiza, começa a chover. Tanta chuva 
que só consegue ver chuva. Chuva chuva chuva chuva guarda-chuva 
chuva chuva chuva chuva “Epa! Um guarda-chuva!”

A palavra chuva é repetida várias vezes como fazendo ilusão as gotas de 
chuva que vão caindo. Mas no meio dessa chuva existe um guarda-chuva 
escondido, e assim, como na imagem esse elemento aparece camuflado, 
procurou-se camuflar também a palavra guarda-chuva no meio de tanta 
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chuva.
 Outro diferencial da narração são os diálogos dos personagens. 
Dessa forma, não só as imagens expressam a personalidade de cada 
personagem, mas também o texto. Procurou-se então agregar sutilezas que 
diferenciassem as falas de cada um. Alguns exemplos são demonstrados a 
seguir.
 Personagem Violeta (Russeus): Sua personalidade demonstra 
que é da realeza, é mesquinho e vaidoso, culto e calmo, não se surpreende 
facilmente. Assim, sua forma de falar ficou mais erudita, utilizando o tu 
em vez do você. Exemplo de diálogo:

“Saudações, bela donzela, sou o príncipe Russeus. Ao cruzar esta porta, 
poderás contemplar meu Reino. Porém, terás que implorar para entrar.”

 Personagem Azul (Bluette): É uma menina calma e técnica. 
Fala formalmente e é direta. Porém, nunca perde a gentileza. Exemplo de 
diálogo:

“Oi, meu nome é Bluette e informo que minha porta é com certeza muito 
mais interessante!”

 Personagem Verde (Guido): Está sempre de bem com a vida, é 
relaxado, calmo e fala como os paulistas que chegam em Florianópolis e 
viram hippie. Exemplo de diálogo:

“Diz aí, meu, qual tua cor preferida?”

 Personagem Amarelo (Amaranta): É alegre e brincalhona. Sua 
fala é a mais semelhante a das crianças. Exemplo de diálogo:

“Sabia que lá na China o amarelo é a cor mais importante de todas? 
A gente brinca muito muito, mas também somos muito inteligentes! É a 
casa da filosofia e das grandes ideias. Não é legal ficar aqui? É sempre 
verão! Fica mais, por favor...”

 Personagem Laranja (Arancio): Garoto legal, comunicativo, 
gosta de gritar e é exagerado. Exemplo de diálogo:

“Energiaaaaa! Aqui nada de dormir! Adoro esportes e festas! Sempre 
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temos muuuuuuita comida! O pessoal é super engraçado e você vai 
adorar fazer parte do grupo! De vez em quando dá uma explosão aqui 
e ali, é que mexemos muito com fogo, sabe? Você tem lareira? Aqui 
no Outono é super aconchegante! O lugar mais agradável para ficar! 
Pergunte aos indianos!”

 Personagem Vermelho (Robin): É mandona e direta. Gosta de 
chamar a atenção, tenta seduzir quando fala, mas se irrita muito fácil. 
Exemplo de diálogo:

“O quê? Você acha que eu vou perder você para as outras cores? Não te 
deixarei sair! Eu mando aqui e estou ficando furiosa!”

4.5 O Formato

 As decisões de formato foram avaliadas de acordo com os critérios 
de Assis (2007 apud Flexor, 2006) e Necyk (2007 apud Nobelman, 1988) 
que foram apresentados no item 2.2.7.2 Formato.
 O primeiro aspecto foi levado em conta foi o diferencial da 
página tripla. Esta foi implantada pela decisão de acrescentar ao livro 
um elemento especial, que não trouxesse grandes custos. Como as cenas 
dos Mundos das Cores são o ponto óptimo da história, criou-se a idéia 
de haver uma abertura de página na página dupla para revelar uma nova 
ilustração. As cenas dos painéis então, ficam escondidas atrás da página 
tripla, que esta é levantada fazendo referência à uma porta se abrindo. 
Essa porta revela atrás dela o Mundo da cor correspondente. Retomando 
ao formato, ele teve que ser pensado de acordo com o tamanho dessa 
página tripla, que possui duas dobras, e que ao ser aberta, o tamanho do 
livro aumenta. Era então importante considerar o aspecto ergonômico, 
pois mãos pequenas vão manusear o impresso, e por isso deve-se tomar 
cuidado com tamanho das três páginas juntas lado a lado.
 Porém, também era importante considerar o tamanho das 
ilustrações. Os Mundos são painéis cheios de detalhes, com personagens 
em miniatura. Por esse motivo, o formato não poderia ser muito reduzido, 
pois prejudicaria a visibilidade das ilustrações.
 O aspecto cultural também foi pensado. Nas últimas décadas o 
formato quadrado no livro infantil começou a ser bem difundido, sendo 
mais comum associar livros ilustrados à essas proporções (LINDEN, 
2011).
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 E não menos importante, o critério financeiro foi calculado a 
partir dos formatos pensados de acordo com os aspectos levantados à cima. 
Para planejar o tamanho das páginas de acordo com o custo benefício, é 
necessário tomar conhecimento dos formatos de papel usado nas gráficas 
para impressão de Offset (sistema usado para grandes tirágens). De 
acordo com OLIVEIRA (2002), o formato de fábrica mais encontrado 
nas gráficas brasileiras é o 2B, que possui as medidas (sem pré-corte): 
66 x 96 cm. O cálculo de aproveitamento de papel se calcula da seguinte 
maneira: independe da máquina usada, existe uma área útil de impressão 
que ela é adquirida subtraindo 4 cm de cada lado da folha. Neste caso, as 
medidas 66 x 96 cm passariam para 62 x 92 cm. A seguir deve-se dividir a 
folha em quantas partes for necessário para alcançar o formato preliminar 
do livro aberto. Como o livro possui páginas triplas, foi-se considerado 
um tamanho em que caberiam três delas, como mostra na figura.

Esboço do planejamento do formato (imagem da autora)

 O formato preliminar de cada uma ficou: aproximadamente 62 x 
30 cm. Posteriormente, subtrai-se 1 cm de cada lado de cada divisão (neste 
caso, das três páginas triplas), que correspondem as marcas de corte. 
Assim, as medidas mudam para: 61 x 29. E se houver sangramento no 
layout, desconta-se mais 1 cm de cada lado. Como nas cenas dos painéis 
as imagens chegam até as bordas da página, é necessária a subtração da 
marca de sangramento. Assim, as medidas finais, no momento, são: 60 x 
28.
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 Por se tratar do formato triplo aberto, deve-se dividir por três 
uma das medidas para chegar ao tamanho do livro fechado. Este fica com 
20 x 28 cm. 20 cm de largura se adequa as exigências de ergonomia, pois 
60 cm não chega a ser inacessível para mãos pequenas, e logra ser um 
tamanho que não danifica a visibilidade das ilustrações. Porém, a altura 
de 28 cm é muito extensa, já que considerou-se criar um formato mais 
quadrado. Assim, as medidas finais estabelecidas ficaram em: 20 x 23 cm 
no formato fechado, 40 x 23 cm no formato aberto e 60 x 23 cm na página 
tripla.

