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RESUMO 

 

Este estudo dá provas de que a ilustração de álbuns narrativos, na 

viragem do século XX para o século XXI, apresenta sinais de afastamento 

do seu leitor privilegiado, a criança, e de aproximação ao leitor-adulto. 

Este desvio resulta, fundamentalmente, da introdução de elementos 

ambíguos da retórica visual. Procurámos evidenciar que entre estes dois 

potenciais leitores-modelo existem diferenças significativas de formação 

cognitiva e cultural, implicando, desse modo, que uma mesma ilustração 

tenha dificuldades em transmitir, em simultâneo, informação apropriada 

para dois recetores tão distintos.  Assim, o objetivo geral desta tese é  

evidenciar exemplos particulares dessa deriva, identificando as 

características específicas das práticas operativas, plásticas e expressivas 

que sustentam esse desfasamento na representação visual para crianças.  

Para tal, identificámos e estudámos os contextos em que se 

desenvolvem, observando discursos visuais selecionados criterio-

samente, procurando as suas implicações axiológicas e as suas 

deduções interpretativas. 

Precisámos de entender a natureza e função do papel da ilustração 

para a infância e juventude, enquadrando historicamente a sua 

importância cultural para o desenvolvimento do leitor/espetador mais 

jovem. 
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Caracterizámos o conjunto de circunstâncias e fatores de validação 

qualitativa da ilustração que sustentam uma alteração das práticas da 

sua representação. A aspiração de se constituir como obra de arte pode 

sugestionar ao seu autor a tendência para valorizar a subjetividade da 

interpretação. Os mesmos fatores exercem influência para que muitos 

dos ilustradores portugueses nem sempre revejam a criança como seu 

leitor-modelo, mas antes o adulto. Com esta mudança de paradigma, 

ocorrem perturbações na comunicação das imagens em estudo, que são 

evidenciadas em soluções de representação que impedem o 

leitor/espetador de relacionar o que vê com o que lê. Na perspetiva da 

teoria da comunicação, estabelece-se um ruído na transmissão dos sinais 

pictóricos que contrasta com a premissa de legibilidade da ilustração 

para crianças. Perde-se, assim, a claridade interpretativa intrínseca deste 

género de ilustrações, nas últimas décadas. 

O emergir de subtextos, na interpretação da ilustração para a 

infância, exige que aprofundemos o entendimento da linguagem visual 

simbólica, do seu tema expressivo e questionemos a pertinência da sua 

utilização para os pré-leitores e primeiros leitores. Foi possível 

caracterizar um conjunto de opções criativas, expressivas e concetuais 

dos ilustradores, em função das capacidades de crianças e adultos 

interpretarem plenamente o facto ilustrado. Também identificámos a 

construção de uma identidade visual como desígnio fundamental do 

ilustrador contemporâneo equacionando, porém, a sua possível 

desadequação na formação de ilustrações para a infância. 

Foi necessário contextualizar a importância das imagens para a 

sociedade contemporânea e aprofundar o conceito de literacia visual, 

enquanto sistema de educação multimodal com o objetivo de 

desenvolver aptidões de compreensão e uso das linguagens visuais em 
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processos da sua descodificação e comunicação consciente. Para o seu 

entendimento, o facto ilustrado produz pistas para uma análise 

semiótica, partindo dos seus constituintes para construir o significado do 

todo. 

Por fim, a partir da análise de obras de alguns dos mais premiados 

ilustradores portugueses para a infância e juventude, apurámos o 

entendimento das qualidades polissémicas da ilustração em função do 

leitor-modelo criança ou adulto e o modo como a consciência da 

presença de ambos condiciona as possibilidades de exploração 

interpretativa. Porém, destacámos a relevância das figuras de estilo 

visuais no enriquecimento intertextual do álbum narrativo para crianças, 

embora  questionando a conveniência e adequação da sua utilização no 

seu contexto particular. ………………..……………..……………………………………….   

……..
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ABSTRACT 

 

 This thesis demonstrates that illustration in picturebooks for 

children, in the turn of the 20th to the 21st century, appears to change 

its focus from the child-reader, its standard reference point, to the adult-

-reader, a result, primarily, of introduction of ambiguous elements of 

visual rhetoric. It is our intention to show that there are significant 

cognitive and cultural differences between these two potential model-    

-readers, thus implying that the same illustration struggles to convey the 

appropriate information to such dissimilar recipients. It is then the main 

objective of this thesis to highlight particular examples of this drift while 

identifying the specific characteristics of the operative, plastic and 

expressive practices that sustain this shift in visual representation for 

children. For this we use as a methodology guiding this thesis, the 

identification and study of the specific characteristics of the contexts in 

which they develop, watching carefully selected visual discourses, 

seeking its axiological implications and their interpretative deductions. 

It is necessary to fully understand the nature and function of 

illustration for children, historically framing its cultural relevance in the 

development of the younger reader/spectator. 

We have characterized the set of circumstances and qualitative 

validation factors of illustration that support a change in its 

representation practices. The aspiration of constituting itself as a work of 
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art can influence its author towards overstating the subjectivity of its 

interpretation. These same factors are paramount in the tendency of 

many Portuguese illustrators to not always consider the child as their 

model-reader, but the adult instead. Due to this paradigm shift, it is 

difficult for the studied images to communicate appropriately, this being 

underlined by representation solutions that hamper the 

reader/spectator’s ability to associate what is seen with what is read. In 

the perspective of communication theory, the transmission of pictorial 

signals is impeded, in contrast with the premise of legibility of children’s 

illustration. Thus, the genre’s intrinsic interpretative clarity of the last 

decades is lost. 

    The emergence of subtext in the interpretation of children’s 

illustration demands a better understanding of symbolic visual language 

and its expressive theme and also questions the pertinence of its use to 

pre-readers and first-readers. We characterized a number of creative, 

expressive and concetual options made by illustrators, when addressing 

children and adult’s capabilities of fully interpreting the illustrated fact. 

Also, we have identified the construction of a visual identity  as the 

contemporary illustrator’s fundamental design, while postulating its 

possible inadequacy in the composition of illustrations for children. 

 Contextualizing the importance of imagery to contemporary 

society and deepening the concept of visual literacy as a system of 

multimodal education was necessary, in order to develop skills in the use 

and comprehension of visual languages, allowing us to use these skills to 

decode them and use them in conscious communication processes. 

Toward its understanding, the illustrated fact conveys clues that enable a 

semiotic analysis, constructing the whole and its significance from its 

separate constituents. 
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 Finally, through the analysis of the work by some of the leading 

Portuguese children illustrators, we’ve refined  the understanding of the 

polysemous qualities of illustration regarding the child or adult model-

reader and how acknowledging the presence of either one limits the 

possibilities of interpretative exploration on the author’s behalf. 

Concomitantly, we’ve highlighted the relevance of visual figures of 

speech to the inter-textual enrichment of children’s picturebooks. 

However, we question the convenience and adequacy of its use in its 

particular context. 

 

 



vii 

 

RESUMO  | i 

 

ABSTRACT  | iv 

 

ÍNDICE  | vii 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÔES  | xi 

 

1. INTRODUÇÃO  | 1 

1.1 Motivações pessoais  | 7 

1.2 Orientação metodológica  | 8 

1.3 Estrutura da tese  | 9 

 

2. A CONJUNÇÃO DIALÓGICA ENTRE TEXTO, IMAGEM, AUTOR E RECETOR  | 15 

2.1 Hipóteses de definição de Ilustração  | 16 

2.1.2 Apontamentos sobre o ilustrador em Portugal no início do                                                    

século XX  | 23 

 2.1.3 Sobre géneros de ilustração  | 30 

         2.2 Uma definição terminológica: o álbum narrativo   | 34 

 2.2.1 O conceito de álbum narrativo   | 42 

 2.2.2 Sobre o álbum narrativo  e o livro didático  | 51 

         2.3 Interconexão funcional entre linguagem verbal e linguagem         

         não-verbal  | 56 

 2.3.1 Da teoria de codificação dual  | 59 

 2.3.2 A investigação de processos de leitura multimodal   | 61 

 

3. A DIFUSÃO DO FACTO ILUSTRADO  | 73 

3.1 A importância da literatura e da ilustração para as crianças   | 74 



viii 

 

3.2 Notas para uma história da evolução da ilustração  | 83 

3.3 Notas para uma história da evolução da literatura e da ilustração 

para crianças  | 99 

 3.3.1 Do álbum narrativo em Portugal  | 111 

3.4 Da imagem enquanto representação visual  | 118 

3.4.1 O signo, unidade mínima de significação   | 120 

3.4.2 Os signos icónicos e os signos plásticos   | 126 

3.5 Da relação dialética entre texto e ilustração: preenchimento e 

esvaziamento interpretativo  | 129 

3.5.1 Funções inalienáveis da ilustração: Da função representativa  | 132 

3.5.2 Da função narrativa  | 135 

3.5.3 Da função simbólica  | 136 

3.5.4 Da função expressiva  | 137 

3.5.5 Da função estética  | 138 

3.5.6 Das funções lúdica e didática  | 138 

3.5.7 Da função conativa  | 140 

3.5.8 Da função metalinguística  | 141 

3.5.9 Da função fática  | 141 

3.5.10 Da função de pontuação  | 142 

       3.6 Práticas de afirmação do valor da ilustração  | 145 

3.6.1 Originalidade  | 149 

3.6.2 Valor estético  | 150 

3.6.3 Capacidade de execução técnica e soluções de composição  | 152 

3.6.4 Expressão de conceitos  | 154 

3.6.5 Opinião crítica aclarada  | 155 

3.6.6 Qualidade do referente textual  | 156 

3.6.7 Obras premiadas de ilustração  | 158 

              3.6.8 Obras premiadas de texto  | 159 



ix 

 

    3.6.9 Representação histórica e época de realização da ilustração   | 160 

3.6.9.1 O período histórico e a referenciação e caracterização da                                                                      

evolução da ilustração  | 160 

3.6.9.2 O período histórico e a relação da ilustração com os dados                  

gerais da obra como janela temporal   | 162 

  3.6.10 Adequação ao género literário e idade do leitor privilegiado   | 163 

    3.6.11 Divulgação da obra  | 165 

    3.6.12 Quantidade de livros publicados pelo ilustrador   | 166 

3.7 Literacia visual e o ensino da imagem   | 169 

3.7.1 O conceito de literacia visual  | 173 

  3.7.2 O álbum narrativo , instrumento de educação visual  | 175 

3.7.3 O ensino da leitura da imagem (os elementos da linguagem           

visual)  | 176 

  3.7.4 Literacia emergente  | 180 

3.8 O valor idiossincrático do estilo: rumo a uma identidade  | 184 

3.8.1 Estágios de desenvolvimento do leitor icónico-verbal  | 199 

3.9 Da dispersão da autoria  | 204 

3.10 A imprecisão interpretativa e a obra de arte   | 207 

 

4. A ILUSTRAÇÃO: CANAL DA MENSAGEM E HIPÓTESES DE RUÍDO   | 223 

4.1 Figuras de estilo visuais e a legibilidade da ilustração  | 224 

4.2 Evidência do espetador adulto na ilustração de álbuns narrativos 

portugueses  | 243 

 4.2.1 Sugestão metodológica  | 244 

 4.2.2 Categorização dos dados e definição de unidades de análise  | 245 

       4.2.3 Definição de unidades de análise   | 247 

 4.2.4 Da condição do texto ilustrado  | 253  

4.3 Procedimento de análise  | 256 



x 

 

4.3.1 Cristina Valadas  | 256 

4.3.2 Danuta Wojciechowska  | 265 

4.3.3 Teresa Lima  | 274 

4.3.4 Bernardo Carvalho  | 283 

4.3.5 Madalena Matoso  | 288 

4.3.6 André Letria  | 295 

4.3.7 João Caetano  | 301 

4.3.8 Alain Corbel  | 309 

4.4 Observações finais sobre a análise das ilustrações  | 312 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  | 323 

 

6. BIBLIOGRAFIA  | 343 

 

ANEXOS  | 359  



xi 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figs. 1-3. Klassen, Jon (2012) This is not my hat. London: Walker Books. 
 
Fig. 4. O livro de Kells. [Folio 32v]. Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:KellsFol032vChristEnthroned.jpg . (Consultado 
em 03/08/2012). 
 
Fig. 5. Gutenberg, Johannes. (1450). A Bíblia de Gutenberg. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_de_Gutenberg. (Consultado em 
18/12/2012). 
 
Fig. 6. Fust, Johan e Schöeffer, Peter. (1457). Saltério de Mainz (ou Psalter em Latim). 
In Meggs, A History of Graphic Design, 1998, p.67. 
 
Fig. 7. Dürer, Albrecht. (1498). Os quatro cavaleiros do apocalipse. In Drucker e 
McVarish, Graphic Design History: A Critical Guide , 2009, p.83. 
 
Fig. 8. O mestre das cartas (ou o seu seguidor) (1440-1450). [Gravura em cobre]. In 
Meggs, A History of Graphic Design, 1998, p.69. 
 
Fig.  9.  Daumier, Honoré. (1864).  Une discussion l ittéraire à la deuxième  
Galerie [Litografia]. Disponível em: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dore_ridinghood.jpg. (Consultado em 
21/07/2011). 
 
Fig.  10.  Comenius,  Johan Amos.  (1648).  Orbis  pictus  [X i logravura] .  
Disponível em: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/1864_0227_discussion
_280.jpg. (Consultado em 21/03/2012). 
 
Fig.11. Tenniel. John. (1865) Alice no País das Maravilhas [Xilogravura]. Disponível 
em: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Tenniel. (Consultado em 21/03/2012). 
 
Fig. 12. Nast, Thomas. (1865). Pormenor da capa da Harper´s Weekly [Xilogravura]. 
Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Nast. (Consultado em 23/03/2012). 
 
Fig.13. Rockwell, Norman. (1943). The Four Freedoms: Freedom of Worship [óleo]. 
Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Freedom_of_Worship.jpg. 
(Consultado em 23/03/2012). 
 
Fig. 14.  Cruikshank, George. (1823). German Popular Stories, Vol. I. In Meyer, 
Susan. (1983). A Treasury of the Great Children´s Book Illustrators. New York: Harry 
N. Abrahams. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:KellsFol032vChristEnthroned.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_de_Gutenberg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dore_ridinghood.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/1864_0227_discussion_280.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/1864_0227_discussion_280.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Tenniel
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Nast
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Freedom_of_Worship.jpg


xii 

 

Fig. 15. Caldecott, Randolph. (1882). Hey Diddle Diddle [Aguarela]. Em linha: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hey.diddle.diddle.jpeg. (Consultado em 03/04/2012). 
 
Figs. 16/17. McKee, David. (1980, 2000). Agora Não, Duarte. Lisboa: Caminho. 
 
Fig. 18. Madureira, Marta (2011). Mocho Comi [Técnica mista/digital]. Porto: 
Tcharan. 
 
Fig. 19. Navarro, Elsa. (2012). Como Tu [Técnica mista]. Vila do Conde: 
Booklândia. 
 
Fig. 20. Oliveira, Inês. (2008). Milagre de Natal [Aguarela]. Porto: Civilização 
Editora. 
 
Fig. 21. Castro, Rui. (2003). A casa da Poesia [Acrílico]. Lisboa: Terramar. 
 
Fig. 22. Valadas, Cristina. (2001) Irmã(o). [Grafite em lápis e aguarela]. Porto: 
Edições Gémeo. 
 
Fig. 23 e 24. Valadas, Cristina. (2007) O Rapaz que Sabia Acordar a Primavera. 
[Grafite em lápis, colagem e aguarela]. Porto: Edições ASA. 
 
