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RESUMO: 
 
Este trabalho relata o desenvolvimento da prática editorial brasileira desde a implantação da 
primeira oficina impressora, até o período em que a indústria editorial se consolida. Analisa 
as conexões entre o desenvolvimento dessa atividade industrial e a abordagem estética dos 
livros. Examina as causas das mudanças no desenvolvimento do parque gráfico brasileiro e 
os propósitos das modificações nos elementos visuais nos livros. O trabalho discute ainda o 
livro como um objeto de arte. 
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ABSTRACT:  
 
This article describes the development of the Brazilian editorial industry from the period that 
the fist printer workshop was settled to the time when editorial industry became consolidated. 
It makes several connections between the development of the Brazilian publishing industry 
and the aesthetic approaches to graphic book projects. It analyses the causes of changes in 
the Brazilian publishing industry development and the purposes of the modifications in the 
book’s visual components. It also discusses the book as an art object. 
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INTRODUÇÃO 

A implantação da produção gráfica brasileira, se comparada a outras ex-colônias e 

atuais países americanos, ocorreu muito tardiamente. Somente em 1808, três 

séculos após seu descobrimento, quando D. João VI, pressionado pela ameaça de 

invasão decretada por Napoleão Bonaparte, transfere a sede do governo português 

para o Brasil, foi extinta a lei que proibia a instalação de qualquer oficina impressora 

na colônia.  

A esquadra portuguesa saiu do porto de Lisboa no dia 27 de novembro de 1807, 

transportando a família real e centenas de funcionários e seus familiares. Junto a 

esse grupo de pessoas seguiam, também, além de grande parte de seus pertences 

pessoais, um conjunto de documentos, equipamentos e instrumentos indispensáveis 

para a transferência do aparato do governo imperial para o Brasil. Entre esses 

equipamentos estavam dois prelos (as prensas, a parte que faz pressão para 
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imprimir) e 28 caixotes de tipos móveis, necessários para imprimir as publicações 

reais. Laurence Hallewell comenta:  

Assim, a impressão com tipos móveis, que os governantes portugueses 
durante tanto tempo e com tanto empenho lutavam para que não chegasse 
ao Brasil, como parte de sua política geral de manter a colônia técnica e 
intelectualmente dependente, por uma dessas pequenas ironias da história 
foi finalmente trazida para o Brasil pelo próprio governo. (HALLEWELL, 
1985, p. 35).  

No ano de 1821, a Régia Typographia, inicialmente utilizada apenas para impressão 

de documentos do governo, teve seu nome mudado para Typographia Nacional e 

passou a aceitar encomendas externas, caso não estivesse com seus tipos e prelos 

ocupados com o trabalho oficial. O aumento do número de impressos do governo, 

bem como a adoção de uma política de liberalização, provocou o fim do monopólio 

da impressão oficial, fazendo surgir no país tipografias particulares. 

No decorrer de apenas dois séculos nossa atividade editorial atingiu um grande 

desenvolvimento, tanto em termos quantitativo como qualitativo. As edições 

brasileiras têm alcançado uma excelente qualidade técnica e artística. Com relação 

ao aspecto estético, nossos livros têm se destacado no cenário editorial internacional 

e vários artistas gráficos brasileiros têm recebido prêmios e elogios da crítica 

especializada. 

Minha atuação como professora de gravura levou a interessar-me por livros, pois, na 

sua origem, a história da gravura está ligada à história da escrita e do livro. Assim, 

passei a investigar sobre o assunto e a deslocar as fronteiras comumente atribuídas 

aos livros de leitura para vê-los como objeto de arte. 

Ao ler a obra do bibliotecário inglês, Laurence Hallewell, intitulada O Livro no Brasil: 

sua história, no qual faz um estudo pormenorizado da história do livro no Brasil e sua 

inserção na vida cultural brasileira, dois fatos me chamaram a atenção. Primeiro, o 

extraordinário crescimento que a produção de livros alcançou na década de 1930. O 

autor afirma que a indústria editorial cresceu mais de 600% em relação à década 

anterior. Ou seja, no decorrer de um século a indústria editorial passa, de uma 

situação insignificante e se consolida como uma indústria viável. O segundo foi o 

fato de que, no momento em que o livro passa a ser considerado um produto 

industrial, opera-se uma transformação no aspecto estético dos livros. Algumas 
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editoras passaram a contratar artistas que se destacavam na época para elaborarem 

os projetos gráficos dos livros. Assim, a qualidade estética que, de um modo geral, 

era lamentável, melhorou significativamente. As capas, antes tipográficas – 

continham apenas letras –, passaram a ter imagens de qualidade artística. 