 Exemplo de livro com página tripla (Yumi de Annelore Parot)

4.6 As Ilustrações

 Após definir o roteiro e o formato, as ilustrações já podiam 
passar de meros rascunhos para a criação dos desenhos oficiais. O 
desenvolvimento do livro foi divido em duas partes: os painéis, que 
seriam os Mundos destinados a cada cor; e as cenas, que são todas as 
outras partes da história. Para a criação dos painéis, dos personagens e das 
portas (que são as entradas para os painéis), foi necessária uma dedicação 
especial com relação às outras ilustrações. Por se tratarem de cenas 
fortemente conceituais, nenhum elemento podia estar em desacordo com 
as teorias pesquisadas sobre a psicologia das cores. Cada detalhe, cada 
personalidade, tudo foi desenvolvido a partir de conceitos estabelecidos 
por livros científicos. Sendo essa a proposta principal deste projeto.

4.6.1 Pesquisa e referências

 A pesquisa de conceitos e outras simbologias das cores, foi feita 
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de várias maneiras. Formalmente pesquisou-se livros científicos sobre cor, 
todos ocidentais, por isso o resultado deste projeto pode não condizer com 
a percepção de outras culturas. As principais informações foram retiradas 
dos seguintes livros: “Psicología del Color”, “Psicodinâmica das cores em 
comunicação”, “O guia completo da cor” e “Homem, comunicação e cor”. 
Porém, uma das referências mais usadas, e a primeira a ser consultada, foi 
o site www.mariaclaudiacortes.com, já citado anteriormente.
 Assim, foram listadas todas as palavras que tais livros e site 
associavam com determinada cor, além de anotar situações históricas e 
curiosas citadas por Heller (2010). Informalmente foram acrescentadas 
características de opinião pessoal, entre elas, associações com elementos 
da cultura brasileira e até regional.
 A partir de algumas palavras escolhidas dos livros, pesquisaram-
se referências de imagens na internet. Dos sites utilizados, citam-se os 
principais: google imagens, www.flickr.com e www.deviantart.com. 
Também, pesquisaram-se as cores em si, investigando qual repertório de 
imagens é apresentado em cada site na busca de determinada cor. Através 
dessa coleta, as imagens foram agrupadas no programa Adobe Photoshop 
para criar um Painel Semântico de cada cor.

Exemplo de painel semântico para o Mundo Laranja (imagem da autora)

 Com o Painel Semântico como referência visual, e com a lista 
dos principais conceitos que descrevem a cor, iniciou-se a criação dos 
painéis e o desenvolvimento das personagens.
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4.6.2 As personagens

 Como cada personagem representa uma cor, suas características 
físicas e psicológicas devem coincidir com as teorias pesquisadas 
anteriormente. Além das seis cores (vermelho, laranja, amarelo, verde, 
azul e violeta), tem-se a personagem principal, Matiza, e o malvado, 
o Sr. Preto. Como fator comum, as seis cores e Matiza são crianças de 
aproximadamente 10-11 anos. Suas medidas de altura são em média três 
cabeças e meia (medida geralmente usada para personagens mais infantis, 
caricaturas ou cartoons, sendo que uma pessoa real mede oito cabeças, 
aproximadamente). Os nomes de cada personagem foram escolhidos de 
acordo com uma tabela contida no livro de Heller (2010), em que ela cita 
nomes ocidentais que representam alguma cor.

 

Estudos visuais da personagem Matiza (imagens da autora)
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 Matiza
 Nome: Criado a partir da palavra “matiz” que significa cor.
 Personalidade: No começo da história é uma menina de “pouca 
personalidade”, no sentido de que não tem gostos específicos, não é 
decidida e lhe falta força de opinião. Não possui muitos amigos, ou talvez 
nenhum, sente-se diferente de todos e por isso não pertence a nenhum 
grupo da escola. Apesar de tudo, é curiosa e gentil. Sua verdadeira 
personalidade vai se revelando no decorrer da história, onde torna-se mais 
decidida e confiante de si mesma.
 Físico: Com um pingo de egocentrismo, fisicamente se parece 
à autora do livro. Cabelos cacheados castanhos a diferem da maioria das 
crianças que conhece.
 Vestimenta: Depois de muitos testes, a roupa final decidida foi 
um short e sapatos pretos, para não chamar atenção, e uma blusa branca. 
A blusa foi escolhida dessa maneira para acrescentar um detalhe pictórico 
na história, em que a cada Cor-Mundo que Matiza entra, a cor presente é 
absorvida por sua blusa. Sendo que no fim da história, Matiza possui em 
sua blusa as seis cores, dos seis Mundos que visitou.

Matiza no começo da história, sem nenhuma cor; e Matiza no fim, com a blusa 
colorida (imagens da autora).
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 Russeus
 Nome: Vermelho-escuro em latim, como se referiam ao roxo
 Personalidade: Nobre, artístico, vaidoso, feminino, elegante, 
inteligente, misterioso, orgulhoso, espiritual e um pouco anti-social. Ele 
é praticamente um príncipe que tem o seu reino, não gosta de conversar 
com muitos e aprecia a arte e a fantasia.
 Físico: Por prezar a elegância e a beleza, seu corpo é magro 
e esguio, seus cabelos são negros e sedosos e seu rosto é fino de pele 
branca, como eram os príncipes e nobres. Seus olhos um pouco caídos 
demonstram que não se surpreende fácil, e acredita que suas qualidades 
são melhores do que as dos outros.
 Vestimenta: Pela cor violeta estar mais inclinada para o grupo 
de cores frias, sua roupa constitui uma calça justa, uma blusa de manga 
comprida de gola e um sapato formal.