Fig. 25. Valadas, Cristina. (1999). Herbário. [Grafite em lápis, colagem e 
aguarela]. Lisboa: Assírio & Alvim. 
 
Fig. 26-29. Wojciechowska, Danuta. (2003). O sonho de Mariana. Vila Nova de 
Gaia: Gailivro. 
 
Fig. 30-33. Lima, Teresa. (2007). Ovos Cozidos. [Técnica mista]. Pontevedra: 
OQO. 
 
Fig. 34-35. Lima, Teresa. (2009). Os Sete Cabritinhos. [Técnica mista]. 
Pontevedra: OQO. 
 
Fig. 36. Lima, Teresa. (2004). As Andanças do Sr. Fortes. [Técnica mista]. Vila 
Nova de Gaia: Edições Gailivro. 
 
Fig. 37/38. Corbel, Alain. (2002). Contos e Lendas de Macau. [Aguarela]. Lisboa: 
Caminho. 
 
Fig. 39/40. Carvalho, Bernardo. (2008). Um Dia na Praia. [Digital]. Oeiras: 
Planeta Tangerina. 
 
Figs. 41-46. Matoso, Madalena. (2008). A Charada da Bicharada. [Digital]. 
Alfragide: Texto Editores. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hey.diddle.diddle.jpeg


xiii 

 

 
Fig. 47-49. Letria, André. (2005). Letras e Letrias. [Acrílico]. Lisboa: Dom 
Quixote. 
 
Fig. 50-54. Caetano, João. (2001). A Maior Flor do Mundo. [Técnica mista]. 
Lisboa: Caminho. 



 

 



1 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Este estudo debruça-se sobre o modo como a ilustração e o leitor-

modelo do álbum narrativo para a infância se relacionam na viragem do 

século XX para o século XXI. Embora as crianças entre os 2 e os 8 anos 

sejam os leitores privilegiados por este género de livros profusamente 

ilustrados, colocamos a hipótese de ocorrerem, com frequência, desvios 

que orientam a leitura para leitores mais velhos; isto resulta, 

fundamentalmente, da presença na ilustração de recursos de 

representação da retórica visual que exigem conhecimentos de 

interpretação visual demasiado eruditos para os primeiros leitores. 

Assim, tentaremos perceber os motivos que têm promovido essa deriva. 

A forma como a ilustração para a infância e juventude tem 

alcançado um lugar de relevo na produção editorial portuguesa, 

especialmente nas últimas duas décadas, acentua a necessidade de uma 

reflexão sobre a própria natureza e função do seu papel e das condições 

operativas no plano social, económico e profissional que contribuíram 

para esse destaque. 

A contextualização da existência de um género de Ilustração 

dedicado às crianças está, aparentemente, circunscrita. Como a 

designação indicia, referimo-nos a representações visuais elaboradas 

com a consciência de que têm como espetador privilegiado, a criança, 

nos correspondentes estágios de desenvolvimento. É no álbum narrativo 

para a infância, (a designação portuguesa correspondente à anglo-           

-saxónica picturebook), que a ilustração, para a infância, encontra o seu 

suporte por excelência. Atualmente muito divulgados em Portugal, 

Arizpe e Styles (2003) dimensionam estes livros em função do seu leitor 
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privilegiado: documentos culturais, sociais e históricos dependentes da 

relação dialética entre texto e ilustração, antes de mais, que se 

constituem como uma experiência para a criança (Arizpe e Styles, 2003, 

p.19). Ao longo deste estudo, aprofundaremos o conceito de álbum 

narrativo, destacando a definição abrangente proposta por Gomes 

(2003) que inclui, pelo menos, parte da produção do álbum ilustrado e as 

implicações do diálogo dinâmico entre ilustração e texto para a 

construção da identidade específica deste género de livros, o seu papel 

na formação da criança e os contextos específicos da prática da criação 

de ilustrações para estes livros, apoiados em autores como Denburg, 

1976-1977), Lacy (1986), Nodelman (1988, 2002), Doonan (1992), J. H. 

Schwarcz (1982, 1991), as revisões mais recentes de Lewis (2001), Arizpe 

e Styles (2003), Van der Linden (2003), Jalongo (2004), Nicolajeva e Scott 

(2006),  Stockar (2006), Nicholas (2007), Matulka (2008), ou Salisbury e 

Styles (2012) até ao interessante registo dos espanhóis Suari (2004) e 

Zaparaín e Gonzalez (2010). Em Portugal, temos assistido a um crescente 

interesse por este género literário, em textos de autores como Natércia 

Rocha (2001), José António Gomes (2003), Ana Margarida Ramos (2010), 

Sara Reis da Silva (2011, s.d.) ou Carina Rodrigues (2009, 2013). 

Necessariamente, analisaremos, com atenção, as motivações e condições 

técnicas e criativas do autor do tipo de imagens que abordamos, o 

ilustrador. Deste modo, temos a expetativa de descobrir características 

que possam servir de base para configurar um perfil específico para o 

ilustrador português do álbum narrativo. Assim, deixámos de fora do 

âmbito do nosso estudo, livros de tipo narrativo, como a banda 

desenhada ou o romance literário ilustrado.  
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A partir do momento em que Comenius publica Orbis Sensualium 

Pictus (1657, Alemanha), e toma consciência da eficácia da imagem no 

ensino, as preocupações pedagógicas tornam-se o principal elemento 

condicionador da conceção de livros para crianças. Esta vertente didática 

influencia, até hoje, quer as produções de cariz pedagógico quer as de 

âmbito literário. Porém, como expõe Jalongo (2004), no álbum narrativo, 

a voz própria do seu autor pode manifestar-se para além de quaisquer 

pressupostos pedagógicos que redundam em amarras criativas.  

Tal como evidenciou Gombrich (1960, 2002), a extrema utilidade da 

imagem como acompanhante do texto reside na sua qualidade básica de 

ser aceite como uma semelhança (likeness). Isto significa que a sua 

aparência é imediatamente reconhecível. Pelo contrário, o texto exige 

dos pequenos leitores uma aprendizagem do significado dos seus 

constituintes sígnicos, letras e palavras. Esta ideia comum, de uma 

relativa facilidade de acesso ao conhecimento de uma imagem, produz 

efeitos antagónicos no processo da sua observação. Por um lado, convida 

a uma certa indolência no aprofundamento do entendimento da 

ilustração de representações objetivas que são espelho do texto que 

acompanham, particularmente, por parte de espetadores mais novos ou 

com fraca educação visual. Por outro lado, à medida que as formas de 

representação visual têm evoluído para representações mais concetuais, 

abstratas e evocativas, a claridade dessa semelhança esbate-se. A 

ilustração torna-se mais complexa de interpretar. Assim, é necessário 

perceber como se fomenta a capacidade de leitura da imagem, aferir a 

sua importância cultural na sociedade contemporânea, sendo 

particularmente relevantes autores como Kress (1997), Stockar (2006) ou 

Walsh (2006). Kress (1997) coloca a imagem visual e a verbal, como 

formas de semiótica social: as imagens são inteligíveis, pois os criadores 
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destas e os seus espetadores partilham noções gerais de como o mundo 

pode ser representado, de como as imagens podem ser e são 

imaginadas. Na realidade atual, a imagem está omnipresente, exigindo às 

novas gerações a necessidade de aprender a “ler” (consumir/interpretar) 

imagens e “escrever” (produzir/usar) comunicações visualmente ricas. 

Assim, no sentido de procurar entender a importância cultural da 

ilustração na vida do leitor/espetador mais jovem, teremos de 

aprofundar o conceito de literacia visual, partindo da convicção de que a 

literacia principal do século XXI é visual. Contudo, se considerarmos os 

primeiros leitores e os pré-leitores espetadores privilegiados do álbum 

narrativo, necessitamos de averiguar e compreender os estágios de 

desenvolvimento cognitivo da criança, quer ao nível dos seus 

conhecimentos sobre leitura e escrita, quer ao nível da sua capacidade 

de compreender e dar sentido às imagens. 

 

À medida que adensávamos os nossos estudos sobre este tema, 

percebemos que era extremamente difícil encontrar um conjunto de 

boas práticas que orientassem o que deveria ser uma correta ilustração 

para crianças, para além de generalizações como a atração por cores 

saturadas, composições simples com uma figura principal ou a 

possibilidade de terem a aparência de relevo para parecerem reais 

(Barbe-Call, 2009, p.16), pelo que se exige uma clarificação dessa 

problemática, essencial para este estudo, que encontraremos em 

Shulevitz (1997) e Munari (1993). 

 

Sendo a criança tida como o leitor por excelência do álbum 

narrativo, revisitámos as definições que Eco (1993) propôs de leitor-

modelo e leitor-empírico. O primeiro seria aquele que tem a capacidade 
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intelectual de atualizar plenamente o conteúdo potencial do texto tal 

como pretenderia o autor, e o segundo, interpretando, erradamente, o 

texto de acordo com aquelas que ele julga serem as verdadeiras 

intenções do autor (Eco, 1993, p.64). Porém, é do conhecimento geral 

que são os adultos que avaliam qualitativamente o trabalho do autor. As 

crianças têm uma voz própria, mas ela é filtrada pelos adultos que 

formam toda uma rede de mediadores e agentes responsáveis pela sua 

afirmação, enquanto autor de qualidade. Mas o que se esconde para 

além da aparência do facto ilustrado que condiciona esse resultado? 

Perceber o “eixo paradigmático de organização da mensagem” (Joly, 

2003, p.93) visual no âmbito do leitor dual criança/adulto e os campos 

associativos ausentes, indispensáveis para se formar um juízo axiológico 

sobre a obra e o seu autor será tarefa complexa mas necessária para o 

nosso estudo. Contámos com contributos valiosos dados por, Suari 

(2004), Joly (1994, 2007), Male (2007) ou (Silva, 2012). 

Esperamos conseguir distinguir quais os recursos de representação 

acessíveis às crianças e os que pertencem exclusivamente ao domínio 

dos adultos, apesar de se nos afigurar, a priori, tarefa impossível de 

determinar com rigor.  

 

Não pretendemos configurar um levantamento histórico ou 

tipológico do álbum narrativo, em Portugal, mas analisar livros de 

autores nacionais que suportem os objetivos deste estudo. O aspeto da 

identidade nacional é uma questão pertinente nesta tese, pois a obra de 

vários ilustradores portugueses já foi classificada como das mais ricas, 

interpretativamente, em mostras internacionais (Cayatte, 2004). A 

qualidade dos autores nacionais está bem expressa nas inúmeras 

distinções internacionais que têm obtido ou na publicação da sua obra 
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no mercado internacional. Exemplo disso são os casos de Cristina 

Valadas, Danuta Wojciechowska, Teresa Lima, Bernardo Carvalho, 

Madalena Matoso, André Letria e João Caetano, autores em que parte 

significativa da obra gráfica, ao nível da aparência icónica, corresponde 

ao que é expectável de considerar como adequado para crianças. Assim, 

utilizar a obra de autores nacionais neste estudo é também uma forma 

de sublinhar o sucesso e qualidade da ilustração nacional. Deste modo, 

não podemos deixar de parte uma reflexão sobre a especificidade do 

mercado editorial português e o seu papel, enquanto contexto 

condicionador do trabalho do ilustrador para a infância e juventude, 

assim como uma caracterização do conjunto de circunstâncias no plano 

social, económico e profissional que sustentaram uma alteração do 

estatuto da ilustração no meio editorial português. 

 

1.1 Motivações pessoais 

Sem dúvida que, no desenvolvimento deste levantamento, fomos 

fortemente impulsionados por um interesse genuíno pelos diferentes 

géneros de ilustração e que já orientara a nossa opção profissional. 

Enquanto ligados à produção de ilustrações, procuramos colocar alguma 

dessa experiência empírica e prática nesta tese, embora evitando que 

algumas certezas possam ser entendidas como não carecendo de mais 

fundamento. Porém depois de um percurso de 18 anos e mais de 

quinhentos encontros que ocorreram em jardins-de-infância, escolas dos 

1º e 2º ciclo e bibliotecas, em Portugal e no estrangeiro (Suíça e França), 

para falar sobre ilustração para crianças e jovens, torna-se difícil evitar 

utilizar algum desse conhecimento neste estudo. Foram inúmeras as 

vezes que tive a possibilidade de assistir ao confronto dos primeiros 

leitores com ilustrações e, em alguns casos, às dificuldades que tinham 
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em se motivar com alguns exemplos, o que nos levou a enveredar pelo 

tema da nossa tese. 

 

1.2. Orientação metodológica 

Utilizámos como metodologia orientadora deste estudo uma 

investigação de natureza qualitativa, partindo da identificação e estudo 

das características específicas das práticas operativas, plásticas e 

expressivas que sustentam um desfasamento da representação visual 

para crianças em direção ao adulto e os diversos contextos em que se 

desenvolvem, com ênfase em dados socioambientais que permitam uma 

abordagem no âmbito histórico situacional, servindo-nos dos dados 

sociológicos para explicar razões, características e resultados da obra 

“observando sempre o modo como os dados preliminares se foram 

tornando constitutivos da obra através da ação formativa que os 

transformou em seus aspetos internos” (Eco, 1995, p.30). Assim, 

incluímos delineações de aspetos do percurso formativo do autor e da 

sua prática profissional. Esta investigação será mediada pela observação 

de discursos visuais selecionados criteriosamente, procurando as suas 

implicações axiológicas e, necessariamente, as suas deduções 

interpretativas. Este estudo de casos configura um procedimento 

indutivo que permita fazer uma análise descritiva das evidências 

resultantes da interação dos elementos analisados. 

 

1.3 Estrutura da tese 

Esta dissertação está organizada em 4 grandes capítulos, dispostos 

com a intenção de uma abordagem progressiva do aprofundamento das 

problemáticas associadas ao desvio do leitor-criança para o leitor-adulto, 

no contexto do álbum narrativo para crianças em Portugal  
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Depois do resumo e desta introdução, começámos por situar as 

questões de fundo examinando a conjunção dialógica entre texto, 

imagem, autor e recetor, onde procedemos a uma clarificação do 

conceito de ilustração, enquadrando-a historicamente, nos seus 

diferentes campos de atuação e procurando compreender o seu papel 

artístico, narrativo e pedagógico no âmbito do álbum narrativo para 

crianças. Em seguida, procurámos fixar o conceito de álbum narrativo, 

particularmente em função das suas raízes anglo-saxónicas, identificando 

as características fundamentais que distinguem este género, sobretudo 

as implicações da relação dialética entre ilustração e texto e suas 

diferenças em relação ao livro didático. 

Sentimos necessidade de introduzir considerações sobre a 

especificidade das características económicas, sociais, educativas e 

artísticas do panorama português da ilustração para a infância e 

juventude, na última década do século XX que contribuíram para as 

alterações do seu estatuto no meio editorial. Posteriormente, 

procurámos fazer um levantamento de estudos diversificados que 

pudessem contribuir para uma clarificação do papel da ilustração do 

álbum narrativo ilustrado, partindo de estudos que versam o seu uso em 

ambiente educativo. Sentimos, na maioria dessas investigações, a 

tendência para valorizar a interpretação da reação dos pequenos leitores 

às ilustrações, sendo difícil encontrar orientações concretas sobre o que 

define uma correta ilustração para crianças.  

Em seguida, confirmámos a importância da ilustração em processos 

de leitura multimodal que implicam a convivência de diferentes tipos de 

texto, visuais e literários ou outros, melhorando significativamente a 

expansão e compreensão aprofundada da linguagem. 
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Todavia, deparámo-nos, igualmente, com a orientação para 

interpretar uma ilustração: construindo o significado do todo, a partir 

dos seus constituintes, os seus elementos visuais, como a cor, a 

composição, a textura, o valor, etc. 