A necessidade que as editoras sentiram em dar importância ao aspecto estético do 

livro me chamou a atenção de um modo muito especial. Atiçou minha curiosidade e 

me estimulou investigar sobre a questão do livro, não apenas como um meio de 

difusão de ideias, mas, também, como um objeto de arte. Por que no momento em 

que se dá a consolidação da indústria editorial nacional os editores passaram a 

preocupar-se com o projeto gráfico dos livros? Por que colocar imagens nos livros? 

Qual a função da capa? A capa é apenas um recurso publicitário ou um espaço para 

o artista se expressar? 

Afinal, o que vem a ser um livro? 

Comumente, os dicionários e enciclopédias definem livros como: “uma reunião de 

páginas de papel em geral retangulares e protegidas na frente, nas costas e no 

dorso por capa de material durável” (Enciclopédia Britânica, 1987). São definições 

limitadas e imprecisas, pois excluem livros da Antiguidade – uma vez que possuíam 

diversas formas e suportes, como placas de argila, rolos de papiros, tiras de 

pergaminho – e os atuais livros eletrônicos.  

O livro tem sido um tema bastante discutido em reuniões científicas e eventos, tanto 

no Brasil quanto no exterior. Muitos especialistas têm estudado sua origem, seu 

papel, a complexidade que envolve sua produção e possíveis prognósticos quanto 

ao seu futuro. Inúmeros livros têm sido escritos sobre livros. 

Nos últimos anos, a potencialidade dos avanços tecnológicos provocou o 

aparecimento de algumas publicações prevendo a morte do livro e antevendo uma 

sociedade sem papel. O livro a ser tratado nesse trabalho será o impresso mecânica 

ou eletronicamente em folhas de papel. Considero que o livro seja não apenas um 

veículo de difusão de ideias, mas, também, um objeto estético. Coloco-me entre os 

que estão certos de que o livro, este na sua feição mais generalizada, permanecerá 

em nossa sociedade por muitos séculos ainda.  Apoio-me nas reflexões de Antônio 
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Houaiss (1986, p. 19), que foi um dos maiores especialistas em livro. Em sua 

opinião: 

O livro poderá, assim, para certos fins, apresentar-se sob outra técnica 
física. Mas, enquanto perdurar o rigor da leitura a sós, o enlevo da leitura a 
sós a emoção do manuseio sensual das páginas, enquanto isso perdurar 
teremos livros-livros, esses que estão aí tão incorporados à nossa maneira 
de sermos humanos, tanto assim que, onde o livro não é isso, aí impera o 
atraso, a sotoposição, e exploração.  

O livro se constitui em um dos objetos mais extraordinariamente expressivos de 

nossa civilização. Em sua totalidade, reúne as ideias, os sentimentos do espírito 

humano e os elementos gráficos escolhidos para codificar aquilo que se tem a 

preservar e a transmitir. 

Um livro pode proporcionar prazer intelectual, através de seu texto, mas, também, 

prazer tátil e visual. Na forma de comunicação do livro-objeto o significado intelectual 

deve estar harmônico com os elementos estéticos. O conjunto dos componentes de 

um livro deve predispor a inteligência e a sensibilidade de um leitor, deve ser um 

convite ao manuseio e a sedução começa pelos elementos visuais, principalmente 

pela capa. 

O desenvolvimento da indústria editorial brasileira e a abordagem estética dos 
livros 

Tomando como referência o projeto gráfico de livros, Emanuel Araújo, em A 

Construção do livro (2000), divide a história da prática editorial brasileira em três 

períodos principais. O primeiro tem início em 13 de maio de 1808, data em que D. 

João VI assinou o decreto que criava a Imprensa Régia, e vai até o inicio da Primeira 

Grande Guerra. O segundo compreende as décadas de 1930 a 1950.  E o terceiro, 

inicia na década de 1960 e vem até aos dias atuais. 

