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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade evidenciar a importância do design na 

criação de uma publicação independente, abordando fundamentos 

imprescindíveis para auxílio da construção de um fotocordel infantil.  De modo 

que a fotografia atue como elemento lúdico ativando a criatividade dos 

pequenos leitores. Para sua concepção se fez necessário realizar um 

levantamento histórico sobre como a literatura infantil se estruturou, 

observando sua atuação no mercado atual. Buscou-se também compreender a 

literatura de cordel, em especial as obras do poeta J. Borges e suas 

respectivas ilustrações, através de análises sobre as características do 

cordelista e como estas poderiam servir de inspiração para o desenvolvimento 

do projeto. Diante destes fatos, o estudo sobre cada segmento deste projeto se 

fez relevante, para que o planejamento se adequasse através do conhecimento 

total do projeto. Tornando em um processo fluido, com resultados satisfatórios, 

incitando a curiosidade e estimulando a imaginação da criança. De modo que a 

literatura de cordel e o contato com a fotografia impressa se torne um hábito 

desde a infância. 

 

Palavras-chaves: Livro infantil. Fotografia. Cordel. Xilogravura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work aims to highlight the importance of design in the creation of 

an independent publication, addressing essential fundamentals to aid the 

construction of a child photochart. So that photography acted as a play element 

activating the creativity of small readers. For its conception it was necessary to 

carry out a historical survey on how children's literature was structured, 

observing its performance in the current market. It was also sought to 

understand cordel literature, especially the works of the poet J. Borges and their 

respective illustrations, through the cordelista's characteristics and how they 

could serve as inspiration for the development of the project. In view of these 

facts, the study of each segment of this project became relevant, so that the 

planning was adjusted through the total knowledge of the project, making a 

process fluid, with satisfactory results, inciting curiosity and stimulating the 

child's imagination, so that cordel literature and contact with printed 

photography becomes a habit from childhood. 

 

Keywords: Children's book. Photography. Cordel. Woodcut. 
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1 OBJETO DE ESTUDO E CONTEXTUALIZAÇÃO. 

 

 Dentre as expressões do campo literário o poema de cordel tem-se 

destacado por sua essência simples, porém, criativo e singular de ser. A 

literatura trazida de países europeus chega em solo brasileiro e logo é marcado 

por traços característicos dos nordestinos. O folheto que sempre esteve 

presente nas feiras livres da região do Nordeste é consagrado como fonte de 

inspiração para diferentes expressões artísticas. No qual adquiriu 

reconhecimento e espaço em ambientes acadêmicos, como instrumento de 

estudo e de criações.  

O cordelista através da escrita, oralidade e respectiva ilustrações de 

xilogravura, transmite em suas composições informações de diversos temas 

para o público leitor. O cordel é, portanto, entendido como um meio de 

divulgação que carrega uma bagagem de grandes proporções, atuando na 

valorização e identificação da cultura popular nordestina. Partindo da 

compreensão que a literatura de cordel no decorrer de sua trajetória, tem 

passado por atualizações e que alguns artistas têm se apropriado das 

evoluções tecnológicas. Pois, torna-se preciso adaptar-se as novas gerações 

sem esquecer-se de suas raízes, com o objetivo de não cair no desuso de seus 

leitores e possíveis novos admiradores. 

 O estudo deste projeto possui como proposta desenvolver uma 

publicação independente, que visa proporcionar o contato do público com a 

fotografia impressa. No qual estará direcionada para o público infantil, tomando 

como base de inspiração, o universo retratado pelo poeta J. Borges em suas 

obras. Com a finalidade de instigar as novas gerações, retornar ao hábito da 

leitura de que gerações passadas tinham por prática intensa, como meio de 

social e cultural. No qual esteve presente dentro do ambiente familiar desde a 

infância, tendo por função eternizar tal saber. 

 Acreditando na relevância do fotocordel como veículo, que através da 

construção literária adequada ao público infantil, apresenta sua parcela de 

contribuição. Atuando na formação de diversos fatores que fazem parte do 

desenvolvimento intelectual envolvendo áreas como o raciocínio, a linguagem, 

a percepção, a memória, o emocional, o social e cultural da criança. A 

formação educacional e cultural devem ser dois pilares inseparáveis. Avaliar e 
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compreender a inserção fotografia na poesia do cordel infantil, torna ainda mais 

eficaz e significativo a proposta deste projeto, buscando contribuir na formação 

do indivíduo como leitor desde a sua infância.  

 Proporcionar a valorização e permanência dessa literatura é como gerar 

sempre a semente da identidade e do pertencimento. Visto que ao longo de 

sua trajetória o cordel sofreu certa discriminação e preconceitos entre 

erudito/popular, novo/velho, uma vez que este, por natureza apresenta 

características populares intrinsecamente ligadas, sobretudo ao registro de 

permanência cultural e valores regionais.  

 De maneira geral a literatura de cordel, possui uma linguagem que 

contribui para que o leitor muitas vezes prefira informar-se dos acontecimentos 

através do próprio cordel. Como este gênero literário é uma fonte de 

informação histórica, que trata e transmite o conteúdo de maneira acessível, 

simplificada e prazerosa. Torna-se um instrumento de disseminação da 

informação com a intenção de manter a cultura nordestina viva, divulgando sua 

sabedoria, como sinônimo de cultura popular e tradição. 

 Na busca realizada para esta pesquisa observou-se que dentro do 

universo instigante do cordel, a possibilidade de unir e apresentar um projeto 

no qual a fotografia será utilizada de maneira produtiva. Ativando e explorando 

o lúdico na composição de imagens. Recurso que proporciona expor a visão do 

autor para a sociedade, como veículo de comunicação, ressaltando suas 

narrativas. Através do meio impresso, a história que ali é contada por uma 

sequência de imagens somada às características de ser palpável, portátil, 

resultando em um projeto que visa o contato entre o objeto e o leitor, 

impulsionando a absorção de conteúdo explorado.   

 Utilizando-se de métodos do design, o presente projeto propõe que haja 

a interseção, entre fotografia e aspectos do cordel, destinados ao público 

infantil, a fim de facilitar o acesso entre gerações e culturas. Assim, através da 

relação destes elementos, explorar características da literatura de cordel na 

busca pela expansão da cultura regional, como forma de publicação e 

comunicação entre o design e a arte popular. Diante desse aspecto, o poema 

de cordel é entendido como um instrumento de caráter ímpar para o ensino de 

crianças, pois, apresenta especificidade relacionada à valorização da 

comunicação. 
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  Através da linguagem da literatura de cordel, é possível atrair a criança e 

envolvê-la com sua rima, que normalmente se apresentam com linguagem 

simples, jargões nordestinos e de modo cômico. Como também através do 

contemporâneo, visando à construção da educação aliada ao incentivo cultural. 

A inserção do fotocordel infantil, seja no ambiente familiar ou escolar, tornará o 

processo de ensino e aprendizado intenso no auxílio da construção de 

indivíduos que visam enaltecer a arte cultural. 

 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Como construir uma narrativa visual a partir de elementos gráficos, inspirados 

na literatura de cordel, destinado ao público infantil? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Desenvolver um projeto gráfico que incentive o contato da criança com a 

fotografia e literatura cordelista.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Buscar a edificação de pontes entre a fotografia e o cordel, eternizando 

a valorização da cultural regional.  

 Exercitar a sensibilidade na criança de como visualiza os objetos ao seu 

redor, buscando incentivar desde cedo a serem criativos, possibilitando 

o aprendizado em paralelo ao entretenimento; 

 Compreender como a literatura de cordel se insere como veículo de 

comunicação na atualidade; que caminha pelos mais diversos temas e 

conhecimentos. 

 Pesquisar como a xilogravura se estruturou na construção do cordel e 

sua relevância para o mesmo;  
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 Partir do estudo dos elementos que constituem as obras do poeta J. 

Borges e como estes contribuirão ao projeto comunicacional de forma 

construtiva, possibilitando desde a formação da criança o contato com o 

cordel;  

 

 

1.3 Justificativa 

 

 É importante compreender as possíveis relações entre o design e os 

folhetos de cordel, como conteúdo que proporciona valorização do povo 

nordestino, ampliando sua interação entre as demais culturas. Atuando como 

influenciador desde os primeiros contatos da criança com a literatura e na sua 

relação afetiva através de práticas lúdicas e educacionais.  

 O design gráfico possui por essência agregar valor, contribuindo para o 

aperfeiçoamento de atividades voltadas para a criação e produção de 

comunicação visual por meios impressos. A aplicação de métodos adequados 

contribui de forma significante para a estrutura da página diagramada, os 

possíveis formatos, alinhamento, tipografia, ordem, coerência, clareza, cores e 

imagens. As técnicas utilizadas pelo designer, proporcionam harmonia na 

composição visual, colaborando na formação de identidade de um veículo 

informacional. 

 Ao desenvolver um projeto com a disposição destes elementos, torna-se 

visualmente agradável e funcional de modo que a utilização de técnicas que 

constitui o design, atrelado ao uso da criatividade de maneira responsável, 

auxiliam na composição projetual. Espera-se, assim, a boa aceitação do 

público que se sentirá atraído pela harmonia contida no livro, cumprindo a 

finalidade estética e a valorização do discurso gráfico. 

 Silva (1985, p.13) afirma que “é na diagramação onde vai se concentrar 

todo o segredo do discurso gráfico, em que a tipologia mínima contida 

harmonicamente e padronizada, alia-se ao ritmo dado às mensagens”. De 

modo, que a figura do designer se mostra essencial para a criação de layout e 

possíveis formatos. Com a capacidade de atuar como inovador atraindo o 

público com eficácia, que por muitas vezes sentem-se repelido quanto ao que é 

visto como arcaico ou sem o conteúdo informacional adequado a faixa etária do 
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público alvo. Existem muitas plataformas de mídia que prendem a atenção de 

jovens e crianças através de métodos de entretenimento que não exigem muito 

da imaginação. Procura-se alcançar crianças e prender o interesse delas 

através do material que é proposto nesse trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

 

 O design é definido como um processo, que a partir das informações 

descritas no briefing, em conjunto com análises, alcançam a resposta e por fim, 

possui a capacidade de transformar o problema em solução de design. 

Compreendendo a criatividade como algo essencial e necessário para este 

processo. O desenvolvimento do design pode ser realizado de maneira 

controlada e direcionada pelo próprio processo de criação, de forma que a 

criatividade atue como guia no percurso das etapas de desenvolvimento, bem 

como no fechamento da solução mais viável e prática para o problema.  

 Através deste processo metodológico, o designer de início deve definir o 

problema de design e o público alvo em questão. Buscando analisar como se 

constitui o problema, para que posteriormente a etapa de pesquisa seja iniciada 

e por fim apresentar uma solução. Na elaboração de planejamento deste 

projeto optou-se pela utilização da metodologia de Bruno Munari (1998), que 

enfatiza a necessidade como ponto principal para a elaboração de um projeto 

de design, no qual o autor indica fases a serem seguidas para a resolução do 

problema. 

 Segundo Munari (1998) a solução de um problema é um conjunto de 

operações dispostas em uma ordem lógica, que nos leva a uma forma segura e 

confiável de resultado final. O seu objetivo é de atingir o melhor resultado com 

o menor esforço. O autor afirma que projetar é fácil quando se sabe o que 

fazer. Munari compara, então, a metodologia a uma receita de arroz verde e a 

define como uma série de operações necessárias, dispostas em ordem lógica, 

ditadas pela experiência. As etapas de metodologia projetual de Munari (1998) 

estão divididas em 12 etapas: 

1) Enunciado do problema- Foi o processo que se desencadeou a partir 

da busca da solução de um problema que é algo resultante de uma 

necessidade. Será despropositado iniciar um projeto que tenha como objetivo a 

solução do problema e não ter esse problema anteriormente definido. 

2) Definição do problema- Após o problema ser enunciado, a próxima 

etapa é a definição do problema. Ao definir o problema é importante que seja 
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definido também o público alvo deste produto, para que seja analisada a 

relação entre o objeto (o quê) e o usuário (a quem). A partir disso, serão 

determinados as dimensões e os limites da pesquisa e também custos para a 

solução do problema em questão. Munari (1998) afirma que é necessário 

definir com exatidão o problema, pois caso contrário, haverá comprometimento 

e possíveis falhas no desenvolvimento e na finalização do projeto. 