Referência visual do personagem Russeus (imagens da autora)
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 Bluette
 Nome: É uma flor azul, que em francês se chama Centaura
 Personalidade: Confiável, inteligente, solitária, racional, 
pacífica, boa, calma, técnica, profunda, livre, educada e formal. É a 
personagem mais boazinha e menos egoísta.
 Físico: Por estar relacionada à tecnologia, calma e bondade, seus 
traços foram aproximados ao oriental. É uma japonesa de óculos, com 
cabelos longos e negros, e seu rosto sempre está sereno.
 Vestimenta: Por ser a cor mais fria, seu Mundo está em pleno 
Inverno. Além do vestido de lã de manga comprida, foram acrescentados 
acessórios de inverno como um cachecol e uma touca (de estilo peruana, 
para deixar-la menos comum); usa botas de frio e calça jeans por baixo do 
vestido.

Referência visual da personagem Bluette (imagens da autora)
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 Guido
 Nome: Deriva do nome Wito que significa “bosque” no antigo 
alemão.
 Personalidade: Calmo, equilibrado, saudável, aventureiro, 
generoso, companheiro, preguiçoso, “natureba”, eficiente, fiel e sortudo. 
Típico “bicho grilo”, gosta de natureza e vê a vida passando com 
tranquilidade.
 Físico: Alto e magro mas de cara redonda, diferente de Russeus, 
sua expressão no rosto é amigável e seus olhos são caídos pela preguiça. 
Tão preguiçoso que não corta o cabelo e o deixa amarrado.
 Vestimenta: O verde não é uma cor quente, porém também não 
muito fria, é fresca. Por isso, usa roupas leves, como uma calça mais 
larga, uma blusa sem manga e chinelo de dedo.

Referência visual do personagem Guido (imagens da autora)
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 Amaranta
 Nome: É o nome de uma flor amarela.
 Personalidade: Alegre, brincalhona, criativa, inteligente, curiosa, 
covarde, otimista, imaginativa, inventiva, amiga, expressiva, invejosa e 
ciumenta. É a mais nova dos personagens.
 Físico: Além de ser a mais criança, o amarelo representa o leve, 
por isso é a personagem mais baixinha. Seu cabelo curto e loiro é todo 
repicado, pois sempre está brincando e não se importa em parecer com 
um menino. Outros aspectos que a deixam mais infantil, é a falta do dente 
da frente (dente-de-leite que caiu) e as sardas no rosto.
 Vestimenta: Seguindo a linha de brincalhona e alegre, e tendo 
em conta a temperatura quente da cor amarela, a personagem usa um 
macacão curto com uma blusa por baixo e um all star de cano alto.

Referência visual da personagem Amaranta (imagens da autora)
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 Arancio
 Nome: Significa laranja em italiano.
 Personalidade: Energético, extrovertido, explosivo, sociável, 
comunicativo, criativo, exagerado, guloso, engraçado, agradável, 
esportista e festivo. O mais empolgado e tagarela, é raro ver-lo dormindo.
 Físico: O mais alto de todos, joga todos os esportes e come todas 
as comidas. É o de pele mais morena por ser exótico, e tem um cabelo 
blackpower por gostar de chamar a atenção.
 Vestimenta: O laranja como cor quente, pede uma roupa mais de 
verão. Calção e camiseta de manga curta é o estilo mais comum entre os 
garotos. Ele usa tenis para estar sempre preparado para algum jogo.

Referência visual da personagem Arancio (imagens da autora)
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 Robin
 Nome: Significa “o vermelho” na língua inglesa.
 Personalidade: Corajosa, líder, atraente, dinâmica, competitiva, 
carismática, romântica, agressiva, impulsiva, revolucionária, determinada, 
amiga, intensa e alegre. Gosta de ser vista primeiro e considera a si mesma 
uma garota forte independente.
 Físico: Pelo vermelho estar associado a beleza e sensualidade, 
a personagem possui cabelos longos e volumosos, boca carnuda e olhos 
atraentes. Suas sombrancelhas são grossas para representar que não é 
apenas um rosto bonito.
 Vestimenta: Vermelho é uma cor quente, então usa short e 
camiseta. Esta mostra os ombros para remeter um pouco a sensualidade 
sem ficar agressivo. Ela usa coturnos para representar que não “leva 
desaforos para casa”.

Referência visual da personagem Robin (imagens da autora)
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 Sr. Preto
 Nome: O “Sr” foi usado para não relacionar com preto racial
 Personalidade: Nobre, sofisticado, ameaçador, pessimista, frio e 
sério. Ele vive se escondendo nas sombras.
 Físico: Não possui forma definida, quase não se asemelha a um 
humano, apenas é um ser com um nariz de corvo e pele branca como 
o papel. Quando aparece por inteiro seu corpo é como uma onda que 
escurece tudo a sua volta.
 Vestimenta: Como evita pegar sol e luz, sua vestimenta serve 
para se proteger e para passar despercebido. Por isso usa um sobre-tudo, 
chapéu, óculos escuro e um guarda-chuva, tudo preto.  

Referência visual da personagem Sr. Preto (imagens da autora)
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4.6.3 Os Painéis

 A criação dos painéis se deram em sete processos:
 - Seleção dos significados: a partir de todas as descrições 
coletadas nos livros e sites de referência sobre os significados de cada 
cor, foram selecionadas as mais relevantes para compor as ilustrações. 
Essas listas estão contidas no item 3.4 Psicologia da cor.
 - Criação de situações: a partir dos significados selecionados, 
foram pensadas situações visuais que os representassem. Por exemplo: 
No caso da cor amarela, um dos significados encontrados nos livros foi a 
associação que o sentimento ciúme tem com a cor. Então, pensou-se numa 
maneira de mostrar visualmente esse sentimento na ilustração do painel 
amarelo. A situação desenvolvida se trata de um surfista que está olhando 
para uma mulher, ela está deitada tomando sol na praia e do lado dela está 
o marido, este nota o ocorrido e encara o surfista com olhos raivosos, pois 
está com ciúmes. Esta lista de situações pode ser definida como um roteiro 
para a ilustração final. Dessa forma, este roteiro foi dividido nas seguintes 
categorias: Ambientes, Elementos, Piada Interna e Fixo. Continuando 
com o exemplo do Mundo Amarelo, vão ser demonstradas algumas 
das anotações contidas em cada categoria. Em Ambientes, algumas das 
palavras definidas são: Parque, Praia e Império Chinês. Isso quer dizer 
que o cenário será composto por esses ambientes. Em Elementos, tem-se 
como exemplo: Cartão amarelo de futebol, Crianças brincando, Filósofos 
e Van Gogh. Esses são alguns dos personagens que habitarão o cenário. 
Já a categoria Piada Interna, refere-se a significados incluídos pela autora, 
que não constam nos livros pesquisados, como por exemplo: Yellow 
Submarine, Biquine de bolinha amarelinha, a brincadeira “A vaca amarela 
cagou na panela” e Amarelinha. E em Fixos, estão as características que 
englobam todos os personagens e o cenário, por exemplo: Todo mundo 
alegre, Todos interagem e Todos com roupa de verão. Isso significa que a 
maioria das personagens devem seguir essas especificações.
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Exemplo de anotações correspondentes ao Mundo Amarelo (imagem da autora)