 

No segundo capítulo, A difusão do facto ilustrado, procedemos ao 

tratamento da questão de fundo. Começámos por reconhecer o papel 

orientador do livro para crianças no confronto dos pequenos leitores 

com a realidade envolvente, apoiados nas afirmações de autores como 

Bettelheim (1975, 1999), que consideramos pertinente ainda hoje. Deste 

modo, destacámos a importância cultural dos álbuns narrativos na vida 

do leitor/espetador mais jovem. 

Em seguida, sublinhámos a qualidade fundamental da linguagem 

textual relativamente à linguagem pictórica. A palavra orienta o leitor 

entre os vários significados da ilustração para uma interpretação pre-

determinada, elucidando-o seletivamente, como propõe Barthes (1964, 

1977). Assim, o texto foca uma significação intertextual e intratextual da 

imagem, potencialmente, sem limites interpretativos. 

Posteriormente, sentimos necessidade de aprofundar o nosso 

conhecimento histórico sobre a evolução da ilustração e, desse modo, 

concluir que com a ilustração digital, assistimos, atualmente, a um 

retorno à definição original do conceito de ilustração, como imagem 

fisicamente incompleta enquanto original. 

Ao recolhermos elementos sobre a evolução da literatura e 

ilustração para crianças, sobressai a importância secular do papel 

pedagógico da imagem enquanto auxiliar da leitura e as influências que 

mantém sobre a criação visual para crianças e jovens. 
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Para compreendermos a possibilidade de análise de uma ilustração, 

alcançámos os constituintes sígnicos da imagem, fundamentais para os 

seus processos de significação. Mas necessitávamos de averiguar as 

diferentes vertentes do recetor da comunicação visual, desdobrando-o 

nos seus papéis de autor, de leitor-modelo e leitor-empírico de Eco 

(1993). Enquanto estratégias textuais não nos podem distrair da 

aproximação à verdadeira compreensão da narrativa, às suas estruturas 

actanciais e ideológicas. É neste momento que introduzimos a hipótese 

de alguns ilustradores portugueses anteverem, como seu leitor-modelo, 

não a criança mas o adulto. Contudo, o desdobramento da imagem em 

signos icónicos, concentrando a aparência observada, e signos plásticos, 

enquanto formas, cor, texturas, introduzem-nos a sugestão na ilustração 

de leituras evocativas de subtextos para além do que é diretamente 

registado pelo texto escrito e pela aparência “formal” da imagem. 

 

Em seguida, aprofundámos o entendimento das funções da 

ilustração, a partir dos estudos de Jakobson (1970), Jolie (1994, 2007) e, 

finalmente, Camargo (1998). Foi a proposta de onze funções deste último 

que serviu como principal referência para a nossa proposta de dez 

funções: função representativa, função narrativa, função simbólica, 

função expressiva, função estética, função lúdico-didática, função 

conativa, função metalinguística, função fática e função de pontuação. 

Estas funções são responsáveis pelos diferentes papéis que a ilustração 

pode desempenhar no livro ilustrado e na sua relação com o texto que 

acompanham: clarificação e ensino; auxiliares do processo de 

aprendizagem da leitura; decoração; expandir, potenciar ou limitar a 

fantasia do leitor; manipulação, universalidade da sua compreensão. 
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Para entendermos as diferentes motivações de um ilustrador para 

além do processo estrito de criação visual, a partir de um texto, 

procurámos estabelecer quais os fatores de validação qualitativa da 

ilustração, numa perspetiva axiológica, identificando o que realmente 

importa para a afirmação qualitativa do trabalho de um ilustrador na sua 

área profissional, funcionando, assim, como desígnios fundamentais que 

orientam a suas escolhas. Assim, identificámos condições como a 

originalidade; valor estético; capacidade técnica e soluções compositivas; 

manifestação de conceitos; opinião crítica apurada; representação 

histórica e época de realização da ilustração; critério do género literário 

e idade de adequação; promoção e divulgação. 

 

Posteriormente, apresentámos o conceito de literacia visual 

enquanto forma de descrever o complexo ato de compreender e produzir 

significado, a partir de estímulos visuais diversificados, como imagens 

fixas e móveis. Concluímos que leitores, visualmente, educados podem 

determinar importâncias, estabelecer conexões, sintetizar informação, 

avaliar e criticar a imagem. 

Em seguida, sentimos necessidade de averiguar como se processa, 

na prática, essa educação da leitura da imagem, assinalando os 

elementos básicos da linguagem visual que constituem a base do seu 

conhecimento, como o ponto, a linha ou a textura, entre outros.  

 

Identificámos a necessidade de o ilustrador construir uma 

identidade visual, enquanto manifestação visual do criador individual, o 

seu estilo individual tal como o define Male (2007). No entanto, 

levantou-se a questão da adequação da linguagem pictórica aos livros 

para crianças, de acordo com a especificidade dos leitores, temas e 
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construção estilística. Identificámos o dever de existir uma premissa de 

compreensão como necessidade fundamental que orienta a elaboração 

da ilustração para crianças, (Shulevitz, 1997). Desse modo, estamos 

convictos que nem todos os estilos são adequados para os pequenos 

leitores. 

 

Finalmente, para compreendermos o uso frequente de recursos 

expressivos simbólicos e evocativos, fora do alcance da interpretação das 

crianças procurámos relacionar a ambiguidade e pluralidade 

interpretativa com a categoria de “obra de arte”. Consideramos que a 

consciência destes valores por parte de alguns dos maiores ilustradores 

portugueses não será alheia à prevalência da sua formação académica 

nos cursos de Belas Artes ou de Design. 

 

No terceiro capítulo, A ilustração: canal da mensagem e sugestão de 

ruído, tentaremos solucionar as questões que nos moveram a elaborar 

este estudo. Concluímos que a formação do observador condiciona a sua 

capacidade de interpretar imagens. Deduzimos também que essa 

interpretação das qualidades polissémicas da ilustração faz-se em função 

de dois níveis de observação: Interpretando  o tema expressivo, termo 

proposto por Goldstein, (1999, p.278) ou seja a natureza expressiva dos 

elementos visuais que definem o que é observável numa representação; 

interpretando o tema aparente, definição que propomos, englobando as 

formas representadas e que conseguimos reconhecer no ato da 

observação. 

No decorrer deste estudo, identificámos as figuras de estilo visuais, 

inseridas nos elementos visuais da retórica da imagem, tal como 

proposto por Barthes (1964, 1977), como um dos processos de produção 
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de significados não-literais, mais recorrentes nos ilustradores 

portugueses. Constroem parte do subtexto interpretável da ilustração, 

cuja análise se pode dividir em duas possibilidades de exploração 

interpretativa: a partir do referente textual, do qual a ilustração é tida 

como continuidade e síntese das ideias tratadas, ou a análise da imagem 

em si, dos seus constituintes físicos, alegóricos e metafóricos.  

Assim, procuramos definir os correspondentes visuais de recursos 

expressivos literários como a comparação, metáfora ou metonímia, 

entre outros. No entanto, não deixámos de constatar que a sua 

introdução nos currículos escolares aparece apenas  no 5º e 6º anos 

(crianças entre os 10 e os 12 anos de idade).  

Finalmente, procedemos à análise de obras de alguns dos mais 

importantes e premiados ilustradores portugueses para a infância e 

juventude como Cristina Valadas, Danuta Wojciechowska, Teresa Lima, 

Alain Corbel, Bernardo Carvalho, Madalena Matoso, André Letria e João 

Caetano. Em função das suas ilustrações para textos de alguns dos 

melhores escritores portugueses para crianças  pretendemos constatar 

como a consciência do leitor-criança ou do leitor-adulto se evidencia em 

função de estratégias gráficas, expressivas e conceptuais. 

 

Por fim, no quarto capítulo, exporemos as nossas conclusões finais, 

esperando evidenciar claramente os equívocos que existem na definição 

do leitor-modelo em parte da ilustração no contexto particular do álbum 

narrativo para crianças em Portugal na viragem do século XX para o 

século XXI. Desse modo, esperamos expor as práticas regulares de 

muitos dos ilustradores portugueses que substituem a criança enquanto 

leitor-modelo, pelo adulto. 
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2. A CONJUNÇÃO DIALÓGICA ENTRE TEXTO, IMAGEM, AUTOR E 

RECETOR
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2.1 Hipóteses de definição de Ilustração   

 

 

 

Não existe atualmente um entendimento consensual sobre a 

definição de ilustração. Encontramos vários motivos para essa 

divergência, destacando a importância que questões técnicas tiveram na 

formação da identidade da ilustração, e a evolução ao longo de mais de 

500 anos de meios de inscrição, suportes de registo e de uso. Existem, 

hoje, excessivas formas de ilustração e demasiados contextos da sua 

aplicação. Para nos focarmos nas suas especificidades é, então, 

necessário revisitarmos os seus primórdios e fundamentos.  

 Alguns autores como Wigan (2009) ou Bland (1969) utilizam o 

termo ilustração para descreverem todas a formas de representação 

pictórica elaboradas com o propósito de comunicar, posição demasiado 

abrangente, pois permite a inclusão de outras artes visuais, como a 

Pintura ou Escultura. Num primeiro momento de desenvolvimento são 

usualmente apontadas como primeiras formas de ilustração as pinturas 

rupestres ou hieróglifos egípcios. As primeiras enquanto exemplos da 

necessidade primordial humana de comunicar e desenhar a realidade 

circundante e as representações egípcias como manifestações de 

representação de sons, conceitos e objetos ou uma combinação destes. 

Nesta perspetiva, estão entre as primeiras formas de suportes de 

ilustrações os papiros egípcios, como os Livros dos Mortos, textos 

funerários destinados a ajudar os mortos na vida depois da morte e o 

Papiro de Ramesseum, o mais antigo rolo de papiro, descrevendo a 

cerimónia de ascensão ao trono de Senusret I.  
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Outros autores, como Male (2007) dedicam pouco espaço a aflorar 

um entendimento histórico. Mas quando o fazem, omitem referências 

anteriores à invenção da imprensa, focando apenas as raízes comerciais  

da ilustração e a sua proximidade às artes gráficas, sugerindo, desse 

modo, uma razão da fundamentação da identidade da ilustração como 

iniciada com o advento da impressão mecânica. Heller e Chwast (2008), 

ao sintetizarem a evolução histórica da ilustração, apelidam as pinturas 

rupestres de ilustrativas das observações do homem em relação ao 

mundo que o rodeava, não as assumindo como ilustrações, não 

mencionando, sequer, a escrita egípcia ou outras formas de escrita 

primitiva. 

 Autores como Sanmiguel (2001) ou Pennell (1896) distinguem uma 

ilustração moderna, a partir do aparecimento da tipografia, o que implica 

o reconhecimento de uma outra forma de ilustração anterior, com 

características diferentes, que englobaria algumas das já citadas, como 

pinturas rupestres ou escritas primitivas. 

O entendimento da ilustração como a evolução da iluminura com o 

advento dos processos mecânicos, está também bem presente em 

termos académicos como nos demonstra este excerto da Columbia 

Encyclopedia On-line: 

 

Illustration - any type of picture or decoration used in conjunction 

with a text to embellish its appearance or to clarify its m eaning. 

Illustration is as old as writing, with both originating in the pictograph. 

With the advent of printing, the art of hand-painted illumination declined 

as a means of book illustration.…………………………………………………………..  

History of Book Illustration 

Modern book illustration originated in the 15th-century block books, in 

which the text and the illustration were cut on the same block. Book 

http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-illum-art.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-blockboo.html
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illustration has followed closely the development of the printing processes. 

Copperplate engraving and etching tended to replace the woodcut during 

the 16th and 17th cent., but it was not until the close of the 18th cent. that 

the art was revolutionized by Thomas Bewick's ingenious use of wood 

engraving and Senefelder's invention of lithography. These two processes 

greatly stimulated the production of illustrated books and magazines and 

were exploited by such masters as Daumier, Doré, and Gavarni. (Op. Cit., 

s.d.) 

 

Já em 1896, o autor, gravador e ilustrador americano, Joseph 

Pennell destacava a contribuição decisiva da invenção da imprensa para 

a definição de uma nova forma de expressão visual: 

 

It is only, however, with the invention of printing with movable types, 

practiced by the Chinese centuries before we ever thought of it, that 

illustration, in its modern sense, may be said to have been created; (…) As 

soon as the artist was able to make his design upon a block of wood, have 

that engraved, and set up ¡n the press with movable type, and print fro m it, 

a new art was discovered. (Pennell, 1896, p.3-4, aspas nossas) 

 

Em função do que expusemos, somos partidários de um 

entendimento da ilustração como intimamente relacionada com o 

aparecimento e desenvolvimento da imprensa, substituindo o papel das 

iluminuras pintadas à mão. Esta posição, não invalida a presença de 

formas primitivas que antecedem a ilustração como pinturas rupestres 

ou hieróglifos egípcios que apresentámos atrás. No entanto, parece-nos 

que a associação destes modelos à noção de ilustração constituem, 

fundamentalmente, exemplos de primeiras formas de escrita, que 

antecedem a formação do desenho de alfabetos com pictogramas que 

http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-engravin.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-etching.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Bewick-T.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Senefeld.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-lithogra.html


19 

 

representam sons e são, antes de mais, referências às primeiras formas 

de comunicação gráfica que antecedem o livro. 

 Esta ligação à técnica de impressão que começou no século XV, 

implica o reconhecimento de dois atributos fundamentais na tentativa de 

definir a ilustração. Se foi, no início, componente de um artefacto, o 

livro, que constituiu o seu suporte primordial, fê-lo com a função de 

acompanhar o texto, decorando-o e auxiliando na sua clarificação. Deste 

modo, uma ilustração é uma forma particular de imagem relativa a um 

texto (Le Men, 1999, p.9). Aparenta privilegiar o nível iconográfico, 

porém, o seu diálogo é fixado a esse discurso explícito. Assim, a análise 

da ilustração é também um estudo da autonomia da imagem, um estudo 

iconográfico (Bouillon, 1980, p.883). 

 A massificação gradual do livro ao longo dos séculos, e a 

possibilidade de ser acessível a um maior número de público, divulgou 

fortemente esta relação entre texto e imagem, que passou a integrar o 

quotidiano e a formação da espécie humana. Deste modo, podemos 

encontrar a definição mais abrangente de ilustração, expressa nas 

palavras de Maria Rius (1990): 

 

 Toda ilustración es consubstancial a un texto, a una circunstancia 

determinada, que es preciso expresar en imágenes. (Rius, 1990, p.157) 

 

Da relação da ilustração ao processo de impressão advém uma 

segunda característica intrínseca às características técnicas que 

permitem a definição de uma imagem e que é indispensável à noção de 

ilustração, para além da relação umbilical com o texto que a origina. A 

ilustração foi, durante séculos, pensada para ser impressa, multiplicada 

em livros, cartazes ou outros suportes, cujos exemplares eram limitados, 
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essencialmente, pelo investimento que se pretendia. Assim, a ilustração 

distinguia-se de outras formas de produção visual pela sua 

reprodutibilidade. A sua finalidade não era a de expor como original, 

adquirindo a sua forma definitiva depois de impressa nas cores, 

dimensões e suportes pré-estabelecidos. 

 Como já estudáramos anteriormente (Saraiva, 2006), o 

desenvolvimento da ilustração é o resultado do progresso das diferentes 

técnicas de gravura e a evolução para a litografia até à gravura 

fotomecânica. Por detrás deste desenvolvimento, está a motivação de 

imprimir maior quantidade de livros ilustrados, com melhor qualidade e 

menor custo (ibid., p.18-21). 