3) Componentes do problema- Esta é fase da dissecação do problema 

que fora definido, trata-se de uma fase em que se analisa separadamente cada 

componente do problema. Esse processo auxilia e facilita para que nenhum 

detalhe e aspecto passe despercebido de forma a não comprometer o 

resultado do estudo. 

4) Coleta de dados- É a fase da seleção geral dos componentes 

identificados na fase anterior. Essa fase auxilia o que já foi ou não realizado e 

possíveis soluções que já foram antes vistas, dessa maneira o risco de erros 

vai decrescendo. 

5) Análise de dados- Nesta fase “Os problemas” devem estar bem 

definidos, sendo uma fase que procede às etapas mais definitivas e 

conclusivas para a solução desejada. Nesta fase é o momento de estabelecer o 

que deve ou não ser levado a diante levando em consideração o que já foi 

coletado antes. 

6) Criatividade- Nessa fase são geradas alternativas para a solução do 

problema em questão, todas com base nas análises que foram realizadas 

anteriormente. Munari (1998) afirma que o designer não possui ideia sobre o 

resultado final, enquanto sua criatividade não tiver realizado uma análise 

correta sobre os componentes do problema. 

7) Materiais e tecnologia- É a fase da coleta de dados tecnológicos, a 

partir das alternativas que foram geradas na fase de criação. Deve-se analisar 

o que poderá ser feito e o que é mais viável para potencializar ainda mais o 

objeto de design. Munari (1998) ressalta a necessidade do projeto ser realizado 

através de materiais e tecnologias que possam auxiliar para se obter o melhor 

resultado com o menor custo possível. 

8) Experimentação- Nessa fase são realizados testes com as alternativas 

que forem viáveis, isso de acordo com os materiais e tecnologias possíveis a 

serem usadas. Podem surgir novas funções, aplicações e novas formas para 
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encontrar uma solução que se adeque ao problema. Após a realização dos 

experimentos é chegada a fase de “pré-solução”.  

9) Modelos- Essa é a etapa do esboço parcial do projeto final, mesmo 

faltando ainda passar por três etapas finais: a verificação, protótipo final e 

chegar a tão desejada solução. 

10) Verificação- É fase de ter certeza se o produto criado irá funcionar e 

dar certo. Os modelos devem ser submetidos a exames a fim de serem 

selecionados. Assim como as outras etapas, é um momento muito importante 

para avaliar se verdadeiramente funciona e o principal: se foi solucionado o 

problema. 

11) Desenho de construção- A partir dos modelos analisados e verificados 

é escolhido então apenas aquele que, de forma positiva, conseguiu solucionar 

o problema em questão, sendo ele o mais simples e de menor custo possível. 

12) Solução- É o resultado de todas as fases anteriores exercido de 

maneira eficiente e produtiva para a resolução do problema apresentado. 

 



20 

 

Figura 1: Método projetual Munari. 

Fonte:https://sites.google.com/site/suacriatividade/outros/munari/metodo-Munari.jpg-  

Acesso em: 10/07/2016. 

 

 A partir da metodologia proposta para o desenvolvimento deste trabalho, 

busca-se a possiblidade de construir uma narrativa visual utilizando elementos 

do cordel. Através das etapas descritas, de modo a finalizar com uma solução, 

no qual estas características estejam evidenciadas por meio da 

experimentação estética e material. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 A chegada do cordel no Brasil 

 

Inicialmente o surgimento da literatura de cordel se dá nas regiões norte e 

nordeste através da chegada da tipografia no Brasil e com a “popularização” de 

editoras locais. Segundo afirma Barroso (2006), a literatura de cordel passa a 

ser produzida em escala considerável, estruturando-se e tomando forma.  

Fixando-se como riqueza, assumindo identidade cultural, na ampliação de suas 

produções, adquirindo proporções, gerando cada vez mais o compartilhamento 

e circulação dos livretos. Essa produção consistia na preservação das 

características originais, impressa em folhetos e aliada a harmonização 

poética, utilizando-se de conteúdos regionais na abordagem de fatos do 

cotidiano nordestino.  

No Brasil, o cordel é trazido por meio dos portugueses; “Literatura de 

cordel”, conforme Barroso (2006) relata, é a nomenclatura escolhida por 

intelectuais brasileiros para especificar tais folhetos, isso por volta das décadas 

de 60 e 70, adotando a denominação da poesia similar ao cordel existente em 

Portugal. Muito conhecido também como livrinhos de feira, livretos e mais 

popularmente pelos cordelistas, como “folhetos” ou “folhas soltas”. O cordel 

também tem o seu surgimento da palavra “cordão”, pois era a forma que estes 

folhetos ficavam dispostos, pendurados em cordões ou barbantes para serem 

comercializados nas feiras locais da região.  
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Figura 2: Cordéis pendurados para a venda.  

Fonte: http://www.institutoaguaviva.org.br/wp-content/uploads/2017/06/cordel.jpg. Acesso em: 10/09/2016. 

 

 

 A literatura de cordel chegou ao Brasil durante a primeira metade do 

século XVI, período este em que Portugal iniciava a colonização e é por este 

rumo que a literatura se consolida no Nordeste, posteriormente ganha 

proporções e atinge outras regiões brasileiras através das narrativas orais e 

das leituras realizadas em grupo. 

 

Penso que o hábito de decorar histórias, dos cantos de 

trabalho, as cantigas de embalar e toda sorte de narrativas 

orais trazidas pelos colonizadores vão sedimentando, na 

cultura brasileira, o costume de cantar e contar histórias, de 

guardar na memória os acontecimentos da vida cotidiana. 

Assim, pouco a pouco, foi se desenvolvendo junto ao homem 

brasileiro, mais especificamente na região Nordeste, onde se 

deu o início da colonização, uma poesia oral com 

características muito peculiares. (BARROSO, 2006, p. 22). 

 

http://www.institutoaguaviva.org.br/wp-content/uploads/2017/06/cordel.jpg
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Barroso (2006) afirma que, por volta do século XVIII houve o surgimento 

da cantoria de viola em forma de cordel, de modo que se tornou a forma de 

apresentação para o público. No estado da Paraíba na Serra do Teixeira, surge 

nesse contexto o grupo de poetas, que desenvolveram divisão silábica, fator 

bastante importante para a métrica do cordel. Ao iniciar o verso com sete 

sílabas poéticas, os versos restantes também devem ter sete sílabas, o mesmo 

acontece se iniciar com quaisquer outras quantidades de sílabas poéticas. 

Denominando os folhetos que contém para cada estrofe seis versos, sextilha; 

septilhas, sete versos; quadra, quatro versos e assim por diante.  No entanto a 

sextilha é que se apresenta com frequência nas composições dos poetas 

nordestinos.  

Em meados do final do século XVIII, há o registro do início das primeiras 

impressões de folhetos de cordel. No final do século XIX, foi período que houve 

uma grande renovação com o barateamento do papel, a mecanização das 

prensas tipográficas, a introdução da litografia e da zincografia como técnicas 

de impressão de imagens e também com o advento da fotografia. Os poetas 

paraibanos Leandro Gomes de Barros (1865-1918) e Silvino Pirauá (1848-

1913), foram autores dos primeiros cordéis publicados em Pernambuco na 

cidade de Recife, devido ao fato de que a cidade possuía uma quantidade 

significativa de tipografias na região. Como escreveu o poeta Antônio Américo 

de Medeiros, em seu folheto Os Mestres da Literatura de Cordel: 

 

Nosso cordel começou 

Com Silvino Pirauá 

E Leandro Gomes de Barros 

Como na História está 

De Vitória pro Recife 

Começou tudo por lá. 

 

Pirauá filho de Patos 

e Leandro de Pombal. 

Todos dois paraibanos 

deixaram a terra natal 

Foram para o Pernambuco 

pararam na capital. 
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Porque Recife já tinha 

algumas tipografias 

Lá Pirauá enfrentou, 

com vontade e energias, 

publicou quatro folhetos 

e vendeu em poucos dias. 

  

A literatura de cordel além de escrita possui sua forma cantada, são as 

cantorias de viola, que apresentam a poesia em forma de repente, nesta 

versão a composição consiste em criações de poemas que são declamados 

em forma de improviso. No qual podem ser realizadas competições entre 

poetas, onde são avaliadas a criatividade, a interação de temas diversos e a 

agilidade em criar os poemas rimados.  

A literatura de cordel chegando ao Brasil traça seu percurso se 

posicionando para a formação da identidade cultural nordestina. Em vários 

países europeus são encontradas publicações semelhantes ao cordel, dos 

tempos da Grécia Antiga, passando pela Idade Média até chegar à 

contemporaneidade. A construção do cordel se dá, portanto, após beber de 

diversas fontes ao redor do mundo, para enfim se construir como folhetos, 

ainda que cordelistas defendam a poesia como “puramente brasileira”. Barroso 

(2006), afirma que houve uma ressignificação da cultura europeia em terras 

brasileiras como aspecto importante na construção da cultura popular. A autora 

conceitua que a cultura foi se reconstruindo ao longo do tempo de sua 

trajetória, através dos costumes e práticas cotidianas do povo nordestino. 

 O desejo pela valorização da identidade estava cada vez mais intrínseco, 

consequentemente, proporcionou o aumento da popularidade da literatura, na 

pretensão de representação e igualdade. Cordelistas passam a expressar em 

seus enredos problemas sociais, econômicos e culturais de forma marcante. O 

cordelista, Rodolfo Coelho Cavalcante aborda em seu poema, como tema 

central, Lampião e seu grupo de cangaceiros, descrevendo em rimas a força e 

resistência do grupo. 
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Figura 3: Cordel sobre cangaceiros. 

Fonte: Google imagens - Acesso em: 11/09/2016. 

 

  

A literatura de cordel abre espaço para que haja notícias de caráter 

jornalísticas como fonte de informação. Na década de 1950, o jornalista, 

escritor e pesquisador, Orígenes Lessa, já descrevia sobre a nova fase da 

literatura de cordel. Tal ação proporcionou ao Nordeste brasileiro exercer o 

papel de imprensa popular, dando início assim ao um novo rumo para o cordel 

de cunho jornalístico. Deste modo, os cordelistas possam a captar mensagens 

transmitidas através dos meios de massa e as recodifica para o seu público de 

forma a caracterizar esta informação, adicionando a estrutura que o cordel 

possui.   

Dentro deste contexto o cordel demonstrou sua versatilidade, retratando 

temas corriqueiros, lendários e cômicos como forma de entretenimento, 

proporcionando ao leitor conhecimento sobre histórias, personagens reais e 

imaginários. A oralidade na literatura de cordel tem proporcionado base para 

impulsionar sua ligação com a identidade cultural, se auto afirmando como um 

exemplo de originalidade de um povo. É na oralidade também que bagagens 

de informações e emoções são expressas como construção de uma identidade. 

http://taiguar.tumblr.com/image/134765994377
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3.2 A xilogravura  

 

Para construção da literatura de cordel, a busca de títulos que possam 

nomear as poesias, como também a escolha de suas respectivas ilustrações, 

são fatores importantes na construção dos livretos. Isso porque a união destes 

elementos proporciona para o público leitor maior compreensão no momento 

da leitura destas narrativas, de forma que agregam valor as tais produções. 

Pois um texto com a devida ilustração, além do conhecimento ser capitado com 

mais facilidade, oferece também entretenimento ao público. 

A xilogravura, que no ano de 2007 completou cem anos na literatura de 

cordel, atribui um valor adicional aos poemas, pois é por seu intermédio que a 

informação é difundida com maior clareza. Através dela, conceitos, argumentos 

e informações que o cordelista deseja reproduzir são reafirmados. Sua origem 

segundo Machado (1982), acredita-se que tinha sido incialmente na china 

diante o registro xilográfico. 