 - Busca de referência de imagens: Dificilmente um ilustrador 
tira tudo da cabeça. Por isso, foi necessária a compilação de muitas imagens 
que ajudassem na concepção das situações definidas. Por exemplo: No 
Mundo Vermelho existem os significados de rapidez e dinamismo, e para 
isso, pensou-se numa situação de carros e motos velozes correndo numa 
pista curva. Para essa cena, foram pesquisadas muitas imagens de carros 
rápidos, como a Ferrari vermelha e modelos de motos potentes. E a partir 
dessas imagens, que foi criada a cena na ilustração.

Imagens de referência do google imagens
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Estudo visual a partir das referências coletadas (imagem da autora)

 - Simulação da pintura: Procedimento muito usado na animação, 
serve para se ter uma noção das cores que irão compor o cenário, e para 
isso, são feitos testes de pintura digital no programa Adobe Photoshop. 
Pode ser definido como um concept art dos painéis. De forma rápida e 
sem se prender a detalhes, vão sendo criadas manchas de cores nas áreas 
que serão pintadas posteriormente com aquarela. Esse processo ajuda a 
ter uma prévia de visualização da composição cromática final, e é nesse 
momento que podem ser feitos os ajustes de cor.
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Concept Art do Mundo Amarelo (imagem da autora)

 - Desenho à lápis: Em uma folha A3 de gramatura 300g, e com 
uma lapiseira 0.5 com grafite 2B, foram desenhadas todas as cenas que 
compõe
m os painéis.

Foto do painel do Mundo Azul com os desenhos à lápis (imagem da autora)
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 - Finalização do traço: Com uma caneta nanquim de tamanho 
0.05, foi traçado tudo que estava à lápis, dando limpeza ao traço.

Foto do painel do Mundo Azul finalizado com nanquim (imagem da autora)

 - Pintura: Toda a colorização foi feita com aquarela, e apenas 
alguns detalhes com guache branco e amarelo. Além das tintas, foi usada 
uma máscara para aquarela, muito útil quando não se quer manchar as 
ilustrações pequenas na hora de preencher os fundos com tinta.

Foto do processo de pintura do Mundo Azul (imagem da autora)
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 Além das situações já descritas, existem mais elementos que 
enriquecem o significado dos painéis e que acrescentam detalhes para 
a narrativa. São padrões que foram escolhidos para estarem contidos 
em todos os Mundos, para ajudar a criança ou adulto a perceberem a 
existência dessas figuras. Eles são:
 - Repetição das personagens principais: Para mostrar que 
as personagens (Matiza e o guia) percorrem todo o cenário, elas foram 
desenhadas quatro vezes em situações e lugares diferentes. Quando a 
criança começa a perceber esse padrão, espera-se que ela se sinta instigada 
a procurar as personagens em todos os Mundos. Essa ação ajuda a cumprir 
o objetivo de um olhar mais pausado e curioso sobre todo o cenário, que 
possui diversas situações e significados divertidos que o leitor pode não 
ter percebido numa primeira leitura.

Exemplo que mostra onde se repetem os personagens principais no Mundo 
Laranja (imagens da autora)
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 - Presença do malvado: Não só as personagens devem ser 
encontradas, como também existe um ser misterioso de guarda-chuva que 
se esconde em todos os Mundos. Perceber a presença desse personagem, 
fará a criança prestar mais atenção e se questionar por quais motivos ele 
aparece. Mais adiante na narrativa ele se apresentará, e confirmará que 
por ser o Sr. Preto, está em todos os Mundos das Cores, pois sempre existe 
uma sombra para se esconder.

 - Quadros e pessoas famosas: No processo de estudo deste 
trabalho, além da pesquisa em livros, foram percebidas outras atuações 
das cores no dia a dia, nas mídias, nas artes, nas brincadeiras, nas músicas, 
nos filmes, etc. E para enriquecer ainda mais as associações feitas para 
cada cor, foram acrescentadas figuras conhecidas, cantores, dançarinos, 
pintores, quadros, para comporem a ilustração final. Assim, definiu-se 
que cada Mundo deveria conter pelo menos um quadro retratado, e as 
vezes alguém famoso. As figuras retratadas foram:

Marcação de onde está localizado o vilão 
no Mundo Violeta (imagens da autora)
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Da esquerda para a direita: Cartaz do filme Todo sobre mi madre de Almodóvar; 
cartaz do Toulouse-Lautrec; pintura de Napoleão; Madonna no clipe Material 
Girl; e Tomato Soup de Andy Warhol (imagens da autora)

 - Diálogo dos personagens: Depois de percorrer todo o cenário, 
todas as personagens se situam no canto inferior esquerdo da página, para 
representar que estão saindo da cena. Em todos os Mundos esse momento 
se repete, e Matiza e o guia são representados num tamanho maior que 
todas as outras personagens. A intenção desse elemento é chamar atenção 
para o que está ocorrendo no canto da página, onda há uma troca de 
diálogos, escritos em balões, entre Matiza e o guia. Em todos os casos o 
guia está tentando convencer Matiza de ficar naquele lugar, e ela sempre 
responde que não se sente pertencente àquele Mundo, e também tem 
curiosidade sobre as outras cores.
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Aproximação da cena dos diálogos do Mundo Azul (imagens da autora)

4.6.4 O Storyboard

 O storyboard foi desenvolvido logo depois de definir o roteiro 
por completo. Em uma folha branca A3, desenharam-se, em escala 
muito menor, 21 retângulos um do lado do outro para representarem as 
páginas duplas do livro. Assim, dentro desses retângulos, foram pensadas 
e desenhadas à lápis, de forma simples, todas as cenas da história. Esse 
processo ajudou muito a enxergar o projeto por inteiro e relacionar melhor 
usas partes. Mas principalmente, serviu como manual de produção. Os 
desenhos finais eram feitos seguindo o storyboard, e poucas alterações 
foram feitas no final.
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Parte do storyboard que foi digitalizado (imagem da autora)