O século XX assiste à evolução da imprensa e ao aparecimento de 

novos meios de comunicação de massas que colocam a imagem 

definitivamente presente no quotidiano da sociedade. Surgem novos 

suportes da ilustração, com características inovadoras, como a existência 

virtual e a interatividade, presentes no DVD ou CD e na Internet. Apesar 

das diferenças que os separam da impressão sobre papel, podem ser 

vistos como a sua evolução. As características fundamentais da ilustração 

mantêm-se, mas são acrescidas de novas potencialidades ( ibid., p.18). 

Mas mesmo ao nível físico, outros suportes se impuseram, para além dos 

mais populares, como a revista, o jornal, o livro, ou o cartaz: outdoor, 

desdobrável, convite, postal, embalagem, rótulo, garrafa, saco, caixa, 

curta-metragem, sistemas públicos de informação e de sinalização, jogo 

de tabuleiro, cartas de jogar, mural, stand/painéis, estampagem, 

calçado, CD, painel, papel de parede, autocolantes, personagens em 

vinil/tecido e, mais recentemente, consolas ou tablets 

iOS/Android/Windows, entre outros. 
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 Na perspetiva do suporte de inscrição, podemos analisar a 

ilustração sobretudo como uma componente, predisposta a ser inserida 

e inscrita dentro de um objeto final fabricado, produzido e distribuído, o 

artefacto final que recolhe a ilustração (livro, cartaz, brochura,…) e que 

constitui a síntese das etapas que serão também o vínculo contextual 

com que se deve fazer e analisar o “facto ilustrativo”  (Anceschi, 1992, 

p.164). 

Na tentativa de definir o que é uma ilustração, temos analisado 

aspetos relacionados com a natureza física e técnica da ilustração e com 

o objeto da sua significação, o texto. Mas o seu entendimento só será 

completo quando a analisamos em função da sua motivação primordial: 

exercício de representação visual de um autor. Como a define Male 

(2007): 

 

 Illustration is about communicating a specific contextualized message 

to an audience. It is rooted in an objective need which has either been 

generated by the illustrator or a commercial based client to fulfill a 

particular task. (Male, 2007, p.10) 

 

A ilustração é, ou deve ser, uma prestação de um serviço, uma 

proposta de trabalho que é feita a um individuo que, profissionalmente, 

se identifica como ilustrador, mas é, muitas vezes, apenas alguém com 

sensibilidade para as artes plásticas. É este artífice que define as 

características finais da ilustração, devendo avaliar o resultado em 

função do público-alvo, cliente, ambiente e finalidade a que se destina. 

No entanto, é comum o ilustrador apresentar um estilo gráfico com 

determinadas características que o circunscrevem como útil para um 

determinado público ou problema, e ser contactado por um cliente que 
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já antevê essas possibilidades específicas. Sobre esta questão, debruçar- 

-nos-emos, mais vezes, ao longo desta tese. De uma forma ou de outra, 

podemos dizer que este entendimento da ilustração aproxima-a da 

perspetiva de um projeto de design, considerando as diferentes 

necessidades da função a cumprir. 

 

Como pudemos perceber, a noção de ilustração tem sofrido 

alterações ao longo do tempo, acompanhando a evolução dos suportes 

técnicos que a constituem e onde se inscreve. Assim, entendemo-la 

como uma forma de imagem pictórica relativa a um texto que a origina e 

que, geralmente, a acompanha na sua exposição. Descendente direta das 

iluminuras, imagens únicas pintadas à mão, primitivamente adquiria a 

sua forma definitiva no processo de multiplicação de cópias inaugurado 

pela impressão mecânica no século XV, inscrevendo-se em suportes de 

impressão, de onde se destaca o livro. Atualmente, encontra esse 

paralelismo de imagem multiplicada na exposição virtual da internet, 

acessível em milhões de ecrãs, em todo o mundo. Esse retorno à 

característica primordial da ilustração, a sua multiplicação, é reforçado 

pela ausência de um original físico nas ilustrações digitais, criadas em 

computador, do mesmo modo que a ilustração do século XV só adquiria a 

sua forma definitiva depois de gravada em talhas de madeira e impressa. 

Esta virtualidade da imagem transporta a ilustração para o domínio do 

espaço vazio, que Joly (2003) aponta como ausente de espaço-tempo, 

convertidas em projeções mentais, impalpáveis, conduzindo à perda da 

própria aesthesis (Joly, 2003, p.112), o ato criador resultante de uma 

ideia convertida em imagem. No entanto, a virtualidade da ilustração 

digital é, essencialmente, uma problemática da perda da noção de 

matéria, de tudo o que tem massa e ocupa espaço, substituída por uma 
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existência que não é física, mas, matemática, algoritmos e fórmulas de 

linguagem de programação informática. Entre esta linguagem não-           

-natural e o ilustrador, são colocados instrumentos, como o rato de 

computador ou o software criativo, para que entre a intenção criativa e a 

aparência física resultante em ecrã, exista um genuíno contributo do 

gesto e da vontade. Na era da ilustração digital, o ilustrador ainda é o 

seu artífice de criação, perpetuando, desde há vários séculos, uma 

função profissional de prestador de serviços que pondera a 

representação visual em função de fatores económicos, funcionais, 

técnicos e conceptuais. 

Assim, não sendo possível encontrarmos uma definição que 

satisfaça plenamente todas as vertentes e variedade de circunstâncias 

em que a palavra ilustração é utilizada atualmente, pensamos que estas 

características, emparelhadas entre si, definem, genericamente, o que 

entendemos por esse tipo de imagem. Não cremos é que seja possível 

romper bruscamente com o seu legado histórico, que permanecerá 

presente, adaptando-se à evolução dos tempos, mesmo num período 

atual em que as diferenças entre uma ilustração e uma pintura ou 

desenho elaborados para se exporem numa galeria ou museu parecem 

querer esbater-se.  

 

2.1.2 Apontamentos sobre o ilustrador em Portugal no início do 

século XX   

Na última década do século XX reuniram-se condições que 

permitiram uma pronta evolução e divulgação do trabalho dos 

ilustradores portugueses de literatura para a infância e juventude. 

Surgiram eventos como o Prémio Nacional de Ilustração atribuído pelo 

IPLB, desde 1996, com uma importante retribuição monetária de cinco 
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mil euros e, a partir da segunda edição, com a introdução de duas 

menções especiais (em 1997 tinha apenas uma), cujos mil e quinhentos 

euros atribuídos, sustentavam a obrigação dos premiados visitarem o 

maior certame europeu do livro para a infância e juventude, a Feira do 

Livro para Crianças de Bolonha, o que permitia um contacto direto com o 

que de melhor se fazia internacionalmente. Mas outros certames deram 

maior expressão à atividade, como o Prémio Calouste Gulbenkian de 

Literatura para Crianças. Existindo desde 1980, passou a ser atribuído à 

obra na qual tivesse sido conseguida a melhor articulação texto/imagem 

em 1998 e a partir de 2002 altera a designação para Grande Prémio 

Calouste Gulbenkian de Literatura Para Crianças e Jovens  e contempla 

duas modalidades distintas: a modalidade livro ilustrado e a modalidade 

texto literário (Fundação Calouste Gulbenkian, 2006). Também em 1998, 

surge a primeira edição do Salão Lisboa de Ilustração e Banda 

Desenhada, organizado pela Bedeteca de Lisboa e dinamizado por João 

Paulo Cotrim e o diretor de arte Jorge Silva . Este último utiliza a sua 

influência em alguma da imprensa portuguesa, como o semanário 

Independente, e a sua admiração pela ilustração enquanto expressão 

gráfica, para convidar inúmeros ilustradores portugueses a colaborarem 

com diferentes publicações, tendo um papel importante na definição da 

carreira de ilustradores como André Carrilho, João Fazenda ou Nuno 

Saraiva, entre muitos outros. Finalmente, um pouco mais tarde, surge a 

ILUSTRATE, Bienal Internacional da Ilustração para a Infância, no 

Barreiro, em 2003. Organizada pelo casal Ju Godinho e Eduardo Filipe, 

desde a primeira edição que tem tido enorme divulgação internacional. 

Se até essa data, os nomes maiores da ilustração portuguesa para a 

infância e juventude restringiam-se a autores como Maria Keil, Leonor 

Praça, Manuela Bacelar, Henrique Cayatte ou António Modesto, essa 
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explosão de eventos permitiu a divulgação do trabalho de novos autores 

como Teresa Lima, André Letria, Danuta Wojciechowska, Cristina valadas, 

João Caetano, Alain Corbel, Marta Torrão, Gémeo Luís, Madalena 

Matoso, José Miguel Ribeiro, Bernardo Carvalho, Marta Madureira, Yara 

Kono, Afonso Cruz, Paulo Galindro, Elsa Navarro, Carla Pott, Rui Castro, 

entre outros. Em conjunto, destaca-se a elevada qualidade média desses 

autores, permitindo, inclusive, que alguns tenham publicado no 

estrangeiro. 

Porém, a reduzida dimensão do nosso mercado, aliada a alguma 

saturação de títulos publicados, determina que seja extremamente 

difícil, cremos mesmo que impossível, ao ilustrador português de livros 

para crianças obter rendimentos suficientes para se dedicar, em 

exclusivo, a essa área. Ideia, aliás, generalizada entre autores e agentes 

portugueses, como podemos constatar neste excerto retirado de uma 

entrevista a Jorge Silva para a Sapo Notícias (2012):  

 

Parte importante da História da Ilustração em Portugal passa pela 

Ilustração Infantil. Este ano em destaque por Portugal ser o país 

convidado da Feira do Livro Infantil de Bolonha, a ilustração infantil tem 

crescido nos últimos anos (em número de ilustradores, de livros, de editoras) 

e é uma espécie de “porto seguro para a produção editorial”. Ainda assim, 

Jorge Silva (cujo ateliê Silvadesigners é autor da imagem gráfica do Portugal -

Bolonha 2012) diz que este é um “boom” precário, tendo em conta  a 

dimensão reduzida do país. “A escala, o tamanho, é fundamental”, afirma. 

Bolonha pode por isso revelar-se uma montra ainda mais importante este 

ano para os ilustradores nacionais. Para que a História da Ilustração 

Portuguesa chegue cada vez mais além-fronteiras. (Sapo Notícias,2012) 

Consideramos que o entendimento de “porto seguro” que Jorge 

Silva procura dar à produção infantil e juvenil, apenas se circunscreve à 

http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/a-criatividade-nao-esta-em-crise_2964.html
http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/a-criatividade-nao-esta-em-crise_2964.html
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questão da maior regularidade de publicação. Financeiramente a 

ilustração de livros infantis e juvenis em Portugal, terá, na verdade, 

muito pouco de seguro. Os valores pagos, a pronto, para a ilustração do 

álbum narrativo variam consideravelmente entre editoras. Porém, 

globalmente, situar-se-ão entre os 1000 e os 1800 euros pagos a pronto. 

Este pagamento imediato pode ser substituído por uma percentagem, 

num total entre 8 a 10 %, a ser dividido entre o autor do texto e o autor 

da ilustração. Como em Portugal, a tiragem média por título está 

próxima dos 2000 exemplares, que raramente se esgotam na totalidade 

nos primeiros anos e cujo preço de venda ao público ronda os 12 euros, 

percebemos que as perspetivas de retorno financeiro são pouco 

animadoras. 

Este excerto de uma breve entrevista a Jorge Silva, além de levantar 

a questão da necessidade da internacionalização para sustentar uma 

carreira aos ilustradores portugueses, aponta um fenómeno recente no 

nosso país: o crescimento acelerado da oferta de ilustradores. 

 

Têm aumentado, em Portugal, as instituições de ensino superior 

ligadas ao design e à ilustração, que formam um elevado número de 

profissionais que aspiram a trabalhar nessas áreas. A quantidade de 

jovens formados está muito acima das necessidades reais do mercado. 

Embora surjam novas práticas e territórios de atuação, como os jogos 

para dispositivos móveis, as opções válidas para uma atividade regular 

parecem residir apenas no aproveitamento do mercado internacional, na 

autoedição ou no encarar da profissão como um emprego secundário. 

Não é uma realidade restringida ao nosso país, como desabafa o 

ilustrador (e professor de ilustração) Andrzej Klimowski (2011):  
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I spend half my time teaching working with illustration students who 

are talented and imaginative individuals. Together with my fellow tutors I 

prepare students to be proficient in a discipline that is precarious. 

(Klimowski, 2011, p.40) 

 

Sobre a precaridade e necessidade de adaptação dos jovens 

ilustradores portugueses, escreveu Moura para o jornal Público (2011): 

 

 (...) Por um lado, não há muitas saídas profissionais  para um ilustrador 

que se dedique exclusivamente a isso: pouco mais do que o mercado do livro 

escolar e infantil, áreas relativamente tipificadas e pouco interessantes na 

sua vertente mais comercial. 

As outras saídas naturais, jornais e revistas, têm usado muito menos 

ilustração, substituindo-a quase sempre por fotografia. Assim, menos sujeita 

à necessidade de se integrar em hierarquias editoriais ou industriais, a 

ilustração tornou-se mais experimental, mais pessoal, mais autobiográfica.  

(...) 

Mobilidade e precariedade 

Obrigada a tornar-se autónoma, reinventa os seus próprios suportes 

(fanzines, posters, grafittis, tumblrs e facebooks). Cria também as suas 

formas de organização laboral, juntando-se em Coletivos, Oficinas ou 

Associações – que não excluem porém trabalho mais institucional (na 

verdade, são-lhe complementares: um ilustrador pode ao mesmo tempo dar 

aulas, fazer algum trabalho comercial, produzir a sua própria publicação, 

gerir o seu espaço de exposição ou ser um artista de galeria, sem grandes 

conflitos). (Op. Cit., 2011) 

 

A atividade de exposição em galerias e outros espaços, 

particularmente bibliotecas, tem ganhado uma evidente visibilidade em 

todo o país. Destacamos alguns, pela qualidade e regularidade das suas 

atividades. Em Aveiro, desde que inaugurou em 2012, a livraria Gigões & 
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Anantes tem apresentado exposições referentes aos melhores livros 

ilustrados em Portugal. Em Viana do Castelo, a Objetos Misturados tem 

promovido consecutivas exposições, com temas e suportes 

diversificados. Em Lisboa, já este ano, arrancou a galeria Abysmo, com 

forte programação e propriedade de João Paulo Cotrim, ex-diretor da 

Bedeteca de Lisboa, responsável pela editora com o mesmo nome. Em 

Óbidos, a livraria O Bichinho do Conto apresenta exposições dedicadas à 

ilustração para a Infância e Juventude. Mas é o Porto que é tido como 

centro do maior número de eventos ligados à exposição de ilustrações. 

Existem, atualmente, pelo menos quatro galerias especializadas com 

exposições regulares, a Dama Aflita, a Ó! Galeria, a Papa-livros e a 

Mundo Fantasma e um sem-número de outros locais, com maior ou 

menor divulgação. No entanto, parece-nos que, em muitos dos desenhos 

e pinturas aí apresentados, o que os fundamenta como ilustração é, 

essencialmente, o estatuto do seu criador, ilustrador/designer de 

formação. O que é possível convencionar como ilustração de autor, e que 

poderia ter um reflexo no mercado produtivo em muita da Banda 

Desenhada, soa-nos, especialmente quando se produzem originais para 

se expor, a uma negação da identidade dessa produção, existindo 

“apenas” como desenhos ou pinturas de autor. E a insistência em expor 

esses originais como ilustrações, de textos que são, geralmente, anseios 

ou angústias dos seu autores e que existem sobretudo sob a forma de 

um título, coloca essas imagens numa espécie de limbo existencial: nem 

entram no mercado institucional de galerias de arte, nem servem às 

necessidades gerais do mercado, por responderem apenas às 

preocupações egoístas dos seus criadores. Tenta-se negar, deste modo, 

um estatuto de séculos, em que, apesar das profundas alterações que 

ocorreram, foi sempre possível estabelecer características sobre as 
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ilustrações que as distinguissem de outras áreas artísticas. A exposição 

de originais em galerias especializadas cuja divulgação é potenciada por 

sites, blogues, sites especializados, páginas de facebook dos seus autores 

e outros, fomenta, essencialmente, uma necessidade de promoção do 

trabalho e estatuto do ilustrador. Cumprem um papel importante mas 

não devem ser um fim em si mesmo, como nos parece ser o exemplo da 

prática de alguns dos jovens ilustradores portugueses. 