No curso do primeiro período, as oficinas gráficas ocupavam-se, principalmente, da 

impressão de jornais e revistas. As editoras trabalhavam artesanalmente. O projeto 

gráfico era criado por um profissional polivalente, que se ocupava de todas as 

etapas da feitura do livro. O papel era de má qualidade, os tipos ultrapassados e a 

diagramação mal feita. Consequentemente, a categoria gráfica dos livros era pobre e 

o padrão visual de má qualidade. A capa típica dessa época era a cartonada. Lisa, 

monocromática e sem ilustração alguma. A precariedade das gráficas era de tal 
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maneira, que a maioria dos editores enviava os livros para serem impressos na 

Europa, principalmente França e Portugal. 

Nessa época, a preferência dos leitores era por autores estrangeiros. Para os 

escritores brasileiros que pretendiam lançarem-se, as condições eram adversas, 

pois teriam de arcar com as despesas da publicação de suas obras e, ainda, 

incumbirem-se da tarefa de divulgá-las e comercializá-las. Além disso, algumas 

livrarias só recebiam livros sob consignação. 

O esforço para que o livro nacional atingisse um maior número de leitores teve início 

antes dos anos de 1930, com as atividades editoriais de Monteiro Lobato (1917 a 

1925). A experiência de Lobato corresponde a uma fase intermediária entre a 

artesanal e a industrial. Com o dinheiro da venda de uma fazenda de café que 

herdara, financiou a publicação de um de seus livros e se iniciou no ramo da 

editoração. À frente de sua firma, a Monteiro Lobato e Companhia, introduziu uma 

série de inovações, tanto na estrutura física do livro, quanto nos métodos 

empregados para comercializá-los. 

Lobato expandiu os pontos de venda e promoveu novos talentos brasileiros. Fez 

questão de editar escritores estreantes, principalmente aqueles cuja temática era 

voltada para questões nacionalistas. Percebeu também que, para uma 

comercialização mais eficiente de livros, seria necessário ainda fazer propaganda. 

Introduziu, então, uma série de inovações em termos de comunicação visual. 

Melhorou a diagramação, adquiriu tipos mais modernos, papel de boa qualidade e, 

consciente do valor publicitário que uma atraente embalagem adicionaria aos seus 

produtos, chamou o pintor e desenhista José Wasth Rodrigues para ilustrar as capas 

dos livros de suas edições. 

A Monteiro Lobato e Companhia tornou-se a editora mais bem sucedida nesse 

período. Porém, as condições de mercado da época não eram muito favoráveis e a 

sua firma terminou falindo. Sua importância está nos métodos revolucionários que 

implantou, abrindo caminhos e permitindo que as editoras seguintes realizassem 

uma renovação no parque gráfico brasileiro. 

Alguns artistas como Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral exerceram, 

esporadicamente, a função de ilustradores, atendendo a pedidos de autores para 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

495 

melhorar visualmente suas edições literárias. Esse procedimento, no entanto, não 

era uma constante entre as edições do período (LIMA, 1985).  

No segundo período, entre 1930 e 1950, a indústria editorial brasileira alcançou um 

desenvolvimento excepcional. Para Hallewell (2005), na década de 1930 a indústria 

que mais expandiu no Brasil foi a editorial. Esse fato resultou de uma conjugação de 

diversos de fatores. Entre os mais importantes estão: os reflexos das Guerras 

Mundiais, a atuação de artistas e intelectuais ligados ao Modernismo e as 

circunstâncias políticas decorrentes da Revolução de 1930.    

A guerra funcionou como barreira protecionista. As dificuldades de comunicação 

entre Brasil e Europa tornaram quase impossível importar produtos e bens de 

consumo e isso contribuiu para impulsionar o desenvolvimento industrial interno. No 

plano cultural, as aspirações esboçadas na década de 1920 pelos modernistas, 

resultaram em alterações significativas na vida nacional. Os movimentos 

renovadores comandados pelos artistas e intelectuais possibilitaram a incorporação 

de inovações formais e temáticas, propiciando mais liberdade nas expressões 

artísticas. Na literatura verificou-se um enfraquecimento progressivo da literatura 

acadêmica e a ampliação das “literaturas regionais”, principalmente do “romance do 

Nordeste”. 

A nova literatura causou impacto no público e conquistou um número maior de 

leitores. As publicações, com base nas realidades regionais, evidenciavam que havia 

surgido uma nova era de consciência nacional. A divulgação dessa literatura contava 

com a simpatia do governo que se instalara depois da Revolução de 30. Como a 

nação vivia um momento de afirmação da identidade nacional, os ideólogos do 

Estado empreenderam esforços para capitalizar essa modalidade de literatura, 

porque era voltada para construção da nacionalidade (VELLOSO, 1988). 