 

“Muitos afirmam que a Civilização começou na China. Mesmo 

quem contrarie essa premissa acorda que o primeiro livro 

impresso é o Sutra Diamante, em 868 d.C. o livro é tabular, isto 

é, foi feito por impressão xilográfica, usando tábuas ou 

pranchas gravadas. Traz na capa uma imagem de Buda 

falando a um discípulo. O material utilizado é o papel de 

qualidade. O papel também foi uma invenção chinesa e é 

atribuída ao funcionário Tsua Luon, do Palácio Imperial, que, no 

século I, produziuo usando, como matérias-primas, trapos, 

cascas de árvores, fibras vegetais e fio de cânhamo. 

Entretanto, mesmo com tais elementos, a escrita chinesa não 

propiciava adoção e o desenvolvimento de tipos móveis para 

imprimir seus conhecimentos, pois era baseada em 

ideogramas. Tentativas foram feitas por Pi Sheng, pelo menos, 

400 anos antes de Gutemberg. Ele chegou a fabricar tipos 

móveis em argila cozida e em porcelana, em vez de metal. Daí 

criaram os de madeira, como carimbos. Porém, pouco usados 

na impressão de sua escrita, que tem numerosíssimos 

caracteres. A história registra que, no Japão, no século VI, já se 

imprimia xilograficamente pelos processos originários da China, 

levados pelos monges budistas. Livros, orações e estampas de 
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Buda eram a sua finalidade. Também a impressão usada em 

xilogravuras foi usada no Egito entre 900 e 1300.” 

(MACHADO, 1982, p. 13) 

 

 

Figura 4: Registro da primeira xilogravura. 

Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMfmbcRy8rZUhVu1SYWI-

guCPgd9cEDt7DJ5RwWAmIh8E1g99d. Acesso em: 10/010/2016. 

 

A etimologia da palavra xilogravura vem do grego xilon (madeira) e grafó 

(escrever), sendo, assim a xilogravura pode ser entendida como arte de 

escrever em madeira. Esta técnica é um processo artesanal no qual as 

matrizes de impressão são esculpidas, o desenho é entalhado com formão, 

faca ou buril em uma chapa de madeira, onde, após ser esculpida a figura 

desejada, funciona como carimbo no processo de impressão. 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMfmbcRy8rZUhVu1SYWI-guCPgd9cEDt7DJ5RwWAmIh8E1g99d
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMfmbcRy8rZUhVu1SYWI-guCPgd9cEDt7DJ5RwWAmIh8E1g99d


28 

 

 

Figura 5: Talhando a madeira / Matriz para impressão xilográfica. 

Fonte: http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/ogura.jpg - Acesso em: 10/10/2016. 

 

A xilogravura teve sua fundação no Brasil, por volta de 1912 através de 

uma exposição realizada pelo alemão Lasar Segall. Possui destaque na 

história da gravura por ser uma das maneiras de expressão artística mais 

antiga, uma técnica simples e de materiais rústicos. Alguns cordelistas 

produzem a xilogravura de seus próprios folhetos e essa cultura é passada de 

geração em geração. No cordel antigo, as xilogravuras não faziam parte de 

suas criações. Em meados da década de trinta é que se obtêm os primeiros 

indícios de gravuras em literaturas, fotos de postais, retratos.  

Os folhetos de cordel possuem medidas de 11 por 16 centímetros, 

contendo de 8 a 16 páginas, são impressos em papel jornal ou papel ofício. 

Sua capa é impressa em papel colorido e nela estão descritos o título, 

xilogravura, nome do autor. A xilogravura se torna popular no Nordeste nos 

anos 40, surgindo nomes de artistas consagrados como: José Estácio 

Monteiro, Expedito Sebastião da Silva, José Martins dos Santos, Eneias 

Tavares dos Santos, José Soares da Silva (Dila), José Costa Leite, José 

Francisco Borges (J. Borges). No entanto durante este período, parte dos 

nordestinos se mostraram indiferentes às tais obras, pensava até que a 

http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/ogura.jpg
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literatura estaria em extinção. O autor Queiroz, (1983) relata que, com a ajuda 

de estrangeiros, o movimento artístico pode reagir de forma positiva, se 

impondo como meio de expressão cultural. Na década de 60 a xilogravura 

começou a se destacar e ganhar status, este foi o momento em que 

intelectuais começaram a produzir suas gravuras agrupando-as em álbuns.  

Após isto as ilustrações nordestinas causam impacto no campo 

internacional através da sua identidade. Lopes (1982) relata a existência de 

dois grupos de xilógrafos, distinguindo-se pelo traço utilizado em suas 

gravuras, um localizado no Juazeiro e o outro na cidade de Caruaru. O primeiro 

grupo é marcado por traços que tendem a beber como influência do barroco, 

estes possuem em suas gravuras características específicas, de nível 

complexo, cenas ricas em detalhes. No segundo grupo, utilizam-se de menos 

informações visuais, tem-se a formação das ilustrações de caráter mais 

simplificado e limpo, onde as figuras possuem maior predominância e 

apresentação de forma isolada, em sua maior parte com áreas disposta na cor 

preta.    

Compreendendo que xilogravura na literatura de cordel possui em sua 

essência relação com a humildade dos poetas e editores, diante as dificuldades 

encontradas para se obter acesso aos recursos gráficos, para que pudessem 

utilizar em suas ilustrações. Como afirma Costela (2003), foi esta “simplicidade” 

que proporcionou marco na identidade destes artistas cultural.  Na busca para 

obter o conhecimento, inspirações a respeito da xilogravura na literatura de 

cordel, a confecção das gravuras tornou-se um importante movimento artístico, 

ultrapassando o limite das construções culturais. 

Artistas como Gilvan Samico, Newton Cavalcanti, José Altino e Manuel 

Messias, tornaram-se conhecidos nos meios plásticos eruditos com seus 

trabalhos extraídos do popular. Mesmo o Nordeste, sendo uma região ainda 

muito castigada pela falta de recursos e de atenção dos poderes públicos, 

recebe olhares ainda preconceituosos. No entanto, em meio a toda 

adversidade vivenciada, o Nordeste possui em sua cultura popular uma riqueza 

infindável, que desperta desejos, sentimentos, valores e costumes, que fazem 

com que seus conterrâneos desenvolvam de forma natural a sua valorização e 

exaltação, não apenas pelos seus, mas, sobretudo, em várias outras culturas.  

No sertão pernambucano é forte a atuação de artistas tradicionais na criação 
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de obras que envolvem a cultura e identidade popular, ressaltando em suas 

criações as vivências de um povo forte e desbravador.  

Seja no cordel, no talhar da madeira no dia a dia de suas crenças, 

mitologias, raízes, contos e causos onde anjos se misturam com demônios, 

beatos e cangaceiros, princesas com boiadeiros, todos envolvidos em crenças, 

festas e folguedos populares, romance, fauna, flora nordestina, esperanças e 

lutas. São temas descritos de forma informal, representando bem histórias e a 

essência de uma cultura tão marcada por uma simplicidade tão bela. O resgate 

desses elementos culturais é um grande avanço na preservação da memória e 

das técnicas que são antigas, mas que continuam a gerar valores e 

significados positivos para a sociedade que preservam em sua essência 

valores culturais.  

 

  

3.2.1 J. Borges: Xilogravura e literatura de Cordel. 

 

                     Eu me arranjo no dia a dia, no que vejo, no que sinto, no folclore, 

nas lendas. Tudo isso vai dando inspiração. (J. Borges) 

 

 Considerado patrimônio vivo do agreste pernambucano, nascido em 20 

de dezembro de 1935, natural da cidade de Bezerros, José Francisco Borges, 

possui o título de patrimônio imaterial concedido pelo estado aos mestres da 

cultura popular pernambucana. O Museu de Arte Contemporânea e o Salão de 

Arte Global de Pernambuco o premiou em 1974, por suas belas obras. A 

secretaria de cultura do Recife, concedeu o título de literatura de cordel e 

posteriormente o mesmo recebeu a plaqueta de ouro de sua cidade natal. 

 Suas obras estão espalhadas por vários países, conquistou lugares 

como os Estados Unidos, Venezuela, Chile, participou de exposições em 20 

países da Europa e já teve trabalhos exibidos em vários museus, como do 

Louvre em Paris. O próprio Ariano Suassuna, nomeou-o como o melhor 

xilogravador popular do Nordeste. Assim o nordestino J. Borges, como é 

popularmente chamado, é considerado um dos mais conceituados entre os 

xilógrafos e poetas populares.  
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Figura 6: Á esquerda Ariano Suassuna e à direita o poeta J. Borges.   

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/gMuWvocIeW4/maxresdefault.jpg- Acesso em: 05/10/2016. 

 

Seu interesse pela arte popular teve início ainda na sua infância, através 

da leitura do próprio cordel, quando ouvia a literatura declamada. Surge então 

sua paixão pela poesia, levando-o a encontrar nos folhetos algo que 

substituísse os livros de escola. “Eu me criei no sítio e a única informação era 

dada pelo cordel que meu pai comprava na feira para gente ler. Era o 

jornalismo nosso”, revela J. Borges (BAHIA JÁ, 2016). 

 Durante sua infância e adolescência sem oportunidades de estudo, 

Borges trabalhou na agricultura, vendia cestos em feiras, foi marceneiro, 

mascate, pintor de paredes e oleiro, de família pobre. Joaquim Francisco, seu 

pai, contava histórias para os filhos, dos folhetos trazidos das feiras de 

Bezerros. Foi a partir desta prática familiar que J. Borges se apaixonou por 

essa forma de escrever.   

 O xilógrafo J. Borges, afirma que a poesia de seus cordéis vem do dia-a-

dia do povo, das lendas que criavam como histórias populares. Em 1964, J. 

Borges realiza sua primeira publicação: O encontro de dois vaqueiros no 

Sertão de Petrolina, no qual a xilogravura foi desenvolvida pelo Mestre Dila. No 

https://i.ytimg.com/vi/gMuWvocIeW4/maxresdefault.jpg
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seu segundo cordel, O Verdadeiro Aviso de Frei Damião Sobre os Castigos que 

Vêm, com a falta de recursos para contratar um xilógrafo que produzisse seu 

folheto, passa a desenvolver a prática de xilogravar e produz a sua primeira 

xilogravura. Após isto, sua caminhada perdura até os dias de hoje, ilustrando 

os inúmeros cordéis que produziu em sua trajetória.  

 O poeta começou a ampliar suas obras na década de 70, passando a 

desenvolver suas matrizes em grandes dimensões. O desejo por produzir e 

criar suas próprias poesias e ilustrações de cordel foi um fator influenciador 

para o início da sua atuação como profissão. J. Borges trata em seus cordéis 

temas cotidianos, como a pobreza, a vida no cangaço, crimes, corrupção, 

contos de amor, religião, tudo que diz respeito às atividades corriqueiras dos 

nordestinos. A forma irreverente e a originalidade na criação de personagens 

imaginários são fortemente notáveis em nas suas obras.  

  A xilogravura possui características baseadas na arte primitiva. Os 

elementos que se destacam na utilização desta técnica como por exemplo, o 

traçado presente nas imagens de espessura grosseira, bold, retilíneos, 

rústicos, sem o uso de volume ou perspectiva. Resultando em composições 

chapadas e sem tantos detalhes rebuscados.  
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Figura 7: Xilogravura, “A Noiva Sertaneja” (2004) – J. Borges. 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/468585536206430450/ - Acesso em: 05/10/2016. 

 

  No entanto há momentos em que os artistas utilizam linhas mais finas, 

como o próprio J. Borges. Essa variação de contorno e traços bastante 

irregulares. Isto se dá pelo fato de que xilógrafo não se detém tanto a perfeição 

dos traços o que resulta numa particularidade da técnica, proporcionando 

singularidade às peças produzidas. Suas composições são compostas de 

representação plana e sinuosa, que podem ser encontrados com maior 

frequência em preto e branco. Quando coloridas, são feitas normalmente a 

partir de cores fortes, isto funciona como reforço para a valorização do 

contraste na área gráfica visto que as criações de nordestinos são marcadas 

por originalidade e criatividade ímpar.  Hoje, a principal atividade de J. Borges 

tem sido a xilogravura, esculpindo as mais diversas figuras, como Lampião, 

romances, animais, elementos da natureza, vaqueiros e as tradicionais festas 

Juninas.  

https://br.pinterest.com/pin/468585536206430450/
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3.3 A FOTOGRAFIA 

3.3.1 Inícios 

 

 Foi no século XIX, a partir da obtenção de imagens gravadas pela ação 

da luz numa superfície quimicamente sensibilizada, que a fotografia surgiu 

como um novo meio de registro do mundo, dando origem a um vigoroso debate 

em torno da visualidade humana. A história da criação da fotografia não possui 

apenas um mentor, no percorrer da história diversas pessoas contribuíram para 

seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. A primeira descoberta relevante foi a 

câmara escura, o conhecimento dos princípios óticos, foi atribuído a Aristóteles 

por volta de 350 anos antes de Cristo. 