4.6.5 As Cenas

 As cenas são consideradas todas as outras ilustrações que 
compõem o livro, menos os painéis. Não citando todas, elas podem ser 
divididas em:
 - Perfis: Além de cada cor possuir um Mundo, elas também são 
representadas por uma criança, que assume a personalidade da cor. Essas 
crianças são os guias apresentados no item 4.6.2 Personagens. As cenas 
dos perfis são usadas na parte da história em que ocorre a abertura da 
página tripla para revelar algum dos Mundos. Ela funciona como uma 
porta, ou um quadro que ao ser aberto revela um cofre secreto. Cada 
Mundo apresenta o perfil do seu guia, que inclue sua imagem, seu nome 
e suas preferências. Também, aplicou-se uma estampa personalizada 
para cada um, sendo o único elemento do livro de diferente material, 
pois são tecidos estampados que foram escaneados e editados no Adobe 
Photoshop.
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Composição da página dupla. A página do perfil é a que abre para a 
visualização do painel (imagem da autora)

   

 

Cena do perfil da personagem Russeus, pertencente ao Mundo Violeta
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 - Portas: As portas também são elementos personalizados que 
vão de acordo com os significados de cada cor. Todas as cenas das portas 
possuem a mesma situação e composição. É o momento da história em 
que Matiza é puxada de um Mundo para o outro, aparecendo sempre 
aberta, do lado esquerdo, a porta do Mundo que acabou de visitar e a 
direita, a porta do próximo Mundo para onde está sendo puxada. Em todas 
as cenas a personagem do Mundo que segue realiza alguma ação para 
lograr que Matiza saia de uma porta e entre em outra. São os momentos 
em que os guias aparecem pela primeira vez na história. Existe também o 
jogo visual da página do Perfil estar escondendo o que está do outro lado 
da porta.

Cena em que Matiza é puxada pela personagem Guido para entrar no Mundo 
Verde (imagem da autora)

 - Chuva: A cena da chuva possui uma configuração diferente 
das demais ilustrações. Primeiro, por se tratar de um momento da história 
em que é importante retratar a tempestade que Matiza está enfrentando, 
a página foi pintada completamente com gotas de chuva acinzentadas. 
Na narração, existe um guarda-chuva que voa nesse temporal, mas que 
Matiza só o percebe depois de um tempo. Dessa forma, tratou-se de 



83

compor a cena escondendo esse guarda-chuva preto no meio das manchas 
de chuva. Outro diferencial é a página ao lado, que contém a continuação 
da pintura da chuva, mas apresenta um quadrado branco que focaliza 
outra ação. Essa ação é o momento em que o guarda-chuva se fecha em 
volta de Matiza.

Ilustração da cena da chuva na página dupla (imagem da autora)
 
 - Cor-luz e Cor-pigmento: “O branco e o preto não existem 
no espectro solar. A cor branca é a síntese aditiva de todas as cores, e 
a cor preta, o resultado da síntese subtrativa, isto é, a superposição de 
pigmentos coloridos” (FARINA, 2006, p.63).  A partir desses conceitos, 
foram desenvolvidas as cenas de desunião das cores e união das cores. 
Após Matiza visitar todos os Mundos, os guias a cercam, e a disposição 
de cada personagem vista de cima acaba formando o círculo cromático. 
Como estão raivosas e brigando por Matiza, suas cores começam a se 
misturar de forma negativa, até criar o cinza escuro. Desse cinza, aparece 
o preto, e tudo em volta de Matiza fica negro.
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Cena da briga das cores que provoca a mistura que origina o preto (img autora)
 
 A outra cena é a união das cores dentro de Matiza, que após ficar 
presa na escuridão, descobre que existe um pouco de cada cor dentro dela, 
e sua união positiva forma o branco.

Imagem que mostra as cores voltando para a blusa de Matiza e criando luz em 
volta dela (imagem da autora)
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4.6.6 Técnica

 A técnica de finalização utilizada foi a combinação de caneta 
nanquim com as tintas aquarela e ecoline. A escolha desses materiais se 
deu, principalmente, em causa das cenas dos painéis. Por serem ilustrações 
muito detalhadas e com elementos em miniatura, optou-se no uso de 
canetas nanquim de espessura 0.05, pois o traço deveria ser o mais fino 
possível. A escolha da tinta então deveria ser alguma que não apagasse o 
traço, como ocorre quando se aplica tintas opacas, como acrílica e óleo. 
Então, aquarela e ecoline foram as opções encontradas mais viáveis e 
condizentes com o projeto, pois são translúcidas e conservam o traço.
 A escolha dessa técnica também é favorável para o tipo de 
publicação, pois como cita Linden (2011), juntar o traçado [lápis, pena, 
caneta nanquim...] com cor, tinta ou aquarela, situa-se entre as técnicas 
mais difundidas no universo do livro ilustrado.

4.7 Projeto Gráfico

4.7.1 Tipografia

 A tipografia escolhida para a narração foi a Fontin, corpo 16 
(segundo a tabela da página 24 é o tamanho recomendado para a idade de 8 
à 9 anos). Buscou-se primeiramente uma fonte sem serifa, para priorizar a 
legibilidade. Porém, para se adaptar a estética fantástica do livro, a Fontin 
apresentou-se como uma boa alternativa de um fonte sem serifa porém 
mais rebuscada. Assim, definiu-se que, a forma Regular seria usada para 
a narração em terceira pessoa, a Itálica para os diálogos dos personagens 
e a Bold para o diálogo da personagem Sr. Preto (o malvado).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&¨*()_+-={}[]<>;:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&¨*()_+-={}[]<>;:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&¨*()_+-={}[]<>;:

Regular

Itálico

Negrito
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 O uso de diferentes fontes ocorre apenas nas cenas dos Perfis das 
personagens. Em todas elas, utiliza-se na área de “perguntas e respostas” 
a Fontin Bold corpo 16 para as perguntas, e a fonte Ayita Pro em Thin 
Italic corpo 20 para as respostas. Esta foi escolhida para remeter que as 
personagens responderam o questionário escrevendo a punho.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&¨*()_+-={}[]<>;:

 Como diferencial, cada Perfil apresenta uma tipografia diferente 
para o nome de cada personagem. As fontes foram escolhidas de forma 
que representassem a personalidade de cada um. Para o garoto Violeta 
(Russeus) foi escolhido o tipo Devinne Swash, pois remete ao estilo 
gótico.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&¨*()_+-={}[]<>;:

Para a garota Azul (Bluette), optou-se por uma fonte ao estilo Atlântis4, 
como a Lithos Pro.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&¨*()_+-={}[]<>;:

No caso do garoto Verde (Guido), escolheu-se a fonte Hrawolam, por seu 
estilo mais orgânico.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&*()+-=;:

4 Ilha mitológica

Ayita Pro Thin Italic
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Para a menina Amarelo (Amaranta) a tipografia usada foi Punk’snotdead, 
pois remete a rabiscos de criança.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&¨*()_+-={}[]<>;:

O garoto Laranja (Arancio) ficou com a fonte Hobo Std, que possui 
traços exóticos.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&¨*()_+-={}[]<>;:

A garota do Vermelho (Robin) é representada pela tipografia Broadway, 
por remeter ao espetáculo.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&¨*()_+-={}[]<>;:

E por fim, foram escolhidas as duas fontes de Matiza, que determinam sua 
personalidade no começo e no fim da história. Na primeira página, Matiza 
não possui gostos, por isso a fonte usada é a simples e comum Arial.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&¨*()_+-={}[]<>;:

E no final da história, sua personalidade se transforma, pois adquire 
gostos de todas as cores. Assim, seu nome apresenta cada letra com uma 
fonte diferente, que corresponde com a de alguma cor.

4.7.2 Diagramação

 Os tipos de diagramação usadas, segundo as citadas por Necky 
(2007) no item 2.2.7.3 Diagramação, foram:

Aplicação parcial da imagem com o texto:
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Imagem da página 3 do livro editorada da autora
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Texto se relacionando com a forma da imagem:

Cena da página 21 editorada da autora
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Texto dentro da imagem:

Painel do Mundo amarelo editorado (imagem da autora)

Há também, casos de textos dentro de balões de falas, como nos quadrinhos 
(LINDEN, 2011):

Painel do Mundo Verde editorado (imagem da autora)
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Exemplo de diálogo através de balões do Mundo Verde (imagem da autora)

E, na cena da chuva, acrescentou-se um esquema de diagramação 
diferenciada, onde as palavras chuva e guarda-chuva vão “caindo” 
separadamente, fazendo ilusão à gotas de chuva.
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Cena da diagramação diferenciada (imagem da autora)

4.7.7 Capa

 Para a execução da capa foi pensada numa maneira em que 
aparecessem todas as personagens principais. Para chamar mais atenção, 
Matiza está no meio e em tamanho maior, enquanto as outras crianças (os 
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guias) estão em tamanhos pequenos meio escondidas, espiando Matiza. 
Essa composição cria curiosidade no leitor, pois ele não sabe ainda quem 
são essas crianças, e porque estão escondidas. O fundo possui toda a paleta 
de cores representada na história, o que acrescenta um valor estético e 
diferencial na prateleira das livrarias.
 

Imagem da capa (da autora)
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 Na contracapa as listras de cores se repete, no entanto, o 
personagem que aparece, meio escondido, é o vilão, o Sr. Preto com seu 
guarda-chuva remendado. Para aqueles que olharem a contra-capa antes 
de ler a história, já estarão atentos para o aparecimento dessa personagem 
misteriosa.

Imagem da contra-capa (da autora)
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4.7.8 Encadernação

 Por se tratar de um livro com 8 fólios, sendo que 7 deles 
possuem uma terceira abertura, decidiu-se por um acabamento mais 
resistente. Escolheu-se então, a opção de costura e cola para o miolo, 
como apresentada no Item 2.2.7.5 Encadernação, e capa-dura para a capa 
e contra-capa.

Considerações finais do capítulo 4

 O capítulo 4 constituiu na execução das teorias apresentadas nos 
capítulos 2 e 3. Nestes, apresentaram-se como criar um livro infantil a 
partir de todas suas etapas (cap. 2) e quais significados são associados as 
seis cores principais do círculo cromático (cap. 3). Assim, a partir desses 
capítulos iniciais que se obteve um embasamento teórico necessário para 
a realização prática do projeto de livro infantil com o tema psicologia 
da cor. Por fim, a seguir são apresentadas as conclusões do trabalho, 
primeiramente da parte teórica e depois são demonstradas as conclusões 
da parte prática.
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5 CONCLUSÃO