Durante o Estado Novo (1937-1945), a imprensa vivia sob forte controle, 

principalmente os jornais e revistas. As restrições sobre os livros eram mais brandas. 

Como os jornais estavam sempre sob os holofotes da vigilância, dedicavam 

apreciáveis espaços a temas considerados “amenos”, tais como resenha de livros e 

crítica literária. Assim, os lançamentos e a produção literária eram amplamente 

divulgados aos leitores. As restrições aos meios de comunicações, jornais e rádios, 
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somados aos descontentamentos com a política, levaram os leitores a buscar, na 

nova literatura, a crítica social que não viam nos jornais. 

Outras circunstâncias também favoreceram a consolidação da indústria editorial 

brasileira. O crescimento dos centros urbanos e o engajamento político dos artistas e 

intelectuais contribuíram para reformar o sistema educacional. Este, mesmo sem a 

abrangência esperada, proporcionou sua extensão para todo país, da alfabetização 

ao nível superior. A ampliação do sistema educacional favoreceu o aumento do 

número de leitores. 

Todos estes fatores repercutiram, favoravelmente, para que a atividade editorial 

brasileira se tornasse mais sólida. A situação do mercado promoveu mudanças na 

mentalidade dos editores e exigiu que as firmas publicadoras fossem organizadas 

sob os moldes industriais. Dessa maneira, as editoras tornaram-se tipograficamente 

melhor aparelhadas e foram recrutados especialistas para executar as tarefas 

específicas de cada setor (CARVALHO, 1993). 

A concorrência entre os estabelecimentos levou os editores a adotarem várias 

inovações. Um dos caminhos encontrados foi aprimorar o aspecto visual dos livros. 

As principais editoras passaram a contratar artistas plásticos para executar o 

planejamento gráfico dos livros. Trabalharam como ilustradores artistas de 

importância reconhecida como: Tomaz Santa Rosa, Cícero Dias, Luís Jardim, 

Portinari, Di Cavalcanti, Carybé, Poty Lazzaroto, Aldemir Martins, Goeldi, Axel 

Lescoschek, entre outros. Com o projeto gráfico sob a incumbência dos artistas, as 

edições passaram a ter uma apresentação com qualidade estética, a composição 

tornou-se mais harmoniosa e as capas, com preponderância em brochuras, 

passaram a ter ilustração. 

A concorrência era acirrada. Cada editora se esforçava obstinadamente para 

conservar a parcela de mercado conquistado. Obtiveram mais êxito aquelas cujos 

editores conseguiram conjugar sensibilidade estética e sensibilidade empresarial. 

Entre as editoras desse período a José Olympio desempenhou um papel de grande 

importância pela ousadia das inovações de marketing e pela abrangência com que 

divulgou a nova literatura nacional e, ainda, pelo nível dos artistas plásticos que 
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contratou. O padrão estético de suas edições levou outras editoras a adotarem a 

mesma abordagem gráfica para seus livros (CÂNDIDO, 1984). 

O terceiro período tem início na década de 1960. O ponto que serviu de limite foi o 

aparecimento da obra de Antônio Houaiss, intitulado Elementos de Bibliologia 

(1967). A partir daí surgiram ensaios e simpósios sobre editoração, além da criação 

de cursos específicos em algumas Universidades. Uma das principais diferenças do 

período anterior está no aprofundamento da profissionalização na editoração. 

O editor Ênio da Silveira, à frente da Companhia Editora Nacional, também exerceu 

uma grande contribuição para o avanço do parque gráfico brasileiro, principalmente 

pelos métodos administrativos, publicidade e pela versatilidade dos recursos visuais 

empregados. Ênio da Silveira fez cursos de Edição e Editoração na Universidade de 

Columbia nos Estados Unidos e também estagiou numa das mais famosas editoras 

norte-americanas. Ao voltar para o Brasil, dedicou-se com muito arrojo em 

modernizar e imprimir um toque mais moderno à editoração. Ao assumir a 

presidência e a direção da Civilização Brasileira, no início da década de 1970, 

contratou um dos mais talentosos artistas gráficos, o austríaco naturalizado 

brasileiro, Eugem Hisch. Juntos, comandaram inovações estéticas de tal amplitude, 

que promoveram uma verdadeira renovação nas capas de livros. 