Têm tido, no entanto, um outro efeito curioso. Quando visitamos, os 

espaços que se dedicam à exposição de ilustrações, particularmente na 

zona da Rua Miguel Bombarda, no Porto, atualmente bastante afamada 

pela dinâmica introduzida com a concentração de espaços artísticos, 

constatamos imediatamente um forte regresso à noção do original 

tradicional, artesanal, isento de qualquer tipo de manipulação digital, 

tão comum atualmente. Este avanço “contra a corrente” pode explicar-se 

de várias formas, mas a económica será decisiva: o valor do original é 4 a 

10 vezes superior a uma reprodução digital, que pode ser comprada por 

apenas 25 euros. Assim, uma vez mais, o fator económico condiciona as 

opções dos jovens ilustradores. 

 

Apesar das alterações no seu entendimento, a ilustração, é, sempre, 

veículo de comunicação visual. Enquanto imagem, pretende comunicar 

algo. Como refere Suari (2004) são uma secção do mundo que pode ser 

suscetível de persistir através dos tempos e o que é representado pode 

tornar-se ele mesmo real, na forma como se vê a realidade (Suari, 2004, 

p.24). Como o rinoceronte de Albrecht Dürer, de 1515. Apesar de nunca 

ter visto um rinoceronte, Dürer fez o seu desenho, posteriormente 

impresso em xilogravura, a partir de uma descrição e esboço que um 

autor desconhecido fez de um rinoceronte indiano que chegara a Lisboa 
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no mesmo ano. A representação apresentava muitas incorreções 

anatómicas como o adorno e valorização das placas corporais ou um 

pequeno chifre nas costas. Tornou-se extremamente popular na Europa, 

sendo profusamente copiado e considerado uma representação 

verdadeira até finais do século XVIII, exercendo profunda influência no 

imaginário animal de então. Uma imagem que apresentava uma 

idealização tornou-se real e remeteu à realidade. 

De forma análoga, o trabalho de concept art1 de Ralph McQuarrie 

faz parte do imaginário visual de milhões de entusiastas de ficção-

científica espalhados pelo mundo. Ao definir a aparência e características 

visuais das principais personagens, veículos e arquitetura interior da 

primeira trilogia da saga cinematográfica Star Wars, de George Lucas, 

conseguiu influenciar a cultura popular a uma escala planetária. 

 

2.1.3 Sobre géneros de ilustração 

Como apontámos anteriormente, um dos problemas que se levanta 

a uma tentativa de encontrar uma definição consensual de ilustração, 

tem a ver com a enorme diversidade da sua utilização e aplicação, a que 

não será alheia à sociedade de comunicação e aos novos media em que 

vivemos. No nosso estudo anterior já tínhamos reunido alguns dos 

principais géneros de ilustração em função das áreas comerciais em que 

atuam (Saraiva, 2006). Como já referíramos, essa divisão não obedece a 

critérios uniformes. Umas vezes valoriza o suporte, outras a área 

                                                           

1
 Utilizamos a designação original deste género de ilustração, em inglês, por 

sentirmos algum desconforto com algumas das designações portuguesas: arte concetual 
e ilustração de conceito sugerem campos de outras formas artísticas ou âmbitos de 
aplicação demasiado vastos, muito além do que a designação inglesa pretende: definir 
uma atividade que concetualiza visualmente um filme ou videojogo nas suas fases 
iniciais. 
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comercial de atuação. Assim, é possível encontrar a sua utilização ao 

nível editorial, dividida em três grandes áreas, a ilustração de imprensa 

(jornais e revistas), o livro nas suas diferentes vertentes e o livro para a 

infância e juventude. Este último âmbito, por ser extremamente prolífico 

é destacado do livro. A aplicação da ilustração vai desde a caricatura e o 

cartoon, até à ilustração de capas ou de textos de poesia e romance.  

Igualmente populares são a ilustração publicitária, que, geralmente, 

oferece das melhores remunerações, ilustração para embalagens, e a 

ilustração corporativa (ou Institucional), que realça a imagem ou 

conceito associado a determinada empresa. Na animação, o ilustrador 

pode desempenhar diversas funções: concept artist, elaborando cenários 

que depois podem ser utilizados por outros para adaptar ao desenho em 

computador; conceção de personagens; ou como animador, uma tarefa 

meticulosa, atualmente elaborada em software próprio.  

Com uma longa tradição no campo das ciências, temos a ilustração 

científica, usualmente hiper-realista. Dividindo-se em diferentes géneros, 

associados ao ramo científico a que se destinam, destacamos a biológica, 

inserida em livros e materiais técnicos, a médica, com representações 

anatómicas detalhadas e a histórica, reconstruindo a aparência do 

passado a partir de documentos credíveis. São estruturadas a partir de 

desenhos concetualizados e imagens diagramáticas que procuram 

facilitar a comunicação entre o cientista e autor, professor e estudante, 

médico e paciente, historiador e comunidade. 

A Ilustração Técnica e Diagramática apresenta vastas quantidades 

de informação de uma forma clara e acessível.  É interessante observar 

como estes princípios se desenvolveram na sociedade da imagem em que 

nos inserimos, que fomentou o aparecimento de um subgénero que é, 

atualmente, muito popular, o da ilustração infográfica. Recentemente, 
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tornou-se bastante popular a sua utilização para apresentar dados 

textuais e numéricos sob forma gráfica, o que torna a informação mais 

acessível e, especialmente, mais agradável de observar e compreender. 

Este poder de sedução atenua algum menor rigor na sua interpretação. 

 

A banda desenhada foi, desde sempre, uma área de grande 

liberdade criativa, onde muitos autores anseiam trabalhar, repetindo o 

processo de encantamento de jovens leitores pela ilustração de 

narrativas. Apesar de no nosso mercado não ser possível conseguir um 

retorno financeiro satisfatório, existe um imenso grupo de interessados 

dedicados, que têm eventos como o Festival Internacional de Banda 

Desenhada da Amadora e o Festival de Banda Desenhada de Beja, polos 

de dinamização da produção portuguesa, resistindo ainda a editora ASA, 

como provavelmente a última grande editora a dedicar-se à publicação 

deste género. Depois da enorme dispersão de pequenos editores, a Devir 

tem conseguido uma edição constante, com títulos de qualidade. 

Finalmente, existem depois um conjunto alargado de subgéneros, 

áreas e suportes de intervenção, que, pelas suas características 

específicas, tornam-se impossíveis de reunir num grupo com qualidades 

coincidentes, como ilustração de selos, ilustração mural, ilustração de 

fanzines, cenografia, etc. 

 

Em resumo, a definição de ilustração alterou-se ao longo dos 

séculos, acompanhando a popularidade e a diversidade da sua aplicação. 

Na sua concepçáo mais abrangente, constitui-se como uma forma 

particular de imagem relativa a um texto explícito, que a acompanha. No 

entanto, o seu historial está intimamente relacionado com o 

aparecimento da imprensa, cujo desenvolvimento foi responsável por 
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duas das suas principais características até finais do século XX, a sua 

reprodutibilidade e constituição como componente de um suporte 

multifacetado. Pensada para ser impressa e multiplicada, está, desde a 

origem, predisposta a ser inserida e montada dentro de um objeto final 

fabricado, produzido e distribuído. 

Não deixa de ser irónico que, atualmente, assistamos a um retorno 

claro às características primordiais da ilustração, nas ilustrações digitais, 

criadas em computador. Num processo análogo à gravação do século XV, 

em que a ilustração só adquiria a sua forma definitiva depois de impressa 

num suporte como o papel, hoje, podemos observar uma ilustração feita 

num software como o Adobe Photoshop, multiplicada em infindáveis 

ecrãs, sem a existência de um original físico primordial.  
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2.2 Uma definição terminológica: o álbum narrativo  

 

 

 

Uma simples análise empírica ao mercado editorial permite 

constatar que os livros de literatura para a infância e juventude são, na 

sua maioria, acompanhados por ilustrações. Mesmo que apenas ocupem 

o espaço da capa, sabemos que cumprem várias funções. Seduzem o 

leitor, convidando-o a folhear o livro, ajudam a esclarecer o texto ou 

podem mesmo ser o principal suporte do entendimento da história, 

especialmente em leitores que ainda estão a iniciar a aprendizagem da 

leitura. No entanto, nem todos os livros ilustrados apresentam as 

mesmas características no uso da ilustração, sendo possível distinguir o 

livro de texto do álbum. Shulevitz distingue claramente os dois géneros, 

embora a partir da designação anglo-saxónica de story book ou picture 

book: 

 

To create a good picture book or story book, you must understand how 

the two differ in concept. A story book tells a story with words. Although the 

pictures amplify it, the story can be understood without them. The pictures 

have an auxiliary role, because the words themselves contain images.  

In contrast, a true picture book tells a story mainly or entirely with 

pictures. When words are used, they have an auxiliary role.  (…) 

The difference between a story book and a picture book, however, is 

far more than a matter of degree, of the amount of words or pictures – it is a 

difference of concept.  (Shulevitz, 1997, p. 15) 

 

Deste modo, podemos usar a expressão de livro ilustrado, ou 

simplesmente livro ilustrado para a infância, mais generalizada, para 
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abranger a grande maioria de livros para crianças que contêm ilustrações 

e implica, apenas, a presença destas a acompanhar um texto, cuja 

extensão pode ser variável mas que é sempre o único condutor da 

narrativa. Porém, no álbum narrativo, a ilustração também pode 

sustentar a narrativa. 

O álbum narrativo é um dos assuntos centrais desta tese e o estudo 

das suas características particulares já é âmbito de uma bibliografia 

numerosa, particularmente de autores americanos e ingleses, sobretudo 

os de referência incontornável, como Lacy (1986), Nodelman (1988, 

2002), Doonan (1992), J. H. Schwarcz (1982, 1991), as revisões mais 

recentes de Lewis (2001), Arizpe e Styles (2003), Van der Linden (2003), 

Jalongo (2004), Nicolajeva e Scott (2006), Matulka (2008), ou Salisbury e 

Styles (2012) até ao interessante registo dos espanhóis Zaparaín e 

Gonzalez (2010). Em Portugal, temos assistido a um crescente interesse 

por este género literário, em textos de autores como Natércia Rocha 

(2001), José António Gomes (2003), Ana Margarida Ramos (2010), Sara 

Reis da Silva (2011, s.d.), Carina Rodrigues (2009, 2013), entre outros. 

O nosso estudo incide sobre o livro (profusamente) ilustrado para a 

infância, especialmente sobre um género peculiar, onde a ilustração 

pode adquirir um papel de relevo na condução da narrativa, ao mesmo 

nível do texto. Em Portugal temos encontrado, pelo menos, três 

expressões diferentes para designarem estes livros e que são utilizadas 

por críticos, professores, escritores ou ilustradores: álbum, álbum 

narrativo ou álbum ilustrado, todas correspondentes à expressão anglo-  

-saxónica de picture book. Embora neste estudo optemos pela expressão 

de álbum narrativo, uma designação mais utilizada entre a crítica 

literária especializada e que tem prevalecido, é comum encontrar em 
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entrevistas a ilustradores, ou mesmo no ensino superior artístico, a 

expressão de álbum ilustrado, indicando o mesmo género de livro. 

A rápida instituição da designação de álbum narrativo deve-se à 

importância de um artigo sobre a sua utilização, da autoria do crítico 

literário José António Gomes (2003), que foi publicado na revista 

Malasartes, publicação de referência desde 1999, ano da publicação do 

primeiro número, nos estudos sobre literatura infantil e juvenil e onde a 

ilustração foi ganhando espaço de reflexão. A forma como introduziu 

definitivamente a expressão no léxico dos estudos infantis e juvenis 

obriga-nos a reproduzir parte significativa do artigo original. Gomes 

começa por reconhecer um certo desconforto com as designações 

utilizadas para o género de livro profusamente ilustrado: 

 

 (…)à falta de melhor designação, denominamos de álbum (por 

influência francófona) ou picture book (recorrendo à expressão anglo-           

-saxónica). (Gomes, 2003 p.3) 

 

Continuando a desenvolver em seguida: 

 

Começo, no entanto, pela designação, que não é isenta de problemas e 

que porventura gostaríamos de ver substituída, em português, por outra 

mais adequada. A de álbum, com efeito, é normalmente aplicável a uma 

grande diversidade de livros, que podem ser de ficção ou de não ficção, 

podem ser álbuns de fotografia, de pintura ou sobre artistas, dirigidos a 

crianças ou a adultos. Alguns aspetos por assim dizer exteriores parecem, no 

entanto, comuns a todos eles. Em regra, e considerando o formato, as 

dimensões são superiores às de um romance, de uma coletânea de contos ou 

de um livro de poesia para adultos; a capa em geral é dura; o papel, por sua 

vez, tem uma gramagem elevada e é de boa qualidade. Não ignoro todavia 
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que, sobretudo em França, alguns álbuns vêm sendo reeditados quase em 

formato de bolso e com capa mole. 

Nos estudos sobre literatura para crianças, é comum todavia utilizar o 

termo álbum para designar obras que, além das características enunciadas, 

se distinguem pelo reduzido número de páginas e pelo facto de, 

profusamente ilustradas, serem estas quase sempre impressas em policro -

mia. Pela presença destes traços e atendendo ainda à reduzida extensão de 

um texto que, a existir, nos é apresentado em caracteres relativamente 

grandes e, em cada página, com espaços em volta, ilustrados ou em branco, 

o álbum parece dirigir-se preferencialmente às primeiras idades, a crianças 

entre os 2 e os 7-8 anos. Importa no entanto sublinhar que, em matér ia de 

livros para os mais pequenos, muitas vezes a designação acaba por ser 

empregue de forma generalizada, (…). ( ibid., p.3) 

 

Posteriormente, Gomes destaca um conjunto de autores que 

utilizam a designação de álbum muito para além da faixa etária infantil e 

destacando seis diferentes subgéneros propostos por Michael e Walsh, 

alguns indo além da criança como leitor privilegiado (1990, p.4, cit. 

Gomes, 2003, p.4): 

 

– Livros artísticos – ênfase na ilustração, que pode ser acompanhada 

por uma grande diversidade de textos (poemas, rimas infantis, simples 

legendas, alfabetos, etc.), sem a preocupação excessiva de criar um nexo 

narrativo entre as várias unidades textuais;  

– Narrativas duais – em que a imagem e o texto constituem como que 

duas narrativas desenrolando-se em simultâneo; 

– Livros em estilo de cartoon ou Banda Desenhada – em que legendas 

se cruzam com elementos típicos do código e da gramática da BD, formando 

o todo (ou seja, o conjunto dos elementos linguísticos e o texto visual) uma 

narrativa; 
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– Livros ilustrados (illustrated picture books) – nos quais a narrativa é 

essencialmente assegurada pelo texto linguístico, acompanhado de 

ilustrações que, no fundo, têm função semelhante à de um cenário numa 

peça teatral (veja-se o caso dos contos de fadas tradicionais em edições 

ilustradas); 

– Livros interativos – obras em que o fluxo narrativo é assegurado por 

uma estreita interação do texto visual e do texto verbal; 

– Livros sem palavras – obras em que a narrativa – a existir – resulta de 

uma sucessão de imagens articuladas entre si. 