 No início do século XIV, a câmara escura recebe o formato portátil, uma 

caixa que auxiliava artistas em suas obras artísticas. Leonardo da Vinci em seu 

livro de notas de 1797, onde relata a câmara escura como suporte na produção 

de seus trabalhos. Com o passar do tempo, a fotografia foi se consolidando e 

ganhando proporções. A primeira fotografia que temos por registro é datada de 

1826, resultado dos experimentos do francês Joseph Nicéphore Niépce. 

 Este período que a fotografia surge como um novo meio de registro do 

mundo, proporciona visualidade como sendo fator individual. Uma imagem 

fotográfica nasce a partir da observação de real, que estando contida em uma 

estrutura cultural, traz consigo uma bagagem de significados, fragmentos que 

deverão passar por uma moldagem, se tornando em um relato único e 

revelador.  

 A fotografia proporciona a prática diária da percepção imóvel do campo 

real e presente, prestando o testemunho em recorte espaço-temporal, assim 

conclui-se que a fotografia, desde o seu surgimento como tecnologia atua 

como informação e memória. As maneiras possíveis de armazenamento destas 

imagens se renovam com o passar dos anos, aliando a criatividade e avanço 

tecnológico. A fotografia se construiu inicialmente na sociedade como objetiva e 

realista. A partir de suas funções, o homem tornou-se capaz de ver e rever os 

acontecimentos vividos a qualquer instante. Estudiosos afirmam que desde a 

antiguidade, a fotografia tem se portado como uma necessidade fundamental 

da mente humana, como fator da memória, que já era valorizada como 

imprescindível à coesão dos laços sociais.  
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Desde o início, a fotografia possui a incumbência de transmitir com veracidade 

incontestáveis os corridos. A concretização do registro na íntegra fornece a 

imagem credibilidade da mesma se torna possível registrar partes selecionadas 

do "mundo real".  

 

 

3.3.2 A fotografia: Refletindo á realidade 

 

 A fotografia neste contexto é conceituada como autêntica cópia fiel da 

realidade, que nesta visão atua no processo de construção da imagem 

fotográfica de forma ingênua. Até então, somente os artistas tinham a 

capacidade técnica de retratar o real partir de suas próprias mãos. 

 A partir do surgimento da fotografia, a mesma traz consigo uma 

tecnologia que seria inédita para a época. No qual obtém e criação de imagens 

agora não mais pelo trabalho manual dos artistas, no entanto agora a captação 

e fixação destas imagens se dão a partir de elementos ótico e químico. A 

fotografia desta forma se classifica como o reflexo do real. Não mais lhe seria 

necessário a participação da ação humana, a fotografia deste modo é vista 

como o verdadeiro espelho do mundo, onde toda e qualquer imagem se 

mostrava como a mais perfeita construção da realidade.           

 Segundo Dubois, com o surgimento da fotografia desde o início do 

século XIX até primórdios do século XX, existiu certo “consenso de princípio” 

afirmando que “o verdadeiro documento fotográfico presta contas do mundo 

com fidelidade’” (DUBOIS, 2001, p. 25). 

 O processo mecânico da imagem fotográfica, agora como atuação 

técnica, possibilita à fotografia credibilidade de ser real. Que consiste em 

carregar consigo traços que dão memória e credibilidade, para que os fatos 

ocorridos se tornem evidentes, de como de fato ocorreram, arquivando 

lembranças. De modo que, memória e fotografia são consideradas 

semelhantes, estando contida uma a outra. 

 Na construção simbólica e na formação da sua função social no mundo, 

a linguagem possui papel primordial de modo que, a fotografia também 

participa desse processo. Dubois (2001) afirma que esta relação da foto com a 
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realidade e, consequentemente, com o tipo de construção, foi se modificando 

com o passar dos anos, tornando a foto em sua essência como forma de 

contestação, ao mesmo tempo necessária e suficiente, como prova da 

existência daquilo é apresentado.  

 A fotografia como resultado objetivo se destaca diante à pintura que, até 

então, representava como um formato figurativo que mais se aproximava do 

real.  

 

“Disso se deduziu que a foto não interpreta, não seleciona, não 

hierarquiza. Como máquina regida apenas pelas leis da ótica e 

da química, só pode retransmitir com precisão e exatidão o 

espetáculo da natureza” (DUBOIS, 2001, p. 32). 

 

 No discurso sobre a fotografia e o realismo, há um retorno ao que se diz 

respeito ao elemento fotografado, carregando em si todas as características da 

realidade, mudando seu discurso, agora sem mimética do real.  

 

 

3.3.3 A fotografia: Da realidade para o sensorial.  

 

 A construção da fotografia em seu início se dá como uma cópia fiel que 

registrava tempo e espaço, representando um espelho do real capturado.  

Partindo do ponto que, através da percepção é possível a criação de imagens 

descritas como fotografia, passamos agora por outro conceito. No qual o 

indivíduo vai organizar informações e o mesmo pode interpretar de acordo as 

possíveis impressões sensoriais, com objetivo de atribuir diversos significados 

à imagem fotográfica, sendo fruto das experiências, interferência e 

interpretação do sujeito com o real. 

 

A fotografia como transformação do real (o discurso do código 

e da desconstrução) logo se manifestou como uma reação 

contra esse ilusionismo do espelho fotográfico. O principio de 

realidade foi então designado como pura "impressão", um 

simples "efeito". Com esforço tentou-se demostrar que a 

imagem fotográfica não é um espelho neutro, mas um 
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instrumento de transposição, de análise, de interpretação e até 

de transformação do real, como a língua, por exemplo, e assim, 

também, culturalmente codificada (DUBOIS, 2001, p. 26). 

 

 Este período tornou-se relevante, pois, a fotografia surge como sendo 

um novo meio e registro do mundo e visões. A maneira como estas imagens 

são agrupadas, são nos mais diversos formatos. Diante dos avanços 

tecnológicos levando consigo o poder de apropriação daquele pedaço de 

mundo, daquele espaço de tempo. A construção daquele passado e presente 

está registrada, imortalizada, através do registro aliado das inúmeras 

representações do olhar para com o real. O autor Kossoy (2002, p.52) trata 

sobre a intermediação do fotógrafo sobre a fotografia e afirma que: 

 

[...] imagem fotográfica não é um simples registro físico-químico 

ou eletrônico do objeto fotografado: qualquer que seja o objeto 

da documentação não se pode esquecer que a fotografia é 

sempre uma representação a partir do real intermediada pelo 

fotógrafo que a produz segundo sua forma particular de 

compreensão daquele real, seu repertório, sua ideologia. (...) 

Temos portanto uma fantasia que é tornada realidade concreta 

uma vez que veiculada pela mídia e consumida enquanto 

produto (Kossoy, 2002, p.52). 

 

Para Kossoy (2002), mesmo que uma fotografia possua em essência o 

aspecto de reflexo preciso de um instante real, normalmente, sempre existe, 

um interesse específico, uma intenção, tanto no registro quanto na 

interpretação da imagem. 

 

 

3.4. O livro infantil 

 

 A literatura infantil, além da ferramenta texto, tem sua estrutura 

permeada pelo uso recorrente de imagens. São estes elementos ilustrativos 

que se impõem não apenas como algo aleatório, mas como uma forma de 

linguagem visual, demostrando sua relevância imprescindível de ilustrar, narrar 

e interpretar o texto. Seu valor recebe destaque diante os pequenos leitores, 
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atuando no processo de compreensão e memorização de leitura. Lins (2004) 

relata que no interior dos livros infantis, a imagem oferece a possibilidade de 

caracterizar um personagem, proporcionando autonomia, personalidade, idade 

com os mais diversos figurinos, posicionando em um determinado lugar e em 

épocas distintas. 

 O surgimento do livro infantil se dá apenas no fim do século XVIII, no 

entanto em meados do século XVII surgem às primeiras obras que presenciam 

interação texto e imagem. Porém, estes ainda não se destinavam ao público 

infantil, embora muitas publicações literárias já eram consumidas por crianças. 

Power (2008), descreve que neste período surge uma espécie de gênero 

secundário, o chapbook constituído por uma única folha impressa dobrada em 

doze ou dezesseis páginas, no qual a xilogravura se apresentava como recurso 

ilustrativo, disposta em posição intermediária envolta por uma borda decorativa.  

Os chapbooks por não serem destinados às crianças, no entanto, muitos 

traziam contos folclóricos que se tornavam um poderoso atrativo para elas. 

Suas histórias atuavam como fator importante no processo de alfabetização 

dos pequenos. 

 O tão imprescindível e maravilhoso lúdico, de natureza fundamental para 

o desenvolvimento e compreensão da criança não havia entrado em cena. A 

distinção entre as etapas de maturação psicológica para o leitor ainda não 

havia sido explorada, visto que as obras eram partilhadas ainda de maneira 

conjunta entre esses dois universos opostos. Adultos e crianças participavam 

das mesmas atividades sociais, ou seja, sem distinção na vida social não havia 

a segregação do público infantil e adulto.  

Com o aparecimento da nova classe social, a burguesia, surge a 

valorização do novo modelo familiar burguês, mediante a este fato a criança 

passa a adquirir espaço e destaque diante da sociedade. Constituísse assim, 

uma crescente busca por investimento educacional infantil, visto que a palavra 

“infância” como dito, anteriormente não existia. Como bem afirma Zilberman 

(1987): 

 

Todavia, a concepção de uma faixa etária diferenciada com 

interesses próprios e necessitando de uma formação 

especifica, só acontece em meio à Idade Moderna. Esta 
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mudança se deu a outro acontecimento da época: a 

emergência de uma nova noção de família, centrada não mais 

em amplas relações de parentesco, mas num núcleo unicelular, 

estimulando assim, o afeto entre seus membros (ZILBERMAN, 

1987, p. 13). 

 

  

          Ao destinar uma visão voltada para a valorização do público infantil, 

houve transformações relevantes quanto às questões de relacionamento 

criança-adulto, resultando no bom desenvolvimento emocional e afetivo da 

criança. Infelizmente este benefício não se estendia a todas, pois, tratava-se 

ainda de um privilégio pertencente apenas às classes altas.  

 A literatura infantil constitui-se como gênero e sua formação na história 

está propriamente conectada a concepção de infância. Segundo Carvalho 

(1982), o francês Charles Perraut foi o escritor pioneiro, intitulado de “pai da 

literatura infantil” no qual retratava em seus textos, os modos da sociedade e 

como o folclore era considerado base fundamental para da literatura infantil da 

época. Algumas poucas obras anteriores foram incluídas à literatura própria 

para crianças como as Fábulas, de La Fontaine, publicadas pela primeira vez 

em 1668.  

          Porém, é a partir de Perrault que se inicia um marco importante, pois foi 

o responsável por embasar um novo modelo literário, foi também quem deu 

forma ao que se chama de “Contos de fadas”, autor de grandes clássicos e o 

primeiro a aperfeiçoar esse tipo de literatura. Entre suas diversas obras, 

merecem destaques: Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Cinderela, O 

Barba Azul, Pequeno Polegar, Mãe Gansa, A Gata Borralheira, O Gato de 

Botas. 

 Cademartóri (1986) relata que, autores da época para não serem 

atingidos e protegendo-se da força do despotismo, apresentavam seus textos e 

sua reflexão de forma mascarada pelo cenário de fantasia, sem deixar explicito 

o real sentido de suas literaturas. As obras desenvolvidas possuíam em sua 

essência caráter satírico, foi este o método encontrado para que escritores 

pudessem camuflar e demostrar seu posicionamento, em oposição à opressão 

e um meio de condenar práticas, costumes e personagens que oprimiam o 
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povo.  