 Este trabalho apresentou um estudo sobre a arte de criar um livro 
infantil, demonstrando a partir das bibliografias pesquisas, de que maneira 
podem ser executadas suas partes. E paralelamente, foi desenvolvido 
um livro que explora estes conceitos, considerando todas as etapas de 
produção, incluindo, entre outras, a criação de textos e imagens. Como 
resultado da pesquisa realizada chegou-se as seguintes conclusões.
 Em primeiro lugar, o estudo da história do livro infantil, de 
como e porquê de seu surgimento, e principalmente de como ocorreu sua 
evolução até os dias atuais, mostrou que a produção de materiais para 
o público infantil é um desafio que vem sendo enfrentado nos últimos 
séculos e perdura até os dias de hoje. Até o século XVIII, o conceito 
infância nem sequer existia, e mesmo após a burguesia implantar um 
novo modelo familiar, o trato dado às crianças continuava sendo por 
métodos rígidos, que impunham determinados conhecimentos e normas 
de comportamento que os adultos achavam apropriado. Os primeiros 
livros infantis eram destinados a educar dessa forma, sendo que não 
existia opinião da criança nem liberdade sobre o que lhe era imposto. 
Esse cenário foi se modificando ao longo do tempo e hoje existe uma 
preocupação maior em criar livros que dêem prazer na hora da leitura, 
que instiguem a imaginação e a criatividade, não impondo valores diretos 
nem discursos moralistas. Assim, muitos autores chegaram à mesma 
conclusão, de que o ato de ensinar através de narrativas que agradem a 
criança, fornece uma maior capacitação para que ela aprenda e desenvolva 
novas percepções e conhecimentos sobre o mundo que a rodeia.
 Em segundo lugar, apesar da escassa bibliografia nacional sobre o 
tema de livros infantis, encontraram-se muitos depoimentos e entrevistas 
fornecidas por escritores e ilustradores brasileiros de livros infantis, em 
que estes relatavam sobre a exigência que existe hoje na produção de um 
livro de qualidade para crianças. Em concordância, todos apontam que 
um dos elementos principais que qualifica a literatura infantil é a relação 
criada entre o texto e a imagem. Um verdadeiro livro infantil é aquele 
em que suas linguagens são indissociáveis, sendo o leitor obrigado a ler 
palavras e figuras, e interpretar-las em conjunto. Através dessa exigência, 
a função do ilustrador começou a ser mais valorizada, pois assim as 
imagens cumprem uma função de dependência com o texto, sendo 
imprescindível a existência das duas linguagens para o entendimento da 
história. Porém, a qualidade dessa relação é determinada inicialmente 
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pela comunicação dos profissionais, escritor e ilustrador, nos momentos 
de decidir que interações serão feitas entre suas produções. 
 E em terceiro lugar, a execução de um projeto de livro infantil 
considerando todas suas etapas, acrescentou novas experiências sobre a 
arte de criar histórias para crianças. Na maioria dos casos pesquisados, 
são poucos os ilustradores que se aventuram na parte escrita e vice 
e versa. No entanto, este projeto visou à experimentação de todos os 
lados da produção, cabendo a uma única pessoa todo o trabalho que é 
realizado normalmente por três profissionais de áreas diferentes. Durante 
o processo observou-se que é muito importante ter a capacidade de 
enxergar uma história em todos seus aspectos, sendo o texto construído 
ao mesmo tempo em que imagens vão sendo criadas, assim como são 
considerados simultaneamente os formatos, a disposição dos textos, etc. 
Dessa forma, parece ser mais fácil juntar as três linguagens de maneira 
coerente, diferente de quando há mais pessoas envolvidas. Porém, a 
sobrelotação de tarefas às vezes limita novas maneiras de visualização, e 
por isso, durante a execução deste projeto, foi necessário consultar outras 
pessoas que entendessem do assunto. Dada a minha pouca experiência 
na criação de textos e roteiros, esta parte específica do projeto foi a mais 
desafiadora. Concluiu-se também que nos casos em que o ilustrador 
possui conhecimentos de design gráfico, ocorre de maneira visível um 
entendimento maior na hora de compor as imagens e pensar de que forma 
estas serão dispostas em relação aos textos. 
 Sobre o tema escolhido para a história, considero que foi um 
grande desafio transpassar um tema científico-técnico para uma narrativa 
infantil. Pois, buscou-se uma forma para que os significados passados 
pelas cores fossem transformados em personagens, cenários e situações, 
e que fossem entendidos de alguma forma por leitores de todas as idades. 
Chegando ao fim, considero que os objetivos definidos no início do projeto 
foram alcançados, por haver sido logrado a execução de um livro infantil 
da estaca zero, passando pela parte textual, visual, de produção gráfica 
até sua impressão final. Infelizmente não houve tempo para realizar 
uma pesquisa sobre a aceitação do livro pelo público infantil, e de que 
maneira se dá o entendimento dos inúmeros significados que trazem suas 
ilustrações. No entanto, essa atividade será feita num momento posterior 
à finalização do projeto, pois se pretende levar em conta a possibilidade 
de assinar um contrato com uma editora para a comercialização do livro, 
e para isso, algumas modificações precisarão ser feitas de acordo com a 
reação do público alvo.
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 Este trabalho teve também como objetivo incentivar novas 
pesquisas na área editorial infantil, pois segue sendo um tema pouco 
tratado no curso de Design e no Brasil. Finalmente, se pretendeu mostrar 
que é possível uma única pessoa realizar todas as etapas de criação do 
livro, e se bem executadas, o produto final pode apresentar um maior 
enriquecimento e unidade de seu conteúdo, por suas partes terem sido 
pensadas de maneira simultânea.
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7 APÊNDICE

APÊNDICE A - FOTOS DO LIVRO IMPRESSO COM AS PÁGINAS 
ESPECIAIS
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APÊNDICE B - PÁGINAS DO LIVRO COMPLETO

Imagem da capa e contra-capa.

Imagem da guarda

MATIZAMATIZA
Luiza Normey
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Matiza começou a ficar nervosa com a pergunta. Nunca se 

decidia sobre seus gostos. Por que até na aula ela tinha que 

ser questionada? Foi só a professora lançar essa frase, que a 

classe inteira virou uma bagunça. Todos queriam dar opinião de suas 

preferências. Só Matiza ficava quieta, como sempre fazia.

“Qual sua cor favorita?”

MATIZA
Atividade Favorita: Não sei

Esporte: Não tenho certeza

Comida: Tô na dúvida

Estação do ano: Então...

Lugar: São tantos, né?

Adjetivo: Que difícil...

Cor: ...

2 3

Na volta para casa não parava de pensar.

“Queria ser mais decidida. Sem decisões não sei o que sou.... 

me sinto um papel em branco. E como posso escolher uma cor 

favorita se não sei nada sobre as cores?”

E para aumentar a frustração 
de Matiza, começa a chover. 

E quando o coloca sobre 
a cabeça...

Tenta se soltar de todos os jeitos! Até que...
4 5
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A chuva para. 

E Matiza já não está onde devia estar.

“Que estranho, não lembro deste lugar. 

Por que será que estas portas estão aqui 

sozinhas? 

Será que tem como abrir? 

Qual cor eu escolho?”

6 7

RUSSEUS

Atividade Favorita: Pintar

Esporte: Yoga

Comida: Torta de amora

Estação do ano: Inverno

Lugar: Castelo

Adjetivo: Bonito

Cor: Violeta

De repente sai um garoto de uma das portas.

“Saudações, bela donzela, sou o príncipe Russeus. Ao cruzar esta porta, 

poderás contemplar meu Reino. Porém, terás que implorar para entrar.”

Matiza fica muda. Não sabe o que dizer àquele estranho.

“Como podes ignorar-me? 

Achas que não é magnífico o suficiente? 

Agora terás que visitar de qualquer maneira!”

8 9
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“Aqui é a terra dos reis e rainhas, príncipes e princesas!
Dos magos, bruxas, fadas e duendes! O reino mais 

cheiroso, mais belo e doce! Fique aqui! Seja uma de 
nós, um ser espiritual e artístico, que admira a 

        beleza e os sonhos.”

Eu gostei muito, 
mas, mas.. sinto que este 

não é meu lugar...

A porta violeta se abre e algo puxa Matiza para fora.

“Oi, meu nome é Bluette, e informo que minha porta é com certeza muito 

mais interessante!”
BLUETTE

Atividade Favorita: Ler

Esporte: Natação

Comida: Gelatina azul

Estação do ano: Inverno

Lugar: Ilha

Adjetivo: Inteligente

Cor: Azul

10 11



108

Até queria, mas tem algo 
que não encaixa...

O que quer dizer? A maioria das 
pessoas escolhe o azul! Vou ficar 
muito triste se você for embora..

“Como pode sentir, o ambiente aqui é mais frio, puro e 
relaxante. Somos fiéis, confiáveis e muito inteligentes. 
Por isso criamos a mais alta tecnologia, tudo high tech! 
Praticidade e calma são nossas virtudes. Liberdade é 
nosso lema. Vai ficar aqui, né?”