Em pouco tempo, todas as outras editoras passaram a se espelhar no padrão 

estético da Civilização Brasileira. As capas passaram a ter desenhos ocupando toda 

a largura e altura do volume, em cores, e o registro do artista passava a ser 

impresso no verso da página de rosto. O registro tipográfico atualizou-se e o layout 

passou a ser mais valorizado. Atualmente, o livro brasileiro passou a ter destaque 

pela presença estética e a maioria das editoras conta com um elenco de grandes 

capistas.       

A partir da década de 1970 houve mudança na formação dos responsáveis pela 

feitura das capas dos livros. Com a criação de cursos específicos para essa função, 

surgiram categorias profissionais identificadas como: artista gráfico, design, capista 

etc. 

Comparando os dois períodos de existência do livro ilustrado, desperta a atenção o 

fato de que, quando os projetos visuais de livros estavam a cargo dos artistas 
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plásticos as imagens das capas dos livros eram criadas por esses artistas. 

Atualmente, o responsável pela “embalagem” dos livros nem sempre é artista 

plástico, portanto, alguns não têm a habilidade técnica necessária para produzir as 

imagens. Assim, o trabalho do capista, algumas vezes, consiste em selecionar e 

organizar as ilustrações adequadas para os livros. Essas imagens podem vir das 

mais diversas fontes como: coleções de livros, fotografias, gravuras e até objeto do 

cotidiano. 

Outra diferença é que os artistas plásticos procuravam, por meio dos desenhos de 

capas e vinhetas, oferecer ao leitor uma interpretação e uma complementação do 

texto. Atualmente, a capa é percebida mais como um cartaz publicitário. Algumas 

editoras têm procurado manter um padrão visual capaz de tornar seus títulos 

facilmente identificáveis, sem que seja necessário olhar o logotipo. Por causa disso, 

a capa tem assumido, cada vez mais, uma importância fundamental. 

O livro e a estética industrial   

As mudanças na abordagem estética dos livros ocorridas em diferentes fases da 

indústria editorial brasileira foram identificadas; passo, agora, a tecer algumas 

considerações sobre as razões de as editoras investirem no aspecto visual dos 

livros, de colocar imagens na capas para torná-los mais atraentes.      

Os psicólogos da percepção têm observado que a maioria das informações que o 

homem moderno recebe lhe vem por imagens. O fenômeno se deve, em grande 

parte, à invenção do cinema e à ampliação das possibilidades técnicas dos meios de 

comunicação de massa na distribuição de informação. Esses meios possuem muitas 

vantagens sobre o livro, pois têm propriedades que a imprensa não tem. Além de 

uma fruição mais ampla, proporcionam informação e matéria artística de forma 

agradável e por um preço relativamente baixo. Por prescindirem da leitura, têm uma 

penetração imediata e muito mais ampla. Têm também a vantagem de chegar a 

locais onde o analfabetismo ou o baixo índice de escolaridade não tem permitido 

que o livro se fixe. 

A apreciação do objeto artístico, da mesma forma que qualquer outro produto, não é 

acidental, mas influenciada pelos meios que padronizam o comportamento de 

milhares de pessoas. A imprensa passou a enfrentar a concorrência séria dos meios 
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de comunicação audiovisuais. O rádio, o cinema, e principalmente a televisão, 

abalaram a indústria editorial. Como forma de garantir sua sobrevivência e continuar 

a desenvolver-se teve que se adaptar ao novo gosto, ao novo padrão estético. 

Trocou suas capas tristes e tipográficas por capas atraentes com elementos que 

procuram persuadir, lisonjear e convidar o leitor ao manuseio (ESCARPIT, 1976). 

As mudanças nas capas dos livros ocorrem também por imposição mercadológica. 

Estudiosos da estética industrial – entre eles, Raymond Loewy, um dos pioneiros do 

desenho industrial, autor da obra La laideur se vend mal (A feiura vende mal) – 

observaram que, a despeito da qualidade do produto, a má embalagem dificulta sua 

venda. Sob o signo do sistema capitalista, a competição obrigou os editores a 

pensarem na necessidade de produzir belos produtos. Uma capa tanto pode 

estimular uma compra, quanto provocar uma repulsão à obra. E o sucesso de uma 

edição depende de um projeto bem elaborado e com qualidade estética. 