Em face desta tipologia, compreende-se a designação escolhida para os 

livros em causa, picture books, a qual permite englobar álbuns de tipo nar-

rativo e outros. A meu ver, estes outros não devem contudo ser incluídos no 

conjunto, atendendo a que o tipo de discurso dominante não é narrativo. 

(ibid., p.4) 

 

Gomes afasta a designação de álbum artístico “notoriamente 

híbrida”, considerando as restantes como fazendo parte dos álbuns de 

tipo narrativo, ou picture story books, a designação anglo-saxónica mais 

comum, para chegar à designação que utiliza, a de álbum narrativo. 

 

Parece por conseguinte óbvio que abordar o álbum narrativo e estudar 

os modos como nele se constrói a significação e se afigura um discurso 

narrativo implica afastar do horizonte os livros em formato de álbum de 

caráter informativo, de poesia ou de texto dramático. E obriga ainda a isolar 

do conjunto considerado por Michaels e Walsh a primeira categoria – 

notoriamente híbrida, ou seja, os livros artísticos (designação aliás equívoca 

e pouco feliz), considerando assim todas as outras como fazendo parte dos 

álbuns de tipo narrativo ou, recorrendo à designação anglo -saxónica 

utilizada por exemplo por Huck, Hepler e Hickman (1989, 241 e ss.), picture 

story books – que estes autores aliás usam numa aceção extremamente 

restritiva. (ibid., p.4) 
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No sentido de clarificar a sua posição, Gomes coloca, adiante, um 

esclarecimento em nota de fim de texto:  

 

Ou seja, e como já se terá percebido, considero dentro do conjunto dos 

álbuns narrativos (ou picture story books), além dos livros interactivos, as 

narrativas duais, os livros em estilo de cartoon ou banda desenhada e os 

livros ilustrados, tendo em conta que todos eles se destinguem pela 

presença de um discurso narrativo. Distancio-me, assim, do conceito de 

Huck, Hepler e Hickman. (Gomes, ibid., p.6) 

 

Apesar do uso corrente que a expressão de álbum narrativo, 

proposta por Gomes, adquiriu nos estudos literários nacionais, 

constatámos, durante o nosso estudo, que a sua utilização tem deixado 

de parte, exemplos de livros ilustrados, em que o texto é mais extenso e 

assume predominância na condução da narrativa, também referidos por 

Gomes, e que são bastante populares no nosso mercado, 

particularmente os contos de fadas tradicionais em edições ilustradas.  A 

expressão de álbum narrativo é, basicamente, utilizada para definir livros 

que, de uma forma simplista, descrevemos formalmente como utilizando 

textos de uma só frase ou palavra por página, acompanhados por 

ilustrações de página inteira que auxiliam na condução da narrativa, de 

que as figuras 1,2 e 3, de Jon Klassen, (p. 43), são um exemplo. 

Encontramos em Ramos (2012) um indício de tentativa de resolver 

esta questão: 

 

No domínio do álbum, em especial do narrativo, constata-se uma 

valorização crescente deste produto editorial, patente no aumento de 

edições, tanto de obras clássicas e contemporâneas traduzidas, como de 
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originais portugueses. Definido por elementos paratextuais como o formato, 

o reduzido número de páginas, a impressão em policromia, e, 

principalmente, uma conjugação sinérgica entre texto e imagem para a 

construção de uma forma híbrida de narrar uma história, o álbum revela -se 

particularmente apropriado para pequenos leitores, permitindo uma fruição 

precoce e autónoma do livro infantil. (Ramos, 2012, p.29, sublinhado nosso)  

 

Aqui, Ramos retoma a expressão simples de álbum, de origem 

francófona, que no âmbito dos ensaios sobre literatura para a infância 

em Portugal, tem sido utilizada de forma generalizada para designar 

obras profusamente ilustradas. No nosso entender, Ramos separa os dois 

exemplos de livros ilustrados para a infância com a intenção de limitar a 

expressão de álbum narrativo a uma especificidade do género álbum, 

mais amplo e que inclui livros onde o texto, apesar da forte presença da 

ilustração, pode manter a predominância narrativa, podendo ser 

considerado um texto curto, mas bastante mais extenso do que páginas 

de uma só frase ou palavra. 

Porém, é amplamente reconhecido por mediadores e profissionais do 

livro para a infância e juventude, que as características da relação 

dialética do par texto/imagem e os papéis que cada um desempenha na 

elaboração da narrativa têm levantado dilemas ao reconhecimento da 

identidade singular do álbum narrativo, como, também Rodrigues (2013) 

faz questão de salientar: 

 

“Se o caráter híbrido e aparentemente não narrativo de algumas 

edições, relacionado com a sua construção elítica ou lacunar, tem colocado 

severas dificuldades de definição e catalogação, o álbum estrutura -se no 

mais das vezes a partir de uma narrativa simples e facilmente reconhecível 

pela criança-leitora, possibilitando um contacto precoce com uma dupla 
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dimensão plástica e literária, e desenvolvendo sempre um diálogo cúmplice, 

em que a mensagem verbal, mais ou menos abstrata, se vê condensada e 

cujo sentido é ampliado pelo auxílio das ilustrações.” (Rodrigues, 2013, p.16)  

 

Assim, para efeitos de esclarecimento cabal dos objetivos desta 

pesquisa, deixamos claro que optámos pelo entendimento abrangente de 

Gomes quando usamos a designação de álbum narrativo para identificar 

os livros que estão no centro do nosso estudo: livros de discurso 

narrativo2 no qual a ilustração tem presença ativa. No entanto, 

interessam-nos apenas os livros em que a ilustração é orientada para a 

faixa etária privilegiada do álbum narrativo, os leitores entre os 2 e 8 

anos, sabendo de antemão que estes limites de idade correm o risco de 

ser imprecisos em livros particulares, em função do desenvolvimento 

cultural e formação da criança. 

                                                           
2 Uma das dificuldades em delimitar a definição do álbum narrativo deve-se à interpretação 

da sua utilização enquanto agente narrativo. A compreensão estrutural da narrativa literária é do 

âmbito dos estudos da narratologia e teve origem nos estudos formalistas do russo Vladimir Propp, 

em particular os apresentados na Morfologia do Conto (1928, 2000). Em Análise da Narrativa (1997), 

Jean Michel Adam e Françoise Revaz apresentam a narrativa em primeiro lugar como representação de 

ações. A ação é um dos factos relatados na narrativa, necessitando de um agente e de uma razão de 

agir, distinguindo-se, dessa forma, do outro facto, o acontecimento. Deste modo a personagem central 

é aquela que tem um motivo para agir e atingir um objetivo. A identificação da cadeia desejo-motivo-   

-acção-objectivo, é necessária para o conhecimento correto da narrativa.  

Para além das ações, que se apresentam em encadeamento cronológico e causal, consequência 

umas das outras, Adam e Revaz (1997) sublinham a importância das descrições. Apesar da sua natureza 

estática, interrompendo a natureza dinâmica e sequencial da narrativa, a sua presença permite compor 

o Universo Diegético da narrativa, o seu mundo singular. As descrições podem referir-se a referentes 

físicos e imateriais, como os retratos morais.  As personagens (ou atores) são geralmente descritas 

pelas suas qualidades mas poderão definir-se por aquilo que fazem.  

A narrativa desenvolve-se a partir de uma oposição entre uma situação inicial e uma situação 

final, implicando uma relação de transformação e de sucessão temporal.  Depois existem elementos 

fundamentais como a construção de intriga, a existência de um enredo, a noção de obstáculo no 

desenrolar da ação, e de um desenlace, a noção de sucesso ou de resolução. 

Pelo que aqui expomos, mesmo apenas enquanto agente da descrição, o seu papel inerente, a 

ilustração ocupa sempre um papel da narrativa, ainda que idiossincraticamente passiva. 
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2.2.1 O conceito de álbum narrativo  

A expressão álbum narrativo deriva da expressão anglo-saxónica de 

picture book, que tem a sua origem na Inglaterra do século XIX e é um 

desenvolvimento do entendimento do livro de contos para crianças 

(story book), que conta uma história com palavras. Nestes livros, as 

imagens podem ou não acompanhar o desenvolvimento do texto escrito, 

mas quando o fazem, as ilustrações podem desempenhar várias funções: 

serem meras traduções visuais do conteúdo do texto, enriquecer e 

acrescentar elementos à narrativa ou tornar mais clara e entusiástica a 

compreensão do texto. Porém, são sempre as palavras que contêm as 

imagens, sendo, por isso, considerados livros de texto ilustrados. 

No álbum narrativo a ilustração e o texto funcionam como um par 

em que cada linguagem tem, pelo menos, a mesma importância na 

condução da narrativa. No entanto, a ilustração pode, em alguns 

momentos ou livros, suportar exclusivamente essa função. 

Assim, na sua definição mais abrangente, um álbum narrativo  é um 

livro em que a colaboração entre texto e ilustração é responsável por 

contar a história. A sua especificidade reside na relação intersemiótica 

que as duas componentes que o enformam, verbal e pictórica, 

estabelecem e que, numa relação articulada e complementar,  produzem, 

em conjunto, significação (Rodrigues, 2009, p.2). Esta relação implica 

uma diferença fundamental pois o avanço da narrativa não é definido 

apenas pelo texto, pela linguagem escrita. 
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Figs. 1, 2 e 3: This is not my hat. 

Escrito e ilustrado por Jon Klassen, Duplas páginas 24-25, 26-27 e 28-29. 

 

As figuras 1, 2 e 3 representam uma sucessão das duplas páginas 24-

25,   26-27 e 28-29 do álbum narrativo  This is not my hat (2003), escrito 
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e ilustrado por Jon Klassen3, distinguido com vários prémios 

internacionais, com destaque para o 2013 Caldecott Medal, tido 

consensualmente como o mais importante prémio atribuído a álbuns 

narrativos americanos. É evidente a sensação de avanço temporal 

provocada pela ilustração. Aos elementos fixos das algas é contraposta a 

alteração de posição das personagens, em simultâneo, com o avanço do 

texto. O facto de termos escolhido um exemplo estrangeiro vai servir-nos 

como contraponto para alguns dos álbuns portugueses que analisaremos 

no decorrer do nosso estudo. 

As consequências da “intimidade” entre ilustração e texto e a 

consciência do seu impacto e papel na formação do leitor, sustentam 

uma das definições de referência de álbum narrativo, introduzida por 

Bader (1976), citado por Arizpe e Styles (2003): 

 

A picture book is text, illustrations, total design; an item of 

manufacture and a commercial product; a social, cultural, historica l 

document; and foremost an experience for a child. As an art form it hinges 

on the interdependence of pictures and words, on the simultaneous display 

of two facing pages, and on the drama of the turning page. (Arizpe e Styles, 

2003, p.19) 

 

Assim, a análise do álbum pode ir mais além da relação dialética 

entre texto e ilustração e a sua compreensão plena deve ter em conta 

                                                           

3 Optámos por This is not my hat (2003), de Jon Klassen para apresentar um exemplo de álbum 

narrativo, pelo amplo reconhecimento que este título tem alcançado junto do público e da crítica 

especializada e pela sua proximidade cronológica aos exemplos portugueses analisados neste 

estudo, com os quais poderemos fazer algumas comparações. No ent anto, poderíamos sempre 

utilizar exemplos cássicos que continuam a influenciar os autores atuais, como Where the Wild 

Things Are (1963), a obra-prima de Maurice Sendak (1928-2012) ou The Very Hungry Caterpillar  

(1969), de Eric Carle (n.1929) ou There’s a Nightmare in my Closet  (1968) de Mercer Mayer (n.1943). 

Todos estes livros estão publicados em Portugal pela Klandraka. 

http://childrensbooksguide.com/reviews/where-the-wild-things-are-review
http://childrensbooksguide.com/reviews/where-the-wild-things-are-review
http://childrensbooksguide.com/reviews/the-very-hungry-caterpillar-by-eric-carle
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elementos paratextuais, ou esquemas narrativos que sugerem o álbum 

narrativo como um todo híbrido composto por múltiplas fontes 

interpretativas que requerem uma atenção detalhada, opinião reforçada 

por Van der Linden (2003), (que usa a expressão francófona de album): 

 

Du rapport texte/image sur l’espace de Ia page à l’enchaînement des 

images à l’échelle du livre, nous avons tenté d’évoquer quelques 

particularités de l’album qui sont bien loin d’avoir ici toutes été abordées. 

Les questions du style, de la technique, des schémas narratifs ou encore du 

système intertextuel doivent également être mises en cohérence avec ces 

remarques. 

Lire un album relève assurément d’une formation particulière du 

lecteur passant par une pleine compréhension de l’ensemble des codes 

convoqués par ce type d’ouvrage et ne peut se restreindre aux discours 

respectivement véhiculé par le texte et les images. Cette lecture accomplie 

de l’album implique une prise de distance, un recul suffisant pour visualiser 

l’ensemble du dispositif. Penser l’album comme un système cohérent permet 

certainement de prendre toute la mesure de ce support exceptionnel, de 

plus en plus maîtrisé par ses créateurs. (Van der Linden, 2003, p.67) 

 

O entendimento holístico de Bader (1976) e Van der Linden (2003), 

introduz um enfoque no design, responsável por elementos paratextuais4 

                                                           

4 Segundo Lluch (2009), o conceito de paratexto foi apresentado no livro Palimpsestos, La 

littérature au Degré (1987) de Gérard Genette (Lluch, 2009, p.1). Elementos como  título, 

subtítulos, dedicatória, prólogo, índice, citações, notas, bibliografia , entre outros, funcionam 

como uma porta de entrada, de transição e de transação que pairam em redor do texto, 

proporcionando as primeiras orientações sobre o teor do livro. Desse modo, influenciam a 

interpretação do leitor aproximando-a das expectativas do autor. Podemos dizer que os 

paratextos apresentam ao público pistas antes de se fazer leitor ( ibid., p.1/2). No caso da 

literatura para a infância, Genette considera como paratextos também manifestações icónicas, 

como ilustrações, o número de páginas ou a fonte escolhida (ibid., 2009, p.2), deste modo, 

podemos colocar o designer como autor secundário do álbum narrativo, influenciando a 
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e na influência cultural que o álbum narrativo exerce sobre a criança. 

Apesar de concordarmos com a amplitude de envolvências possíveis 

entre o texto, a imagem e o seu suporte de inscrição, para os objetivos a 

que no propomos nesta tese, é-nos suficiente estudar a relação 

texto/imagem presente no miolo do livro. Com a exceção das guardas 

ilustradas, as possibilidades sugestivas dos elementos paratextuais têm 

uma autoria que, geralmente, não pertence ao ilustrador, mas ao 

designer gráfico, pois constituem-se, sobretudo, por elementos 

tipográficos que variam em cor, escala, posição, configuração, etc. É, 

fundamentalmente, a relação híbrida entre texto e ilustração da história 

que forma a identidade distinta deste género de livros. 

 O papel das linguagens icónica e textual é destacado por Lewis, que 

as compreende não apenas como instrumentos de entendimento dos 

álbuns narrativos mas constituindo igualmente a base da sua identidade 

formal: 

 

There as long been a broad consensus about the basic characteristics of 

the form, its combining of two distinct modes of representation – pictures 

and words – into a compositive text but it is precisely this doubleness, this 

two-sided quality, that has led to much confusion and disagreement. (L ewis, 

2001, p.X). 