GUIDO
Atividade Favorita: Passear

Esporte: Corrida

Comida: Salada

Estação do ano: Primavera

Lugar: Floresta

Adjetivo: Confiável

Cor: Verde

“Uma hora vais ter que decidir em que cor ficar, cara...” Diz o garoto de 

verde.

“Mas mas..não consigo!” Responde Matiza.

12 13
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“Verde é paz, tranquilidade, equilíbrio e natureza! 
O lugar ideal para ficar. Aqui tem boa sorte e saúde! 
A gente adora aventura. Florestas e montanhas para 
explorar, muitos monstros para encontrar também.      

                              Que tal ficar aqui, bicho?                                      

Acho que não. Eu 
gostaria de seguir 

em frente.

“Hahaha ela prefere ir para meu Mundo, porque o teu é um tédio!”

“Eiii não precisam amarrar coisas em mim o tempo todo!” Reclama Matiza.

“Tava morrendo de inveja que você escolheu as outras cores antes da minha! 

Mas sei que você vai ficar aqui!”

AMARANTA
Atividade Favorita: Brincar

Esporte: Bicicleta

Comida: Queijo

Estação do ano: Verão

Lugar: Parque

Adjetivo: Alegre

Cor: Amarelo

14 15
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“O lugar mais alegre de todos! Onde a gente 
cria asas e voa por todo o império iluminado! Sabia que 
lá na China o amarelo é a cor mais importante de todas?
A gente brinca muito muito, mas também somos muito 
inteligentes! É a casa da filosofia e das grandes ideias. 
Não é legal ficar aqui? É sempre verão! Fica mais, 
por favor...”

Adoro o verão, mas 
vou sentir falta do 
frio e outras coisas.

Você disse outras cores?! Não 
quero que você ande com outras 

cores! Só comigo! Só eu posso 
ser sua amiga!

ARANCIO
Atividade Favorita: Jogar

Esporte: Todos

Comida: Todas

Estação do ano: Outono

Lugar: Casa

Adjetivo: Legal

Cor: Laranja

“Esquece ela! Você vai ver que eu sou suficiente para você. A cor mais legal, 

a mais saborosa.”

“Espera! Acho que tem um cara estranho de guarda-chuva me seguindo por 

todos os Mundos. Quem é ele?” Pergunta Matiza. Mas o garoto não 

responde.

16 17
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“Energiaaaaa! Aqui nada de dormir! Adoro esportes e festas! E sempre temos 
muuuuuuita comida! O pessoal é super engraçado e você vai adorar fazer 

parte do grupo! De vez em quando dá uma explosão aqui e ali, 
é que mexemos muito com fogo, sabe? Você tem lareira? 

Aqui no Outono é super aconchegante! O lugar 
mais agradável para ficar! 
Pergunte aos indianos!”

Indianos? Explosões? 
É tentador... mas acho que 

preciso de paz de vez em quando. 
E gosto tanto de dormir..

COOOMOO?? VOCÊ NÃO QUER 
FICAR?? NÃO ACREDITO!!

Não grite! Eu 
quero conhecer a cor 

que falta.

“A mais linda, forte, corajosa, alegre, quente... tudo de bom!”

ROBIN
Atividade Favorita: Correr

Esporte: Boxe

Comida: Morango

Estação do ano: Verão

Lugar: Cidade grande

Adjetivo: Líder

Cor: Vermelho

18 19
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“Sabia que Vermelho em algumas línguas significa “cor”? Por isso 
sou a mais bonita e lidero essa galera! Este Mundo é só ação, 
emoção, dinamismo, noite e dia, dia e noite! Perfeito para se 
apaixonar, admirar a beleza e viver intensamente! As vezes 
ficamos irritados, mas não se preocupe, no fim todo mundo 

        esquece e se ama! A felicidade
está aqui! Fique!”

É tudo muito bonito 
e intenso, mas eu não sou tudo 

isso, não poderia ficar.
O quê? Você acha que 

eu vou perder você para as 
outras cores? Não te deixarei 
   sair! Eu mando aqui e estou 

ficando furiosa!

“Deixa ela em paz. A decisão de qual é o 
melhor Mundo é dela!.” Defende Bluette.

“E você tem que escolher só um, um só!” 
Avisa Amaranta.

“Diz aí, meu, qual tua cor preferida?” 
Pergunta Guido.

“Olá, criança. 

Sou o Preto, o ser que 

está acima de todas as 

cores, pois existo na 

luz e na escuridão. 

Vejo solidão e dúvida 

dentro de você. O úni-

co lugar ao qual você 

pertence é ao meu 

lado!”
“ELA VAI ME ESCOLHEEERRR HAHAHA!” 
Grita Arancio.

“Cale-se, plebeu!” Reclama Russeus.

“Vamos agarrar ela!” Manda Robin.
20 21
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“Mas por que não consigo me encaixar? 

Por que não sou igual aos outros? 

Por que não tenho uma cor minha?”

“Porque sou romântica como o vermelho,               calma como o azul, 

confiável como o verde,                  criativa como o amarelo, 

sonhadora como o violeta                   e gulosa como o laranja!

“Mas eu....sinto que não sou uma... sou todas elas um pouco... 

sinto que estão dentro de mim e fazem parte da pessoa que eu sou.”
22 23

“Não preciso ser igual a nenhuma delas, 

mas com a sua união, 

eu crio minha própria cor.”

A união de todas as cores dentro de Matiza vira luz branca, afastando 

toda a escuridão.

“Matiza, meu, você uniu a gente!” “Juntos formamos luz!” Gritam as cores. 

Se arrastando de fininho o senhor de preto sai resmungando. 

“A união das cores era o que eu mais temia! Não tenho mais razão pra 

existir!” Mas Matiza não o deixa ir embora.

“Claro que tem, só existimos porque você permite! Se não existisse o escuro, 

não existiria luz, e não existiriam as cores! Ela explica.

24 25
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E sem nenhum aviso começa a brotar uma porta atrás de Matiza.

“É tua porta Matiza!”

“Você agora tem um Mundo só seu!” Exclamam as cores.

26 27

“Então agora é a minha vez! Querem conhecer?” Diz Matiza para todos.

28 29

MATI ZA
Atividade Favorita: Pintar

Esporte: Natação

Comida: Morango

Estação do ano: Primavera

Lugar: Parque

Adjetivo: Legal

Cor: Todas!