 Durante o percurso de construção da literatura infantil, surgem no século 

XIX, os famosos irmãos Grimm, Luis Jacob e Guilherme Carlos Grimm, 

responsáveis por atrelar novos valores à literatura. Os irmãos Grimm aplicavam 

espontaneidade aos personagens de suas obras e contextualizavam em seus 

textos figuras de linguagem embasada pelo romantismo.  

 Os referidos irmãos, se propuseram a elaborar várias outras fábulas 

infantis. No ano 1812 trabalharam na formatação da coleção de contos de 

fadas que se tornaram sinônimo da literatura infantil, clássicos que não saem 

de moda e que sempre estão passando por releituras com a intenção de 

atualizar-se, sem perder seu conteúdo. Com os irmãos Grimms, inicia-se o 

processo de envolver a criança através do encanto ao público, pois começam a 

inserir em suas obras “personagens populares como: alfaiates, camponeses, 

personagens cheios de fábulas, como por exemplo, a presença de anões” 

(CARVALHO, 1982, p. 105). 

 Entre suas obras mais importantes, destacaram-se: A Gata Borralheira, 

Branca de Neve, Os músicos de Bremen, João e Maria, entre outros. No século 

XIX, na Dinamarca, aparece Hans Cristian Andersen, autor que buscou com 

entusiasmo enriquecer a literatura infantil e juvenil da época com as suas 

diversas obras. Carvalho (1982), aponta Andersen como sendo também um 

grande literário infantil, por investir em seus textos um estilo vivo e íntegro de 

movimento, utilizando uma bela linguagem e por conseguir dar vida a todos os 

seres, animando até mesmo objetos mais simples.  

Em meados da segunda metade do século XIX e no início do século XX, 

constitui-se a “Idade de Ouro da Ilustração”. Marcada pelo os avanços na 

tecnologia de impressão que desencadearam numa mudança comportamental 

em relação à infância. Os trabalhos de artistas e ilustradores deste período 

proporcionavam ainda mais valor aos livros, através do surgimento de 

literaturas que ainda se constitui como sucesso nos dias de hoje, como obras 

de Lewis Carrol, com Alice no país das maravilhas (1863), Collodi, com 

Pinóquio (1883) e James Barrie, com Peter Pan (1911).  

 Segundo Coelho (2000), a literatura infantil é, portanto, assimilada como 

uma linguagem própria e assim como toda linguagem é a expressão de uma 

determinada experiência humana, e que dificilmente haverá definição com 
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exatidão. Logo se entende que cada período produzia e absorvia a literatura de 

maneira inusitada de acordo com a época vivida, e que tal fato se perdura até 

hoje, entendendo que a singularidade de cada sociedade e o tempo estão em 

constante evolução e ressignificação. 

 No Brasil, a literatura infantil tem sua chegada através das traduções de 

obras da Europa, no qual os contos de fadas obtiveram a provação dos leitores 

e foram sendo cada vez mais adaptados para leitura infantil. Durante o século 

XIX, surge abertura para a produção literária brasileira. Lima (2009), nos afirma 

que a história do livro no Brasil fragmenta-se em “antes e depois de Monteiro 

Lobato”, no qual obteve grande aceitação de suas obras, destaca-se dentre 

suas diversas obras o Sítio do Picapau Amarelo, que tem sido reconhecido 

como literatura de rico valor cultural.  

                                         

Foi ele quem, nos anos 20, vislumbrou que um país como o 

Brasil precisava de um parque gráfico à altura de suas 

necessidades. A cidade de São Paulo vivia um momento 

favorável e Lobato o aproveitou para montar a primeira 

empresa com equipamentos adequados à produção de livros 

(LIMA, 2009, p. 31). 

 

 Anteriormente, já haviam sido realizadas outras obras infantis, no 

entanto o livro infantil ganha força após essa introdução de Lobato e 

principalmente pelo fato de no ano de 1920, o autor ter recebido a oportunidade 

de coordenar a Revista do Brasil e ter feito disto uma arma para abordar em 

seus artigos, discussões sobre a produção ainda recente de livros infantis.  

 Monteiro Lobato, publica Narizinho Arrebitado livro de leitura para uso 

das escolas primárias em 1921, foi um ponto de partida relevante na produção 

literária infantil brasileira e consequentemente consagrando-o como um grande 

ícone e como um dos maiores clássicos da literatura infantil brasileira. 

Desenvolveu suas próprias histórias utilizava-se do folclore nacional e da 

literatura clássica infantil, porém sua maior fonte de inspiração era o próprio 

público, as crianças e suas fantasias, brinquedos, jogos e travessuras.  

 Durante a década de 80, devido o avanço da escolarização no meio 

social, percebeu-se um novo marco no crescimento de publicações para o 

público infantil. Escritores passaram a desenvolver obras infantis, revelando 
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assim sua relação com esta área um tanto quanto encantadora.  Obras de alta 

qualidade que demonstram de forma criativa, atrativa e inusitada, narrativas 

que ao longo do tempo vem se desenvolvendo e estimulando o senso crítico 

das crianças. 

 Na criação das obras buscava-se representar com recorrência 

agitações, experiência e desejos vivenciados no mundo de uma criança. É 

nesse momento que o lúdico se destaca e as ilustrações recebem um 

respeitoso espaço tanto quanto a escrita tinha seus privilégios, de modo que o 

livro infantil passa a se destacar cada vez mais. Começa a surgir uma 

renovação nas obras infantis, que passam adquirir um colorido novo aliando 

curiosidade e humor estabelecendo relação entre si estruturando-se no 

mercado literário. De acordo com Coelho (2000, p. 155) “a intenção de realismo 

e verdade se alterna com a atração pela fantasia, imaginário ou maravilhoso”.  

 Assim, a literatura infantil passa por uma reforma que intensifica as 

ilustrações buscando o aperfeiçoamento para o receptor destes conteúdos e, 

portanto, assume liderança como veículo de diversas linguagens 

proporcionando a criança visualidade como leitor.  

 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança 

ouvir muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início da 

aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho 

absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do 

mundo... (ABRAMOVICH, 1997, p. 16) 

 

 A leitura não se restringe apenas à palavra escrita, sua extensão atinge 

claramente a compreensão e leitura de imagens, suas formas cores e outros 

elementos visuais que participam na composição de um livro infantil, através de 

suas diversas possibilidades e composições. O autor Munari (2000) afirma que 

o hábito de ter contato com criatividade deve ser uma atividade exercitada o 

quanto antes e defende que “É preciso, desde cedo, habituar o indivíduo a 

pensar, imaginar, fantasiar, ser criativo” (MUNARI, 2000, p. 225).  

 A literatura infantil começa a ser importante no princípio da vida, já 

exercitando a atividade cognitiva da criança, como a visão, audição e tato. O 

exercício começa com a ajuda dos pais, primeiramente dando o exemplo e 
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incentivo de leitura aos filhos, sempre maneseando os livros perto da criança 

para que ela crie interesse pelo objeto. Além disso, ler livros para a criança, de 

preferência de histórias leves, com imagens que chamem a atenção dos 

pequenos, para que eles se mantenham atentos, observando as cores e a 

estrutura das palavras. O modo como a leitura é feita é muito importante, pois a 

voz dos adultos ajuda o melhor reconhecimento e compreensão auditiva da 

criança, além de auxiliar no desenvolvimento da linguagem oral. 

 O livro infantil deve instigar o desejo na criança atuando como motivador, 

auxiliando o desenvolvimento e fertilização da imaginação. De modo que o 

contato com o mundo de possibilidades atue na objetivação de identificações 

de suas respectivas percepções, atribuindo valores nas construções simbólicas 

desenvolvidas a partir das leituras textuais e imagéticas, realizada do acordo o 

exercício diário.  

 O contato com o livro e suas possibilidades de aprendizagem se 

apresenta como uma ferramenta que intensifica a formação de futuros leitores. 

Meireles (1984) afirma que a literatura não pode ser vista apenas como um 

simples entretenimento e sim como uma fundamental nutrição.  A autora 

acredita que a literatura infantil é aquela que a criança lê com prazer, buscando 

manter-se nutrida. Fator imprescindível, pois desde pequenos estamos 

constantemente a buscar, sanar medos e aflições, procurando encontrar 

respostas para nossas incertezas e soluções para tais conflitos interiores e que 

estes poderão ser resolvidos através da prática da leitura.  

 Lins (2002), afirma que o público infantil da contemporaneidade, possui 

um novo modo de ver e interpretar as coisas em volta de um modo bastante 

diferente das crianças de antigamente. O desenvolvimento de livros voltados 

para crianças deve, portanto, estar sempre atento às novas tendências 

buscando sanar as necessidades. 

 

 

3.4.1 Livros em destaque no ano de 2016 

 

 Como forma de conhecimento e avaliação de similares, foi feito um 

levantamento sobre os livros infantis mais vendidos no ano de 2016. Buscando 

com isso identificar tendências sobre formato de livros, tipo de história e modos 
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de leitura. Os três livros que receberam um índice notório de vendas neste ano 

foram: O pequeno príncipe, Onda e 365 histórias para dormir. 

 

O PEQUENO PRÍNCIPE (Edição de bolso): Publicada no Brasil desde 

1952, uma edição de bolso da clássica história que marcou gerações de 

leitores no mundo todo. Trata-se de um livro atemporal, com perguntas e 

respostas que atravessam anos. A tradução do texto é a versão mais ilustre da 

obra, feita pelo poeta dom Marcos Barbosa. Nela acompanha uma carta 

encantadora do sobrinho de Antoine de Saint-Exupéry. O livro vendeu mais de 

80 milhões de exemplares no mundo todo com traduções para 180 línguas. 

O texto conta a história de um piloto que cai com seu avião no deserto do 

Saara, na África e encontra um pequeno príncipe, ambos seguem um caminho 

de filosofia, abordando assuntos sobre o ser humano, ganância, sonhos, 

falando também sobre o amor, cativar e como deixar ser cativado. Mesmo este 

sendo escrito no século passado, o autor eternizou seus personagens como o 

próprio pequeno príncipe, a flor e raposa.  Possui leitura simples ao mesmo 

tempo profunda e reflexiva, as discussões que o livro aborda, continuam sendo 

totalmente atuais. Qualquer que seja o leitor, criança ou um adulto, este livro 

surpreende a ambos, através de sua escrita impecável e ilustrações que nos 

transportam para o momento ali vivenciado.   
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Figura 8:  Análise da capa, livro O pequeno príncipe. 

Fonte: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61Y7Kt0lpcL.jpg - Acesso em: 06/03/2017. 

 

 O livro é um modelo de bolso, composto por 96 páginas, com dimensões 

de 11,6cm x 17,8 cm. Sua capa possui acabamento de brochura, suas páginas 

internas são impressas em papel 120g/m2. A imagem da capa é composta pelo 

personagem principal em seu pequeno planeta, o Asteróide b-612 que serão 

explanados no decorrer da história, possui peso maior disposto no lado direito 

da capa. Um espaço na parte superior separa o título do livro da imagem do 

pequeno príncipe, proporcionando ênfase aos mesmos. Na parte superior 

esquerda está descrito que as ilustrações são próprias do autor, no qual deixa 

sua assinatura no lado direito inferior da capa. Observa-se em seus traços 

minimalista, suas linhas de contorno em forma de rabisco, passando a ideia 

reflexões do imaginário, e fantasia. É notória a preocupação do autor em 

mostrar certos detalhes característicos da história sem que haja um cenário 

grandioso, focando sempre no que há de mais importante para se explorar.  

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61Y7Kt0lpcL.jpg
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Figura 9: Página interna do livro. 

Fonte: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81EPwntHpWL.jpg - Acesso em: 06/03/2017. 

 

Figura 10: Página interna demostrando texto e ilustração. 

Fonte: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81G71WnsVFL.jpg - Acesso em: 06/03/2017.  