 

E adiante, prossegue: 

 

In principle any text in words could be illustrated by any artist but we 

expect the pictures and words in picturebooks to be woven together to 

                                                                                                                                                

interpretação do leitor. Sobre a problemática da autoria, debruçamo -nos com maior detalhe no 

subcapítulo 3.9 Da dispersão da autoria. 
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create a single text composed of two distinct media, rather than have text in 

one media (words) illustrated with designs in another (pictures) . (Ibidem:p.1) 

 

A partilha de funções, condena, inevitavelmente, o par 

texto/ilustração a manterem-se fiéis no álbum narrativo, ao contrário da 

tradição de ilustração dos livros de texto. Nestes, uma vez que o texto é 

o centro umbilical da narrativa, é permitido aos editores e escritores 

alterarem o ilustrador da edição original sem consequências fraturantes 

para o seu entendimento. Desse modo, é frequente adaptarem o livro a 

tendências estéticas do seu momento de reedição, que pode ser décadas 

depois da primeira data de publicação. 

A confusão e falta de consenso a que se refere Lewis, como atrás o 

referiram Gomes (2003) e Carina (2013), advém das diferentes tentativas 

que têm sido feitas por diversos autores para estabelecerem as 

características e implicações da relação dialética que se estabelece entre 

ilustração e texto num álbum narrativo. Ao ser analisado em 

profundidade, o álbum narrativo apresenta, simultaneamente, pelo 

menos significações derivadas da ação de signos textuais, signos icónicos 

e, ainda, da ação conjunta de ambos. Isto é, três focos de criação 

narrativa em função da interdependência texto/imagem, e, por isso, 

também três possibilidades de análise e estudo, como o identificam 

Nodelman e Reimer (2002, p.195). 

 

Embora seja necessário ter presente as características individuais do 

texto e da ilustração, a exiguidade da linguagem textual, em álbuns com 

páginas de uma só frase ou palavra, condicionam a sua leitura e permite 

que, em muitos livros, a história no álbum narrativo  seja suportada 

essencialmente, ou mesmo exclusivamente, pelas imagens. Assim, as 
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ilustrações podem ocupar diversas funções, ampliando, clarificando, 

complementando ou substituindo o papel das palavras. Podemos mesmo 

entender a presença de textos curtos que caracteriza os álbuns 

narrativos, como consequência da substituição das funções geralmente 

exclusivas do texto. Dessa forma, o escritor pode, dispensar elementos 

estilísticos como as descrições, que não são necessários para o avançar 

da narrativa, e utilizar apenas o número mínimo de palavras para 

contextualizar e dar sentido às imagens e sustentar o avanço da 

narrativa. 

A relação entre as duas linguagens é formalmente acentuada pelo 

frequente posicionamento do texto sobre a própria ilustração, como que 

sublinhando a necessidade de trabalharem em conjunto e de ambas 

suportarem o que é geralmente específico do texto, o desenvolvimento 

da narrativa. 

A proximidade das duas linguagens, interfere, inevitavelmente, no 

papel que cada uma assume. Como nos refere Lewis (2001), a sua leitura, 

em simultâneo, sugestiona no leitor interpretações complexas para além 

das qualidades de cada uma das linguagens individualmente: 

 

 (…) tells us that the words are never just words,  they are always 

words-influenced-by-pictures. Similarly, the pictures are never just pictures, 

they are pictures-as-influenced by words. Thus the words on their own are 

always partial, incomplete, unfinished, awaiting the flesh of pictures. 

Similarly the pictures are perpetually pregnant with potential narrative 

meaning, indeterminate, unfinished, awaiting the closure provided by the 

words. (Lewis, 2001, p. 74) 

 

Pela exígua presença física de texto, os álbuns narrativos são, 

geralmente, considerados livros orientados para as crianças entre os 2 e 
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os 7-8 anos (Gomes, 2003, p. 3), ou seja, os pré-leitores, crianças de 

tenra idade que ainda não sabem ler ou os primeiros leitores, que podem 

praticar a sua aprendizagem de leitura em frases simples e curtas. A 

apreensão do conteúdo do álbum narrativo é feita de duas formas, 

dependendo da formação da criança: se tiver um adulto a acompanhá-la, 

a criança vê as imagens e ouve as palavras ou ela própria lê as palavras e 

explora a ilustração (não necessariamente por esta ordem). Em ambos os 

casos, a história não é contada apenas verbalmente mas também 

visualmente. 

A consciência da criança enquanto leitor privilegiado da 

generalidade dos álbuns narrativos e as capacidades deste género de 

livros enquanto auxiliares educativos sustentaram enriquecimentos da 

sua definição, entendendo-os, inerentemente, como instrumentos de 

integração dos jovens na cultura em que se inserem e às ideias e pontos 

de vista considerados aceitáveis nessa sociedade (Nodelman, 1988). 

Mas como aponta Diogo (1994), esta produção literária consciente 

tem de basear-se num entendimento da noção de infância, que é 

essencialmente um conceito cultural com variáveis em diferentes 

sociedades e épocas. Será a cultura de cada país que define a noção de 

infância, em termos gerais um estádio entre o nascimento e a 

puberdade, e a noção de jovem. Estas concepções estão associadas a 

noções sociais e legais que, em Portugal, por exemplo, considera adultos 

os cidadão com mais de 18 anos. Já a tradição judaica considera que a 

idade adulta é atingida aos 13 anos, no Reino Unido é considerada a 

partir dos dezasseis anos e nos Estados Unidos da América, a partir dos 

21 anos. Até esse estágio, o ser humano, ou talvez mais preciso, o 

cidadão desenvolve-se entre, pelo menos, bebé, criança (até aos 11/12 

anos), pré-adolescente e adolescente. É um percurso que conduz à 
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responsabilidade, independência e auto-suficiência da idade adulta. 

Assim, é a partir desta construção social que se determina a função, 

através da leitura, que a literatura tem na vida do indivíduo considerado 

criança na cultura onde se insere. 

 

 Existe, evidentemente, uma proximidade entre o álbum narrativo e 

a banda desenhada, pois ambos os géneros assentam o desenvolvimento 

narrativo na sucessão de imagens, geralmente acompanhadas de texto, e 

partilham muitos dos recursos estruturais e formais. No entanto, a 

narrativa do álbum narrativo distingue-se da banda desenhada por 

procurar um ritmo de leitura e uma relação texto/imagem mais pausados 

(Zaparaín, González, 2010, p.19). Para essa leitura, contribui a facto de o 

álbum narrativo se basear geralmente em imagens que ocupam a 

totalidade da página ou dupla página do livro, funcionando as margens 

das páginas, como os limites das vinhetas da Banda Desenhada. 

Mas é comum apontar outras características físicas ao álbum 

narrativo, como o faz Rodrigues, ao procurar definir as mais usuais: 

 

 (…) o álbum define-se pela capa dura, pelo seu formato de grandes 

dimensões ou diferentes, pelo seu papel de qualidade superior e de elevada 

gramagem, pelo reduzido número de páginas e pelo texto condensado (ou 

inexistente) com uma tipografia de tamanho superior e variável, pela 

abundância de ilustrações frequentemente impressas em policromia e, na 

maioria das vezes, de página inteira ou dupla página, e, ainda, pela 

qualidade e pelo cuidado com o design gráfico. (Rodrigues, 2009, p.2/3) 

 

No entanto, convém sublinhar, são muitas as exceções a estas 

tendências, abundando álbuns impressos a uma ou duas cores, (solução 

recorrente em Gémeo Luís também já experimentada por autores como 
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André Letria, entre outros), grande variedade de formatos e dimensões 

ou, geralmente por motivos económicos, álbuns de  capa de brochura 

(mole). 

 

2.2.2 Sobre o álbum narrativo e o livro didático  

Os álbuns narrativos não são os únicos géneros de livros ilustrados 

para crianças. Apesar de já termos explorado algumas das características 

que os distinguem, para esse conhecimento ser completo, vamos tentar 

compreender de que forma se diferenciam do outro género de livros 

mais populares para crianças, o didático. Jalongo (2004) enuncia as 

principais diferenças entre a literatura e outro material impresso na 

forma de livro, particularmente o didático, a partir das conclusões de 

Purves e Monson (1984), que diferenciam a forma como são utilizadas a 

linguagem, a qualidade artística, as formas de apresentar a experiência, 

conteúdo e forma (Purves e Monson, 1984 in Jalongo, 2004, 15-16), e 

que procuramos particularizar no exemplo dos álbuns narrativos, onde a 

palavra se une à imagem. 

Para além da óbvia diferença na construção narrativa e estrutural, 

num livro didático, como o livro de colorir, a língua é usada de uma 

forma literal, clara, impossibilitando o texto de surpreender, de adquirir 

ritmo. Dessa forma, explora limitadamente o potencial da língua, não 

sendo considerado literatura. Para esse estatuto, a língua deve ser 

cadenciada, ativar o pensamento, criando imagens mentais e não simples 

legendas do que é já evidente nas imagens. Nos álbuns narrativos, 

apesar do reduzido número de palavras, elas são escolhidas 

criteriosamente (ibid., p. 13-14)  
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Para Ciancolo (1984) citado em Jalongo (2004), no álbum narrativo, 

imagens e texto evocam uma resposta emocional de ouvintes-leitor e 

recompensa-os com significação. A qualidade na arte do álbum narrativo 

necessita de ilustrações que evoquem a identificação emocional e a 

resposta emocional intensa, que exercitam a própria imaginação do 

leitor, fornecendo-lhe um novo modo de ver o mundo e a vida (2004, p. 

15-16), a partir de atmosferas sugestivas ou jogos de enquadramento. 

Por contraste, as ilustrações de livros de colorir, representam um 

conteúdo “fixo”, literal, sustentado por contornos pretos que definem a 

coloração com limites previsíveis (ibid., p.16) cuja única função é a de 

indicarem à criança os limites do adestramento gestual das primeiras 

experiências de coloração de uma superfície. 

Toda a literatura tem uma voz, um modo de descrever uma 

experiência, por vezes a partir do diálogo de personagens, outras vezes 

essa voz é um narrador compreensivo que conta a história. Num livro 

didático, o texto escasso não tem nenhuma sensação de que as palavras 

que o compõem realmente são ditas por alguém; elas são somente 

etiquetas ou legendas (ibid., p. 16). E embora seja possível encontrar 

marcas de autoria na utilização da ilustração didática, constituem uma 

ínfima parte do que podemos observar no álbum narrativo. 

Um álbum narrativo não utiliza apenas língua imaginativamente mas 

usa a arte de forma expressiva. Ele representa a experiência 

autenticamente, necessitando de alguns elementos essenciais da 

literatura. A relação complementar entre as ilustrações e o texto de 

álbuns narrativos de qualidade colaboram para produzir um livro que é 

considerado uma obra de arte. A imagem deve evitar ser mera 

correspondência visual literal do que as palavras já evocaram. Dessa 

forma, amplia o entendimento da história, surpreende e acrescenta 
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nuances e atmosferas, realçando sugestões de subtexto. Assim, para 

Jalongo o livro adquire o que comummente se designa por qualidade 

artística (ibid., p. 14). No entanto, parece-nos que esses mesmos valores 

artísticos, que tentaremos definir adiante, existem igualmente no livro 

didático, particularmente a partir da ilustração. Parece-nos evidente que 

existirá uma predominância da função pedagógica nas linguagens textual 

e visual dos livros didáticos, que limitará, especialmente, o texto. Mas a 

representação da forma faz-se a partir de elementos gráficos, como a 

linha, cor ou textura, organizados com determinadas escalas entre si, e 

que podem carregar individualmente ou no resultado final, 

interpretações expressivas que as poderão dotar dessa qualidade 

artística, especialmente na configuração específica de personagens e as 

suas derivações dos cânones habituais.  

Uma parte importante do que define imagens com qualidade 

artística reside na sua capacidade evocativa. Têm-na muitas das 

ilustrações do álbum, mas também, a literatura que o compõe. Quando a 

história termina, a criança muitas vezes solicita nova leitura. Essas 

respostas são como um atestado à capacidade evocativa do livro e a sua 

capacidade de representar experiência e de implicar o leitor. 

É esta relação entre o que é visto e sugerido, o visível e o invisível, 

que contribui para um bom álbum narrativo. A ilustração deve ser clara, 

pois os elementos invisíveis são tão importantes em significação como os 

que são representados (Shulevitz, 1997, p. 59). 

Podemos, assim, considerar como forte hipótese o facto de que 

nessa diferença reside parte da importância do papel do álbum 

narrativo, indicado para um primeiro contato com a familiarização dos 

elementos da representação visual, como linha, mancha, textura, cor, 
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entre outros, que no futuro poderão ser organizados para produzir o que 

se designa como obra de arte. 

Em função do que foi exposto é pertinente colocar variadas 

questões: 

Se a maioria destes livros é feito para crianças, para além do nosso 

entendimento como adultos devemos igualmente escutar a leitura que a 

criança faz? Será importante atendermos ao facto de que muitos destes 

livros são utilizados para iniciar a criança na leitura? Porque se juntam 

imagens a textos? A resposta a algumas destas questões irão ajudar-nos-

ão a evidenciar algumas das incongruências que consideramos existirem 

ao nível da ilustração de muitos dos álbuns narrativos para crianças, 

nomeadamente, o equívoco em relação aos leitores por excelência 

destes livros e ao uso de recursos expressivos e estilísticos pouco 

apropriados a idades entre os 2 e os 8 anos, os limites do público-alvo do 

álbum narrativo. 

 

Em resumo, procurámos definir as principais características do 

álbum ilustrado, um género de livros para crianças em que o texto e a 

imagem aparecem com, pelo menos, o mesmo grau de importância, na 

construção da narrativa. No entanto, são frequentes as publicações de 

álbuns sem palavras, o que atesta da emancipação da imagem em 

relação ao texto e ao formato de livro mais tradicional, o livro de texto, 

fundamentalmente literário, não ilustrado ou onde a imagem tem um 

papel secundário. Se a autoria destes é atribuída ao escritor, no álbum 

narrativo, texto e ilustração são, geralmente, pensados em simultâneo, 

sendo comum o autor do texto ser o mesmo da ilustração. 

Constatámos que no álbum narrativo, imagens e texto evocam uma 

resposta emocional no leitor, recompensando-o com significação, 
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processo no qual as ilustrações desempenham um papel fundamental, 

fornecendo ao leitor um novo modo de ver o mundo e a vida. 

Verificámos que o álbum narrativo não utiliza apenas a língua 

imaginativamente mas usa a arte expressivamente. A imagem deve evitar 

ser mera correspondência visual literal do conteúdo deduzido nas 

palavras e deve surpreender e acrescentar nuances e atmosferas, 

realçando sugestões de subtexto. Realçámos que esta capacidade 

evocativa das imagens é atributo fundamental para que o livro adquira 

uma certa qualidade artística, gerindo expetativas do leitor entre o que é 

visto e sugerido, o visível e o invisível.  