Entre os caminhos que o homem escolhe para expressar-se, a ilustração de livros se 

apresenta como um dos mais instigantes e complexos. O artista gráfico ou designer 

se depara com o desafio de, a partir de um tema, de um texto de outra pessoa, ter 

que criar, sem perder de vista que o produto de sua criação servirá como 

embalagem de uma mercadoria. Sem abrir mão de sua liberdade de criar, nem 

romper com os elementos do texto, o artista gráfico é desafiado a produzir algo de 

qualidade estética e eficaz como possibilidade de persuadir o leitor potencial. 

Geralmente, entramos numa livraria por duas finalidades: ou procuramos algo muito 

específico – um autor ou um determinado tema – ou percorremos as estantes de 

livros ao sabor do acaso, nos detendo aqui e acolá, vendo o que há de novo, ou o 

que é destacado pela livraria. Nos dois casos, a capa serve de “isca”. Nossa atenção 

é captada pela capa. Muitas vezes aquela imagem nos leva a pegar no livro e 

folheá-lo. E, como costumava afirmar Monteiro Lobato “livro cheirado é livro 

comprado”. 

Em Roteiro da arte, Santa Rosa, um dos mais importantes ilustradores das décadas 

de 1930 a 1950, escreveu um ensaio que se constitui em uma das mais belas 

análises já feitas sobre a ilustração de livros. Para ele: 
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Nesse trabalho de penetração e análise é que se percebe a nítida 
autonomia desta arte autêntica, arte paralela à literatura, harmônica como 
as notas do contraponto. Tarefa difícil essa de captar, no tumulto das frases, 
as imagens plásticas que devem corresponder ao mesmo sentimento, às 
vezes esclarecer certos mistérios da palavra... Portamo-nos como cineasta 
quando procuramos o ângulo justo em que o assunto mais avulta, mais se 
define, mais se precisa. (SANTA ROSA, 1957, p. 25-33). 

A ilustração de livros é um instrumento publicitário e também uma arte. A ilustração 

de um livro não se limita a captar a atenção de um leitor, mas, interpreta, passa uma 

ideia do que tratado no seu interior, ilumina, soma ao nosso conhecimento algo além 

do texto.   

Considerações Finais 

O desenvolvimento da nossa prática editorial indica que as inovações técnicas 

surgem numa época determinada, assinalando que elas são impulsionadas por 

exigências econômicas, sociais, políticas e culturais.   

Na construção do livro, a transposição de ideias à matéria impressa dá-se, 

necessariamente, através de sinais gravados. O poder de comunicação da palavra 

impressa depende, sobretudo, de como se dispõem e se articulam os caracteres 

tipográficos, as ilustrações, a paginação, a diagramação, a encadernação, enfim, 

dos elementos que fazem parte do conjunto artístico do livro.     

Enquanto cabia ao escritor escrever, editar, publicar, divulgar e comercializar, o livro 

era esteticamente mal resolvido. A partir do momento em que o editor assume esse 

ônus e o livro passa a ser tratado como mercadoria, a produção passa a ser mais 

bem cuidada e estratégias de marketing passam a ser adotadas.   

O aparecimento do cinema e da televisão levou as editoras a reformular a linguagem 

gráfica dos livros, como forma de garantir sua sobrevivência. Na era industrial, a 

beleza passa a ser algo essencial como estratégia de marketing. A estrutura do livro, 

seu exterior, deve predispor a inteligência do leitor, deve ser um convite ao 

manuseio. A sedução começa pela capa. 

 A finalidade primeira da capa é proteger e preservar o miolo do livro, além de conter 

elementos que identifiquem o conteúdo da obra como: título, nome do autor, nome 

ou marca da editora. Porém, a necessidade de lhe apor componentes que, tal como 

na embalagem de qualquer produto industrial, promovessem o embelezamento do 
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produto editorial, fez com que a capa reunisse outras finalidades e tivesse sua 

própria dialética. 

A arte da ilustração de livros tem sido pouco estudada e debatida e, geralmente, é 

mais apreciada como técnica do que como possibilidade poética visual. No entanto, 

não se chegará a entender completamente o estado atual das artes visuais se não 

se levar em conta todas as suas modalidades. 
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