 

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81EPwntHpWL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81G71WnsVFL.jpg
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 Quanto a diagramação dos textos não há uma preocupação rígida em 

relação a posição das palavras, as imagens são diagramadas buscando o 

preenchimento das páginas, onde ambos variam de posicionamento no 

decorrer do livro. As ilustrações são coloridas, explorando muito as tonalidades 

de amarelo, cinza, vermelho e verde, cores recorrentes da época em que autor 

produziu o livro. Por vezes as imagens aparecem toda em cinza, fazendo 

alusão a sentido poético e sentimental do texto. Comumente, existe a 

preocupação de sempre usar cores que concordem com as cores vistas no 

mundo real (Pedras cinzas, plantas verdes, terra marrom).  

 

Figura 11: Ilustração em tons cinza. 

Fonte: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81U8Z8Eby1L.jpg - Acesso em: 06/03/2017. 

 

 

 É possível perceber que a concepção da imagem é pensada em um 

espaço que seja mais limpo para se encaixar ao texto e gerar boa leitura. O 

tamanho e escolha da tipografia própria para texto corrido, serifada, na cor 
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preta que funciona como um bom contraste texto e imagem, o que facilita a 

apreciação para este modelo de livro. Sua aprovação tem tido como prova a 

maneira como o livro tem se propagado por gerações atraindo atenção dos 

leitores desde criança até adultos.  

 

ONDA – O livro-imagem publicado originalmente nos Estados Unidos, em 

apenas um ano obteve o sucesso de cerca 100 mil exemplares já vendidos. A 

obra é criada pela coreana Suzy Lee e já foi publicado nos mais diversos 

lugares do mundo. No ano de 2008, recebeu o Prémio do New York Times de 

melhor livro ilustrado para crianças e medalha de ouro da sociedade dos 

ilustradores americanos. 

 

 

 

Figura 12: Análise da capa, livro Onda. 

Fonte: Google imagem. - Acesso em: 06/03/2017. 

 

 Foi impresso pela editora “Companhia das Letrinhas”, o livro possui 48 

páginas e dimensões 18,4 x 30,8 cm, diagramado em formato paisagem para 

remeter ao ambiente em que é narrada a história (a beira de uma praia / o 

horizonte). Possui capa dura em impressão off-set, em couché 120g/m2 

acoplado em papelão, suas folhas internas são impressas em papel couché 

brilhoso 120g/m2.  
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 Como não há o recurso de textos, o livro possui a recomendação pelo 

plano nacional de leitura educação pré-escolar para que a leitura seja realizada 

em voz alta e assim a história seja passada para a criança. A imagem da capa 

relata o primeiro encontro da menina com o mar. O título do livro está 

justificado centralizado na cor preta, para contrastar com o fundo acinzentado.  

 A autora demonstra o minucioso cuidado de escrever o título á mão nas 

edições estrangeiras, tal ato revela seu nível de envolvimento com a obra.        

Suzy Lee constrói a história com apenas com três elementos, uma menina 

curiosa, um conjunto de aves e uma onda que a traz diversão. Com traços a 

carvão, Lee ilustrou em azul, preto e branco o ruído das águas, o bater de asas 

das gaivotas, o vento que balança o vestido da criança e a conversa silenciosa 

que se estabelece ao longo da narrativa visual. 

  

 

 

Figura 13: Cena da menina vivenciando momentos com o mar. 

Fonte: Google imagem. - Acesso em: 06/03/2017. 

 

 

 A história relata em belas imagens o primeiro encontro da menina com o 

oceano, sem a necessidade das palavras. A ilustradora aproveita a costura do 

livro para dividir as ilustrações em duas partes que já entra como elemento 

visual servindo como divisor entre a área da praia e o mar, como se fossem 

dois mundos distintos. Nesse percurso, a menina e a onda partilham de sustos 

e a admiração. A presença de gaivotas reforça as expressões e reações que a 

menina tem ao vivenciar este encontro com o mar. Seu objetivo é propor que a 

cada leitura particular surja a história da maneira que cada um a entende, 

permitindo que haja sempre uma nova interpretação, uma nova leitura. Os 

elementos formam um atraente e lúdico cenário ao leitor, estimulando a 
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criatividade e assim surge espontaneamente no imaginário do público a história 

a ser contada. O livro nos mostra como imagens bem elaboradas e sem 

exageros, assim como a utilização de poucas cores, podem oferecer um 

resultado satisfatório a um projeto gráfico infantil.  

 

 

365 HISTÓRIAS PARA DORMIR VOLUME 1- É um livro que reúne 

histórias de filmes da Disney, com a finalidade de praticar a leitura a cada dia 

do ano. Fazer a criança mergulhar todas as noites no universo dos mais 

diversos personagens. Contém histórias de filmes como Toy Story, 101 

Dálmatas, Aladdin, O Rei Leão, Procurando Nemo, Cinderela, Monstros S.A., A 

Bela e a Fera, A Pequena Sereia, Alice no País das Maravilhas, O Estranho 

Mundo de Jack, Peter Pan, Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela 

Adormecida, Lilo & Stitch, Vida de Inseto dentre outros.  

 

 

Figura 14: Análise da capa, livro 365 Histórias para dormir. 

Fonte: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51H-q7wqFdL._SX351_BO1,204,203,200_.jpg  

Acesso em: 06/03/2017. 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51H-q7wqFdL._SX351_BO1,204,203,200_.jpg
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 O livro possui dimensões de 24 cm x 17 cm e 368 páginas. O 

acabamento é feito em capa dura, que agrega valor à imagem da capa, 

proporcionando maior resistência, pois a proposta é ser usado todos os dias. A 

obra é idealizada para auxiliar no desenvolvimento do hábito dos pequenos 

leitores. Suas ilustrações mágicas acompanham histórias curtas de forma 

agradável e cativante. O livro tem indicação para crianças a partir de três anos 

de idade por isso não são histórias longas, visto que são estrategicamente 

pensadas para estimular a rotina diária de leitura nas crianças. 

A capa apresenta uma ilustração que preenche toda área, com a 

presença de alguns personagens, demostrando a diversidade de histórias 

contidas no livro. No canto direito existe uma chamada que informando que o 

livro brilha no escuro e na parte superior está disposta a logo da editora 

centralizada. Sua parte lateral apresenta o título do livro junto ao logotipo da 

editora responsável. As cores são vivas bastante corriqueiras das histórias da 

Disney que torna ainda mais atraente ao público leitor, contrastando com azul 

escuro presente no fundo, que remete ao céu noturno. O título é apresentado 

em cor amarela, com um leve contorno de sombra produzindo o efeito 

luminoso.  

 

 

Figura 15: Análise da página interna. 

Fonte: http://culturaproximaleitura.com/wp-content/uploads/2014/10/Livro-Para-Crian%C3%A7a-365-

Hist%C3%B3rias - Acesso em: 06/03/2017. 

http://culturaproximaleitura.com/wp-content/uploads/2014/10/Livro-Para-Criança-365-Histórias%20-
http://culturaproximaleitura.com/wp-content/uploads/2014/10/Livro-Para-Criança-365-Histórias%20-
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Em cada página há apenas uma ilustração da história que está sendo 

contada e no canto esquerdo da página, vem escrito a data do ano propondo a 

leitura do dia. Além de ser uma forma iniciar desde cedo a incentivar a criança 

ter afeto aos livros, torna-se também é um momento de interação diário entre 

pais e filhos. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO: FOTOCORDEL - PALAVRAS 

MÁGICAS. 

 

O presente trabalho busca utilizar dos fundamentos do design para 

auxiliar no desenvolvimento de um fotocordel infantil, que tem por título 

Palavras Mágicas. A base para sua concepção se fez através da metodologia 

de Bruno Munari (1998), nela o autor apresenta etapas e fases do processo 

criativo para a criação projetual, no qual foram seguidas para a construção do 

protótipo aqui proposto.  

 

4.1 Enunciado e definição do problema 

 

De acordo com a metodologia de Munari, em seu livro Das coisas 

nascem coisas (1998), inicia-se o processo de criação a partir do “problema”, 

que é a primeira etapa para o seguimento da elaboração. Faz-se necessário a 

exposição do problema, para posteriormente ser resolvido, buscando atender 

todas as necessidades, atingindo a solução ideal. Após a definição do 

problema, o ideal é apresentar uma ideia para possível resolução. É nesta fase 

que o designer deverá apresentar o problema em sua totalidade e delimitar os 

seguintes critérios a serem seguidos.  

O projeto partiu da percepção de explorar e experimentar recursos de 

fotografia, na construção de uma narrativa visual destinada ao público infantil. 

O quesito posto como problematização, foi de encontrar a possibilidade de 

desenvolver uma publicação impressa, que ao mesmo tempo seja adequada à 

produção em massa visando sua circulação. Buscou-se construir uma união de 

fotografia e de ilustrações inspiradas em características das obras de J. 

Borges, por meio de imagens que atuassem na imaginação dos leitores, de 

modo a proporcionar conhecimentos sociais e culturais enquanto ainda criança.  

Observou-se a necessidade de delimitar o público alvo, realizando um 

recorte específico, segundo características do desenvolvimento infantil. O 

propósito deste trabalho, foi criar uma publicação independente para crianças 

de faixa etária entre 4-8 anos, que estão em período de aprendizado constante 

da leitura e principalmente em formação com relação ao convívio social. Foram 

avaliados os possíveis modos de abordar o tema, de forma que atuasse na boa 
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aceitação e compreensão de acordo com a faixa-etária definida.  

 

 

4.2 Componentes do problema 

 

De acordo com Munari (1998), qualquer que seja o problema, a 

identificação do mesmo simplifica a sua resolução. O conceito do projeto visa 

através de palavras que são sinônimos de respeito e forma básica de 

comunicação, como instrumento que potencialize a informação e aprendizado. 

A concepção do tema surgiu do entendimento sobre a importância para instruir 

a criança ao uso recorrente das palavras em seu cotidiano e da própria 

necessidade de trabalhar com mais intensidade na sua formação. 

Como objetivo de ser um material de custo relativamente baixo, impresso 

num formato de fácil manuseio, visando também o seu modo de circulação. 

Deve, portanto, impulsionar na criança o contato direto entre a fotografia 

impressa, visto que hoje tem sido um recurso em sua maior parte, manuseado 

em meios digitais ou em alguns a casos em livros didáticos. Como elemento de 

apoio para agregar valor cultural ao projeto, o texto e ilustrações deveriam ser 

escritos a partir da inspiração no cordel. Em especial nas obras do poeta J. 

Borges como maior fonte de inspiração, evidenciando valores e aspectos 

culturais, adaptados para realidade infantil. 

 

 

 

 

4.3 Coleta e análise de dados  

 

O desenvolvimento do projeto consiste em realização de levantamento de 

dados. Inicialmente, compreende-se que os fundamentos do design são 

relevantes na construção para este projeto infantil. Para isto se fez necessário 

realizar pesquisas que proporcionasse base no entendimento dos processos de 

concepção do livro infantil. Visto que a presença desse tema escolhido surge 

do próprio convívio diário e que tal projeto pudesse atuar de forma significativa 

na instrução da criança.  
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Assim como através da literatura de cordel houvesse a perpetuação e 

valorização da cultura local. Além disso, se faz necessário, compreender as 

características, alternativas e limitações relativas aos possíveis usos do papel, 

escolha de métodos de impressão e mecanismos para lidar com o material, 

para construção e apresentação do conteúdo proposto.  

 

4.4 Público alvo 

 

São crianças com idades definida entre 4 à 7 anos, em fase de 

aprendizado da leitura, que estão inseridas dentro do contexto regional, 

recebendo influência direta para o envolvimento com a fotografia e 

reconhecimento de valores culturais.  

 

 

4.5 Painel de inspiração 

 

 

Figura 16: Obras de J. Borges apresentando xilogravuras sobre sertão, frutas, animais e cangaceiros. 

Painel produzido pela Autora. Fonte: Google imagens. - Acesso em: 14/09/2017. 
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4.6 Criatividade e planejamento de roteiro. 

 

Nesta etapa foi o período em que o roteiro foi planejado juntamente com o 

cenário e fotografia. Para a concepção projetual foram analisados literaturas de 

J. Borges e diversos outros poetas para inspiração da linguagem do cordel, 

proporcionando o auxílio da produção textual. Após o tema escolhido Palavras 

Mágicas, foram escritos textos em rima de cordel, abordando situações que 

exemplificassem a importância das palavras: Bom dia, por favor, com licença, 

boa tarde, desculpa, obrigado e boa noite. Na busca das possíveis maneiras de 

como ilustrar as palavras de forma lúdica e divertida para a criança sentir-se 

estimulada com o fotocordel, o projeto surge partindo da análise sobre o 

universo de J. Borges e como este poderia ser narrado para o público infantil.  

Através de pesquisas sobre as obras do poeta, percebe-se a presença de 

vários elementos em suas obras (pássaros, frutas, fazendas, natureza e 

cangaceiros), dentre e os diversos temas que J. Borges apresenta como 

criação, eleger as frutas como personagens, também aponta a necessidade de 

impulsionar o contato e o consumo de frutas no cotidiano infantil, como sendo 

algo prazeroso.  

A definição sobre os elementos principais relacionados ao tema proposto, 

foi gerada durante o período de conversas e orientações, que proporcionaram 

liberdade para desenvolver o discurso e elaboração do roteiro do livro. A 

escolha do cenário para realizar as fotografias, foi idealizado para representar o 

contexto regional. O papel manilha ou “papel pão”, como é popularmente 

chamado, por ter uma textura levemente mesclada, que remete as regiões 

secas do Nordeste, gerando um contraste, proporcionando também uma 

padronização nas imagens, mesmo sendo situações e personagens distintos.  
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Figura 17: Painel das fotografias usadas para produção do fotocordel.  

Fonte: A autora. 

 

As cenas para o enredo foram organizadas de acordo com o significado e 

intenção de cada palavra a ser apresentada. Sendo assim deu-se continuidade 

ao projeto, com pesquisas sobre possíveis materiais e tecnologias com relação 

à produção gráfica. 

 

 

4.7 Pesquisa de materiais e tecnologias 

 

São apresentados neste tópico as características e tipos de papel; 

técnicas de impressão e acabamento; recursos e mecanismos para lidar com o 

papel.  

 

 

4.8 Papel  

 

No mercado existem infinitas variedades de papéis, para que haja 

diferenciação de um modelo de papel para outro, existem classificações 
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básicas. O peso varia de 50 à 350 gramas, fator este, que resulta no peso e no 

volume final do produto. Compreender a importância da escolha correta do 

papel e definir com exatidão o formato, gera aproveitamento do papel, 

resultando em economia e valorização da peça gráfica idealizando sempre a 

boa aceitação do receptor final.  De modo que buscar conhecer os vários tipos 

de papéis existentes observando suas qualidades e restrições se faz 

necessário para obter um resultado eficaz em um impresso.  

Em relação a cor, as tintas off-set normalmente têm uma certa 

transparência, portanto, a cor do papel pode influenciar na composição criativa 

das cores do projeto final, para isso se faz necessário realizar testes para 

observar como a cor do papel irá reproduzir ao texto e as imagens. Tons claros 

normalmente escurecem quando aplicados sobre papéis escuros, causando 

perda de vivacidade. Sobre isto Collaro (2000), afirma que para o processo de 

impressão e fidelidade real de cores, o melhor papel é o branco. A textura pode 

ser definida como o aspecto do papel liso, telados ou referente ao seu grau de 

rigidez.  

 

 

4.9 Papel Offset  

 

Ideal para impressão, pode vir com ou sem revestimento. Possui boa 

colagem interna e na superfície possui gramatura específica para o processo 

Offset, apresenta elevada rigidez e resistência tanto a umidade, inclusive a 

água. Bastante utilizado em miolo de livros, dos papéis brancos é o que possui 

custo mais baixo. Não foi possível a utilização deste papel no projeto, devido à 

inviabilidade para pequenas quantidades de livros a serem confeccionados. 

  

4.10 Papel couché  

 

Papel branqueado de textura lisa, ótimo para peças que necessitam de 

alta qualidade gráfica dos impressos, como por exemplo revistas, livros, 

folhetos embalagens e encartes. É um papel de preço relativamente um pouco 

mais caro principalmente se for uma peça que requer uma quantidade maior de 

folhas, o seu acabamento pode ser brilhante ou texturizado. Este foi o papel 
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utilizado para impressão deste projeto em gramatura 170g e textura brilhosa, 

devido sua fácil disponibilidade no mercado e por se mostrar a opção mais 

adequada ao projeto. 

 

 

4.11 Montagem e acabamento 

 

É o processo no qual consiste em agrupar as páginas que constituem o 

livro. Para realização da montagem de um meio impresso se faz necessário 

está definido o formato ideal para a lombada do livro. O projeto gráfico deve ser 

elaborado de acordo com um sistema de encaixe de páginas definidos, 

podendo ser feito uma boneca para visualização, facilitando o planejamento.  

 

4.12 Grampeamento ou canoa 

 

Nessa encadernação o miolo é preso na capa através de grampos na 

dobra do papel, bastante utilizado em modelos com poucas quantidades de 

páginas como em livros, revistas e catálogos, se for o caso de uma quantidade 

maior o grampeamento é feito na lateral do papel.  É também conhecido como 

grampo á cavalo, pois necessita que as páginas estejam apoiadas suporte 

semelhante a uma sela de cavalo. Não possui indicação para volumes com 

muitas páginas, tão pouco para papéis de alta gramatura, visto que poderá 

impossibilitar a dobra influenciando no acabamento. 

 

 

 4.13 Impressão offset x Digital  

 

É compreendida como uma aplicação de tinta sobre um determinado 

elemento, utilizando-se de uma técnica específica. Cada uma dessas técnicas 

possui variáveis e vantagens próprias e a escolha de uma em detrimento da 

outra deve ser tomada de acordo com as especificações de projeto. Oliveira 

(2000), afirma que o processo mais utilizado na impressão de livros atualmente 

é o offset, pois possui uma relação custo/benefício razoável. Garante boa 

legibilidade para médias e grandes tiragens, podendo ser aplicada em papéis, 
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tanto liso quanto granulado.  

Oliveira (2000), recomenda este tipo de processo para impressos tipo 

revistas, livros e jornais, pelo fato de possuir alta qualidade de impressão 

evidenciando detalhes das imagens impressas. O processo de impressão 

digital, no qual ao contrário da impressão offset, não há presença de chapas 

como matrizes de impressão. São enviados para impressão diretamente dos 

arquivos digitais, para a fase de impressão. Possui o sistema eletrônico e 

impressoras à laser que imprime as cores no papel apenas em uma única vez. 

Neste método, é possível trabalhar com diferentes tamanhos de impressão 

para possíveis análises e testes de projetos com um preço mais econômico 

durante um curto tempo de execução e destinado para projetos de pequenas 

tiragens. 

 

 

4.14 Acabamento 

 

É o processo realizado após a impressão das folhas escolhidas, que 

serão refiladas, para posteriormente serem dobradas e encadernadas. 

Conforme o autor Oliveira (2000), define que o termo refile serve para 

classificar o ato de cortes no papel necessários para finalização do impresso. O 

processo excluirá possíveis margens e marcas de impressão indesejadas, 

delimitando formato real estimado para a página, é também usual para efetuar 

corte linear em lâminas soltas separando as unidades impressas.  

Com relação à dobra o ideal é que sejam feitas com a direção à fibras do 

papel permitindo a formação do livro, isto em paralelo à lombada, de modo que 

as páginas abram com mais facilidade, minimizando riscos de ondulação ao 

longo da margem horizontal. A direção da fibra do papel, portanto, deve ser 

inicialmente observada, pois, no caso de mudanças na direção das fibras pode 

ocorrer o estiramento do papel. Para finalização e duração da peça, o verniz 

que é um material incolor, quando aplicado em materiais impressos, possui a 

função de proteger contra possíveis desgastes e proporciona ao papel efeitos 

visuais e táteis. 

A impressão deste projeto, possivelmente seria por meio gráfica offset em 
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papel offset, gramatura 170 com acabamento em verniz e papel tamanho A4, 

que após cortes de acabamento e encadernação, terá medida real de 20 cm X 

14 cm. A possibilidade de impressão foi repensada ao longo do projeto e no 

fim, não foi possível fazer uso de tal recurso e tais acabamentos. A escolha da 

impressão se deu em relação, a inviabilidade da produção das gráficas offset 

locais, por ser tratar de projeto acadêmico de poucas tiragens e dos altos 

custos que a escolha causaria. 

 

 

4.15 Geração de alternativas 

 

Para a concepção dos esboços, com o texto já em mãos, e fotografia já 

finalizadas, iniciou-se os primeiros rascunhos relativos à concepção das 

páginas do livro adequando-o às necessidades do público alvo, características 

e possíveis formatos. Em sequência foi realizado um período de avaliações de 

como as ilustrações pudessem ser construídas juntamente ás fotografias e 

personagens.  

Para as sete diferentes cenas referentes às narrações estabelecidas, 

decidiu-se que deveriam conter ilustrações moderadas. Na pretensão de 

possibilitar a visualização da fotografia com facilidade e clareza, haja vista a 

fácil identificação da fruta idealizada como personagem e das ilustrações, no 

qual foram idealizadas, com uma estilização inspiradas na representação da 

xilogravura de J. Borges, explorando o imaginário da criança. 
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Figura 18: Storyboard do fotocordel Palavras Mágicas. 

Fonte: A autora. 

 

 

4.16 Verificação e modelos 

 

Segundo Munari (1998) essa é a etapa de análise parcial do projeto final. 

O modelo de teste consistiu na montagem de todas as páginas do livro 

impresso, com as ilustrações, esboçando o possível planejamento e 

posicionamento do texto. A montagem deste modelo se fez necessário durante 

os testes experimentais, pois com ele torna-se possível perceber como deveria 

ser realizada a montagem do livro, onde estariam os pontos de colagem de 

uma página na outra, possibilitando perceber sua estrutura e possíveis pontos 

gráficos do projeto que ainda necessitariam de ajustes. 
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Figura 19: Impresso para testes e verificação. 

Fonte: A autora. 

 

 

Dentre os elementos e composições estabelecidas, foi nesta etapa onde 

observou-se que determinadas cores escolhidas deveriam ser repensadas. 

Mostrou-se necessária a retirada de alguns termos que não estavam se 

adequando ao projeto, para que houvesse uma maior harmonia, gerando na 

criança uma melhor compreensão e identificação da narrativa. Quanto á 

fotografia, ilustrações e montagem das páginas não houve alterações, pois, 

apresentaram resultados satisfatórios. 
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4.17 Desenho de construção  

 

 

 

Figura 20: Desenho de construção. 

Fonte: A autora. 

 

 

 

4.18 Solução e Protótipo  

 

A essência do projeto é ser um livro que estimule na criança o hábito ler 

textos em literatura de cordel, atrelado á fotografia impressa, sendo esta uma 

forma ilustrativa que impulsione o lúdico e o real, de modo a despertar a 

criatividade e imaginação da criança. Além de possuir os pequenos, como 

público alvo primário, compreendem-se os pais como sendo o público alvo 

secundário, se mostrando como possíveis investidores deste projeto. 

Como já foi dito anteriormente, as frutas foram eleitas como personagens, 

os elementos que auxiliam a preencher as cenas foram produzidos através de 

ilustrações inspiradas traços marcantes e irregulares do xilógrafo J. Borges. A 

composição a partir do ponto de vista do protagonista, em geral, foi idealizada 

para que houvesse fácil identificação, favorecendo o envolvimento da criança, 

evidenciando a fruta como personagem divertido e infantil. As ilustrações que 

se encontram coloridas em cada fotografia recebe destaque para associar a 
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elementos específicos do texto.  

As bordas são projetadas como uma moldura para a fotografia, no qual o 

próprio poeta utiliza-se deste recurso em algumas de suas obras, com a 

presença de texturas marcantes.  A ordem das histórias foi sequenciada de 

acordo com os três turnos do dia: “Bom dia” (início), após esta, foram 

adicionados os cordéis, “Por favor” e “Com licença”. Boa tarde (meio) em 

sequência os cordéis, “Desculpa” e “Obrigado” e por fim o cordel “Boa noite”. 

Para criação de ilustração e desenvolvimento do layount, foram realizados por 

ferramentas digitais: Adobe Photoshop e Adobe Illustrator com o auxílio do 

estudante de design Ygor Gouveia.  

A escolha das famílias tipográficas teve como prioridade, a boa 

legibilidade, considerada atraente para o público infantil. Abaixo, as tipografias 

utilizadas para a capa do livro são Cookit e Claire Hand Light. Para o corpo do 

texto, a fonte escolhida foi Blogger Sans por se adequar à leitura de textos 

longos. A fonte Cookit possui um peso visual que remete ao universo infantil e a 

traços de xilogravura. A fonte Claire Hand Light em contrapartida é uma fonte 

com estilo manuscrito, que possui traços finos e irregulares transmitindo 

diversão e também a escrita infantil. A paleta de cor utilizada tornou o projeto 

estimulante, no qual foi baseada nas obras coloridas de Borges, propondo 

ainda mais infantilidade ao projeto.  

 

 

 

Figura 21: Tipografias usadas no projeto. 

Fonte: A autora. 
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O primeiro contato do consumidor com o produto é a capa deste livro, no 

qual contém o título com um colorido que remete ao universo infantil. 

Diagramado no tamanho que toma grande parte da área, com a proposta de 

atrair o leitor, gerando a aspiração de manuseá-lo. Possui uma breve 

apresentação do contexto, que é narrado pelo fotocordel, através da utilização 

das lustrações que são exploradas no decorrer do livro. Foram definidos 

“balões” para inserir pequenos textos, com o traçado que referência as 

ilustrações de xilogravura. Na contracapa está a ficha técnica do projeto. 

 
 

  
 

Figura 22: Capa e contracapa. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  

 

Na sequência aparece a folha de rosto e um breve texto introdutório 

apresentando o tema. A fotografia do papel manilha é mantida para o uso do 

background, pois, contrasta com as demais páginas coloridas do livro. As 

ilustrações do início da capa são expandidas no espaço total da página, que 

convidam o usuário a partir das experiências visuais e se envolverem com a 

imaginação. 
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Figura 23: Páginas 1 e 2, folha de rosto. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  

 

 

Cordel 01 – BOM DIA 

 

O Poema trata sobre a importância do primeiro cumprimento a ser 

utilizado. A ilustração representa a criança ainda no seu quarto, com vista para 

a área campestre, no qual o galo aparece despertando o garoto. Através do 

texto a criança é orientada para a utilização da palavra durante a sua primeira 

parte do dia. O melão é a fruta escolhida, no qual é colocada de forma 

centralizada para representar o nascer do sol, proporcionando destaque à 

fotografia. A cor laranja foi definida por ser uma cor quente e alegre, 

representando a energia que se deve ter ao acordar para obter sucesso nos 

compromissos do dia. 
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Figura 24: Páginas 3 e 4. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  

 

 

Cordel 02 – POR FAVOR 

 

A fruta abacaxi é definida como personagem do texto. Mesmo com a 

aparência áspera, foi definida pela oportunidade de caracterizar como algo 

sensível, associando ao termo por favor. A fotografia foi idealizada para dar 

recorte no corpo da fruta, proporcionando ênfase à expressão e o 

posicionamento da mão, que remete ao ato de pedir algo que esteja 

necessitando. O balão representa a intenção do pedido. A cor rosa foi definida 

para representar a brandura quanto ao uso da palavra. 
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Figura 25: Páginas 5 e 6. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  

 

Cordel 03 – COM LICENÇA 

 

Inicia-se a conversa na parte superior sem ilustração, apenas o com o 

texto. Na página inferior quando fechada, apresenta uma textura visual 

referenciando aos galhos nordestinos. Essa página foi idealizada para que o 

leitor pudesse folhear para o lado, remetendo ao termo com licença, 

exemplificando o ato de abrir e entrar em algum local. Quando aberta a página, 

ainda na parte inferior, dar-se continuidade ao poema e no lado direito, está 

inserida a fotografia que é composta por um grupo de acerolas que estão se 

divertindo em uma roda. No lado esquerdo da fotografia há apenas uma 

acerola com o desejo de poder se agrupar as demais, mas, para isso se lembra 

de que é necessário usar a palavra com licença. A ilustração de bandeirolas 

coloridas representa a diversão que estão vivenciando. A cor azul da página é 

definida por representar tranquilidade e paciência por esperar a aceitação do 

pedido que o personagem realizou. 
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Figura 26: Páginas 7 e 8.   

                        

 

Figura 27: Páginas 9 e 10. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  
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Cordel 04 – BOA TARDE 

 

Para ilustrar a palavra boa tarde, foi inicialmente pensado para que a 

criança pudesse compreender o que poderia representar tal palavra. Ao 

observar que o que difere a tarde do horário da manhã, notou-se que os 

relógios e as horas seriam uma ótima opção para poder instruir a criança ao 

uso da palavra, bem como sobre o aprendizado das horas. Para a concepção 

da fotografia, foi idealizado rodelas de abacaxi para representação dos 

relógios. Mesmo a fruta sendo utilizada em outro cordel (Por favor), mostra 

uma nova opção de visualização para a criança. 

A cor amarela foi escolhida por representar alegria e otimismo descrito no 

texto ao encontrar-se com as pessoas, evidenciando também o calor que essa 

fase do dia apresenta. As ilustrações foram criadas para exemplificar a cinco 

horas da tarde, demostrando também a variedade de relógios para os diversos 

tipos de pessoas. No texto se faz menção o famoso cangaceiro lampião, que é 

apresentado também na ilustração como um dos ícones do Nordeste.  

 

 

Figura 28: Páginas 11 e 12. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  
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Cordel 05 – DESCULPA 

 

Essa ilustração se defere das demais devido ao nível de importância para 

o uso desta palavra. Inicialmente, apresenta-se o poema e um recorte da 

ilustração original, inserida no balão com a mesma estética definido 

anteriormente. As pinhas dispostas separadamente representando o 

desentendimento que houve entre os personagens. Na página seguinte, a 

fotografia é aproveitada em página dupla para dar ênfase à história. O uso da 

fruta pinha como personagem surge por sua forma semelhante a um coração, 

por se tratar de uma palavra que envolve muitos sentimentos, sendo esta fruta 

se mostrou ideal para representação do personagem.  

Para a leitura da página é necessário girar o livro, devido à mudança do 

formato. As pinhas ficam dispostas uma ao lado direito e a outra no lado 

esquerdo, ambas separadas pela dobra da página, afirmando sua separação 

em virtude da discussão. Entretanto a ilustração apresenta a reconciliação a 

partir das expressões e instrução do próprio texto. A cor vermelha é definida 

para reafirmar o uso da palavra que envolve sentimento entre raiva e o amor. A 

ilustração apresenta as pinhas inseridas no contexto de natureza, dispostas em 

baixo de uma árvore, evidenciando que mesmo magoadas e separadas por 

uma “barreira” (a árvore), ainda estão próximas para se comunicar por um 

telefone, representando o ato da reconciliação. 
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Figura 29: Páginas 13 e 14. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  
 

 

 

Figura 30: Páginas 15 e 16. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  
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Cordel 06 – OBRIGADO 

 

A fotografia para representação desta palavra, surge partir do desejo de 

inserir na história um animal como personagem. Partindo das referências do 

poeta J. Borges, os pássaros bastante recorrentes em suas obras, se 

apresentam com uma boa alternativa. Em especial o papagaio que no Nordeste 

está presente em piadas e nos contos produzidos. Na pesquisa para identificar 

a possível fruta para o personagem, a castanha se assemelha ao bico de um 

papagaio bem como o caju ao peitoral do pássaro. A ilustração auxiliou para 

que o personagem fosse identificado como tal e como estivesse posto no alto 

de uma árvore. O papagaio agradecendo repetidamente em seu microfone e 

instrui a criança de forma cômica ao uso da palavra obrigado. A cor verde foi 

definida para fazer associação com o personagem (papagaio) que remete a 

natureza.  

 

 

Figura 31: Páginas 17 e 18. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  
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A próxima página contém uma pausa para um diálogo, sobre o que já foi 

exposto e uma chamada para a última palavra ainda a ser explanada. Com o 

background e balões que previamente foram definidos, caracterizam o estilo 

próprio do projeto.  

 

Figura 32: Páginas 19 e 20. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  

 

 

Cordel 07 – BOA NOITE 

 

Para esta última fotografia optou-se por utilizar a carambola como 

personagem. Através da observação de cortes realizados na horizontal da 

fruta, se apresenta com o formato semelhante as estrelas, como também o 

próprio corpo da fruta, de modo que representa a lua. Isto auxilia a compor e 

exemplificar o horário para o último cumprimento do dia. A composição da 

imagem foi finalizada com o aparecimento da ilustração, que foi baseada no 

próprio universo noturno, com aparição de planetas e órbitas. A cor roxa como 

cor fria, representa o fim do dia e a chegada do período da noite.  
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Figura 33: Páginas 21 e 22. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  

 

E por fim na próxima e última página, mais uma rima de cordel 

incentivando a criança a fazer uso de todas palavras vistas neste fotocordel. 

Diagramada com o mesmo background mantendo a coerência estética, 

definida anteriormente como padronização. Finalizando assim, com uma 

pergunta para criança poder dar sua resposta e comentários livres, sobre o que 

assimilou do livro.  
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Figura 34: Páginas 23 e 24. 

Fonte: Desenvolvida pela a autora e por Ygor Gouveia.  
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Figura 35: Fotografias do protótipo final. 

Fonte: A autora. 
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5 Conclusão 

 

O projeto apresentado compreende nas etapas, desde a pesquisa até a 

elaboração de um fotocordel destinado ao público infantil, cumprindo, assim 

com os objetivos propostos inicialmente. Tendo em vista a compreensão de 

processos entre fotografia, e características das obras do J. Borges, buscou-se 

apresentar à narração, um rico contexto em cultura e envolvimento com o 

lúdico, visando alcançar um projeto de qualidade. A base do desenvolvimento 

do projetual partiu do conhecimento dos princípios do design, a fim de trilhar 

um caminho de forma a se evitar possíveis irregularidades e falhas de 

projeção.  

Foi buscado dar ao fotocordel Palavras Mágicas, um corpo físico que 

estivesse dentro dos pré-requisitos e atendesse as necessidades do público, 

após etapas de identificação, análise e experimentação, descritas no 

desenvolvimento deste trabalho. Destaca-se que a maior dificuldade do projeto 

foi conseguir materiais de qualidade nas gráficas da cidade (Caruaru, PE). Para 

a produção do modelo, as gráficas offset locais não realizam impressões de 

poucas tiragens. Entretanto, as gráficas rápidas locais executam projetos de 

porte menores, mas, devido as suas limitações, acarretam em algumas falhas 

de impressão e consequentemente no acabamento. Em certa medida, não 

causou prejuízos quanto ao funcionamento do protótipo e sua visualização. 

Posteriormente com a produção dos materiais ideais para a finalização do 

fotocordel, o uso ferramentas corretas, confeccionado através de processos 

industriais desde sua impressão até a montagem e acabamento, proporcionará 

um livro sem tais defeitos. 

Esse processo contou com o auxílio da metodologia de Bruno Munari, que 

conduziu o percurso através de etapas que induzem para que a projeção seja 

de qualidade. A Metodologia proporcionou manter o foco sobre as 

necessidades que foram estabelecidas para cada etapa do processo projetual, 

delimitando o caminho de forma mais precisa. A definição para os materiais 

usados, bem como os processos realizados, desde sua geração, impressão e 

finalização, foram surgindo enquanto o projeto era construído. Apresentando-se 

com resultado satisfatório, no qual só se fez possível através de diversas 

orientações, discussões e análises, manter em mente os conceitos delimitados 



80 

 

inicialmente, possibilitando a materialidade o que antes existia apenas na 

teoria.  

Através da fotografia, foi possível transmitir uma narrativa retirada do 

contexto J. borges, atuando como elemento lúdico, incentivando e envolvendo 

a criança com a criatividade. Por fim, o estudo da cultura local apresenta-se 

como intensificador na criação de projetos gráficos, pois o design também deve 

ser pensado como um meio de contribuir para a propagação de elementos 

culturais e sociais. O fotocordel Palavras Mágicas se apresenta de forma 

satisfatória na valorização e reafirmação da cultura nordestina. 
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