Recuperámos a fundamentação de José António Gomes para 

estabelecer a designação de álbum narrativo, num entendimento 

abrangente que pode incluir muita da produção designada como livro 

ilustrado, e assim, definimos o género de livros para crianças que são o 

objeto do nosso estudo: livros de discurso narrativo no qual a ilustração 

tem presença ativa. 
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2.3 Interconexão funcional entre linguagem verbal e linguagem 

não-verbal   

 

 

 

É possível encontrar, em estudos literários, importantes princípios 

orientadores globais que permitem adequar o tema de um livro às 

crianças leitoras, reconhecendo-o como apropriado para este leitor 

particular. Mesmo que, por vezes, algumas dessas orientações sejam 

questionadas, pretendem evitar problemas que possam surgir, colocando 

em causa a validade do seu conteúdo no âmbito infantil, tais como 

possíveis discrepâncias de entendimento da leitura devido a questões de 

multiculturalidade entre crianças de cor ou religião, o retratar de temas 

controversos ou traumatizantes (morte, sexualidade), reconto ou 

reedição de clássicos desajustados à realidade contemporânea ou a 

criação de narrativas como se de lições de moral se tratassem (Matulka, 

2008, 151-175). É comum apontar o assunto focado como sendo 

inapropriado para determinada faixa etária ou desconsiderar um livro 

sobre sexualidade escrito para pré-leitores. Também o dramatismo 

exagerado ou o uso de representações pouco apropriadas nas ilustrações 

evidencia-se, frequentemente, na expressão de desagrado das crianças 

durante a leitura (Jalongo, 2004, p.19). Salisbury e Styles (2012) refletem 

sobre o modo como alguns dos temas tabu5 para crianças são explorados 

no álbum narrativo, como: violência, amor e sexo, morte e tristeza, 

guerra e tensões sociais entre o Homem (p.113-134).  

                                                           
5 A expressão usada por Salisbury e Styles no original é a de “taboo subjects” (Salisbury e 

Styles, 2012, p.113). 
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Assim, é necessário um cuidado redobrado na descrição e ilustração 

de monstros, mortes ou estados emocionais, sob pena de se potenciar 

algum tipo de trauma nos pequenos leitores. A escolha do tema e a 

forma como é retratado adquire, assim, particular relevância na análise 

de um livro para a infância. 

No entanto, não encontrámos um estudo recente que tentasse 

definir objetivamente o que caracteriza uma ilustração apropriada para 

crianças. As conclusões que podem contribuir para uma clarificação 

desse propósito advêm de estudos diversificados sobre a temática do 

álbum narrativo ilustrado. Os mais recentes têm valorizado 

substancialmente a interpretação da reação dos pequenos leitores às 

ilustrações, influenciados por modelos de respostas estabelecidos por 

Kiefer (1993) citado por Aripze e Styles (2003) e outros autores. Apesar 

do crescente interesse pela ilustração do álbum narrativo, é difícil 

encontrar respostas absolutas. Na verdade, muitos dos estudos não 

apresentam sequer conclusões definitivas. Como o referem Salisbury e 

Styles (2012): 

 

The stylistic suitability of visual texts for children is an equally 

subjective and contentious matter. Many publishers and commentators 

express views about the suitability or otherwise of artworks for children, yet 

there is no definitive research that can tell us what kind of imagery is most 

appealing or communicative to the young eye. The perceived wisdom is that 

bright, primary colours are most effective for the very young. The difficulty is 

that children of traditional picturebook age tend not to have the language 

skills to express in words what they are receiving from an image. They can 

also be suggestible and prone to saying what they imagine adults want to 

hear. So, even with the best designed research projects, the world that 

children are experiencing will inevitably remain something of a mystery to 
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us. As adults we make decisions on their behalf, even though we may 

struggle to retain the magical ability to read pictures that appears to come 

so naturally to the young. (Salisbury e Styles, 2012, p.113) 

 

Os principais trabalhos de investigação sobre o papel e 

interpretação da ilustração estão relacionados com o valor educativo das 

ilustrações, no contexto da sua aplicação em álbuns narrativos. O facto 

de serem feitos a partir da visão das ilustrações enquanto agentes de 

ensino, apenas valoriza a importância que o álbum narrativo tem 

adquirido na formação pedagógica dos leitores mais novos. Mesmo no 

ambiente da família, em que a sua função é, primeiro, lúdica, podemos 

dizer, que nas idades compreendidas entre os dois e os oito anos, 

qualquer leitura recreativa pode ser vista, igualmente, numa perspetiva 

educativa, incentivando a criança a novas experiências, estímulos e 

conhecimentos. Para procurarmos indícios que possam explicar, de uma 

forma fundamentada, as implicações estéticas que as ilustrações de 

álbuns narrativos têm para as crianças que as observam durante a leitura 

do texto e de que modo este conhecimento pode condicionar a 

elaboração de imagens para crianças vamos socorrer-nos das conclusões 

de alguns dos mais importantes estudos sobre a relação da criança pré-   

-leitora ou primeira leitora com a ilustração do álbum narrativo. Apesar 

da maioria dessas investigações se centrarem no papel das ilustrações de 

álbuns narrativos na aquisição da aprendizagem da leitura, a maioria 

consegue individualizar as características da ilustração e o seu papel na 

comunicação dos álbuns narrativos. 

Não podemos deixar de destacar o importante contributo dado pela 

investigação de Nicholas (2007) para o desenvolvimento deste tema no 

nosso estudo. Nicholas procedeu a uma detalhada compilação e 
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descrição de algumas das mais importantes investigações das últimas 

décadas, em Inglaterra e nos Estados Unidos, relacionados com o uso das 

ilustrações em álbuns narrativos e que muito contribuiu para a 

organização deste subcapítulo. 

 

2.3.1 Da teoria de codificação dual 

Ao procurar estratégias de auxílio à compreensão para extrair 

significado do ato de leitura dos diferentes tipos de livros, Paivio (2001) 

criou a teoria de codificação dual (dualcoding theory) em 1971, 

defendendo que a cognição envolvia quer um sistema verbal quer um 

sistema não-verbal de imagens. A teoria de Paivio teve implicações 

importantes na compreensão da aquisição de informação no ser humano 

corroborando a ideia de que a capacidade de produzir imagens mentais 

melhoraria a capacidade da criança compreender e aumentar a 

quantidade de informação que ele ou ela podem compreender e 

recordar, como referem Sadoski e Paivio: 

 

One of the assumptions of DCT is that codes, for obtaining information 

verbally or nonverbally, are independent and additive; they depend upon 

each other and cumulatively add to the learner’s information base. In other 

words: 

Structurally, they differ in the nature of representational units and the 

way the units are organized into higher order structures. Functionally, they 

are independent in the sense that either system can be active without the 

other or both can be active in parallel. At the same time, they are 

functionally interconnected so that activity in one system can initiate activity  

in the other (Paivio, 1986, p.54). 
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It is, therefore, believed that “information encoded both verbally and 

nonverbally should be remembered better than information encoded only 

one way.” (Sadoski e Paivio, 2001, p.63) 

 

Os resultados dos diferentes estudos efetuados para testar e validar 

a teoria de Paivio têm confirmado que a construção de ligações entre 

representações mentais da leitura da palavra e imagens mentais de uma 

imagem correspondente, aumenta a capacidade de compreender e 

memorizar as palavras, como veremos adiante. A utilização de processos 

multimodais no ensino da leitura, como a visualização de ilustrações 

correspondentes, podem melhorar significativamente a expansão e 

compreensão aprofundada da linguagem. Assim, os princípios da teoria 

da codificação dual são úteis na compreensão de como as crianças 

adquirem e desenvolvem vocabulário nas práticas de ensino. As 

conclusões apontam para o uso de uma variedade de estratégias no 

ensino da compreensão do texto, incluindo o uso de ilustrações, como 

melhorando significativamente a capacidade de aprendizagem das 

crianças, como o referem Swanborn e Deglopper (1999) citados por 

Nicholas (2007): 

 

A meta-analysis, completed by Swanborn and deGlopper (1999), of “20 

experiments of incidental word learning during normal reading showed that 

students learn about 15% of the unknown words they encounter” (p.261). 

The addition of a variety of instructional techniques that are specifically 

meant to increase vocabulary, without direct vocabulary instruction, can 

provide a means of improving that learning rate. Such a technique would 

include teaching children how to be mindful of and personally examine the 

illustrations in materials being read to them. (Swanborn e Deglopper in 

Nicholas, 2007, p.49)  
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Apesar das limitações da teoria de codificação dual, que apenas 

coloca palavras e imagens como mediadores da cognição, ela serviu para 

evidenciar o papel ativo das ilustrações em álbuns narrativos e a 

necessidade do desenvolvimento de estratégias específicas para o uso da 

imagem em ambiente educativo. 

 

2.3.2 A investigação de processos de leitura multimodal   

A divulgação da leitura multimodal surge como resposta ao 

ambiente contemporâneo, em que diferentes formas de texto convivem: 

textos impressos, como jornais, revistas e o livro; textos não-impressos, 

como o filme, vídeo, correio eletrónico, internet e texto em dispositivos 

eletrónicos. De certo modo, a leitura multimodal é um desenvolvimento 

da teoria de codificação dual, e, particularmente, as conclusões no 

âmbito desta última podem ser perfeitamente enquadradas nas 

investigações orientadas para a leitura multimodal. 

O seu significado é comunicado através de uma sincronização de 

modos (Walsh, 2006). Originário dos estudos de Kress (1997), (Kress e 

Leeuwen, 1996) e ou Heath (2000), entre outros, demonstra que o texto 

é apenas uma parte da mensagem e já não é, necessariamente, a 

dominante (Walsh, 2006). 

Desta forma, a leitura é entendida enquanto ação transformadora 

em que o leitor encontra sentido nos signos fornecidos dentro de um 

limite de referência na sua própria experiência (Kress, 1997, p.58). 

Assim, a leitura multimodal é, necessariamente, interpretação 

diversificada do significado visual. 

Kress coloca a imagem visual como a verbal, enquanto formas de 

semiótica social: as imagens são inteligíveis pois fazedores de imagens e 
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seus espetadores ou utilizadores partilham noções gerais de como o 

mundo pode ser representado, de como as imagens podem ser e são 

imaginadas (Lewis, 2001, p.120). Assim, as ilustrações de álbuns 

narrativos funcionam como pistas para uma análise semiótica. 

Interpretar uma ilustração, seria, então, quebrar os códigos visuais 

em diferentes formas, construindo o significado do todo, a partir dos 

seus constituintes (Walsh, 2006): cor, composição, textura, valor, etc. 

Naturalmente, que, deste modo, a interação entre texto e imagem é 

diferente pelo uso das ilustrações e pela sua interferência na 

interpretação do texto (ibid.,2006). 

 

Walsh (2006) estabeleceu a seguinte tabela que distingue, com 

clareza, diferentes possibilidades de estratégias de leitura multimodal, 

concluindo nos campos finais, que a leitura multimodal oferece mais 

oportunidades de interação e de escolha: 

 

Reading print-based texts Reading multimodal texts 

Words: The words ‘tell’ including 

the discourse, register, vocabulary, 

linguistic patterns, grammar, 

chapters, paragraph and sentence 

structure. 

Visual images: The images ‘show’ 

including layout, size, shape, 

colour, line, angle, position, 

perspective, screen, frames, icons, 

links, hyperlinks. 

Use of senses: visual some tactile. Use of senses: visual, tactile, 

hearing, kinaesthetic 

Interpersonal meaning: developed 

through verbal ‘voice’, through use 

of dialogue, 1st, 2nd, 3rd person 

narrator. 

Interpersonal meaning: developed 

through visual ‘voice’: positioning, 

angle, perspective – ‘offers’ and 

‘demands’. 
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Verbal style: including tone, 

intonation, humour, irony, 

sarcasm, word play, developed in 

the use of ‘words’. 

Typographical arrangement, 

formatting, layout, font, 

punctuation. 

Visual style: choice of medium, 

graphics, animation, frames, menu 

board, hypertext links. 

Verbal imagery: including 

description, images, symbolism, 

metaphor, simile, alliteration 

[poetic devices with words, sound 

patterns]. 

Visual imagery: use of colour, 

motifs, icons, repetition. 

Reading pathway: mostly linear 

and sequential. Reader mostly 

follows. 

Reading pathway: use of vectors – 

nonsequential, non-linear.  

Reader has more choice and 

opportunity to interact. 

 

Se durante as décadas de 70, 80 e 90 do século XX, muitos estudos 

usavam a teoria de Paivio como referência, a partir de meados da década 

de 90, o enfoque tem sido orientado para os estudos de Kress (Kress e 

Leeuwen, 1996, 1997) e autores como Heat (2000). Uma das mais 

importantes e citadas investigações recentes é o trabalho de Arizpe e 

Styles (2003). Em Children Reading Pictures, apresentam os resultados de 

uma vasta investigação em que participaram vários investigadores e um 

grande número de crianças de vários pontos da Grã-Bretanha. 

Procuraram estudar, particularmente, a capacidade de crianças jovens 

verem e entenderem verdadeiramente o que observavam como um meio 

sofisticado de leitura multimodal, dependente de duas ou mais 

linguagens, especificamente nos álbuns narrativos.  
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Arizpe e Styles (2003) preocuparam-se, fundamentalmente, com as 

opiniões mais elaboradas das crianças e as suas reações, quer às 

histórias, pela comunicação verbal e pelos seus desenhos, quer à relação 

das ilustrações com sua respetiva história. As perguntas feitas pelos 

autores sobre os livros e opiniões expressas por estudantes realizaram-se 

permitindo que a criança visse e reexaminasse as ilustrações. O recontar 

da história foi utilizado para permitir que a criança compreendesse o seu 

desenvolvimento para a relacionar com as ilustrações. 

As suas conclusões suportam pesquisas atuais que entendem que, 

para as crianças, a leitura de álbuns narrativos pode ser um ato tão 

complexo como o da leitura de palavras. Através da leitura de álbuns 

narrativos com a orientação de educadores ou professores, as crianças 

serão capazes de desenvolver capacidades de literacia visual e 

estratégias que as ajudarão a melhorar as suas capacidades de abordar a 

leitura de uma forma multimodal. Foi igualmente evidente que 

melhoram o desenvolvimento de capacidades cognitivas de pensamento 

(ibid., 2003, p.224-225) e que, ao revisitarem os livros, as ilustrações 

ficavam mais registadas na memória do que as palavras (ibid., p. 227).  

Ao analisarem o desenho das crianças, constataram uma procura de 

realismo à medida que o grupo etário sobe, substituindo as composições 

espontâneas dos primeiros anos por representações mais reconhecíveis. 

Interessante é a explicação de Benson (1986) que Aripze e Styles (2003) 

recuperam: 

 

The preeschooler's freedom to use form independently of specific 

content soon disappears from the work of most children. Instead, the work 

of 8 or 9 year old comes to exhibit an increasing precision, regularity, 

linearity, concern for detail, neatness and command of geometrical form, but 
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it lacks the liveliness of work completed at an earlier age. (Benson (1986) in 

Aripze e Styles, 2003, p.225-226) 

 

Na nossa experiência de dezenas de encontros em jardins-de-           

-infância para falar sobre a ilustração de livros para a infância e 

juventude, as crianças entre os 2 e os 5 anos parecem ser mais 

propensas em aceitar facilmente qualquer tipo de imagem, 

independentemente das variações estilísticas ou de escala. Talvez em 

parte, resultado dessa ausência de ligação entre a forma e o conteúdo 

específico, para além da dificuldade em se expressarem corretamente.  

Aripze e Styles concluem que quando é dada às crianças a 

oportunidade de exprimirem as suas opiniões e discutir com outros o que 

veem enquanto leem álbuns narrativos, é inevitável o aumento do 

potencial para alongarem os seus próprios conceitos esquemáticos do 

mundo que os rodeia, colocando o álbum narrativo como objeto de uma 

importância fundamental em ambiente educativo ( ibid., p.222-241), e 

objeto cuja revisitação permite um aprofundar surpreendente da 

interpretação dos seus constituintes por parte das crianças. 

Kiefer (1993), citada por Nicholas (2007), discutiu, nas suas 

investigações, a importância das ilustrações no desenvolvimento da 

imagem mental dentro dos leitores, orientando o seu estudo em três 

categorias: a análise dos comportamentos que se desenvolveram por 

causa do contacto com álbuns narrativos; a interpretação das crianças 

sobre os álbuns narrativos; e como as crianças expunham verbalmente os 

álbuns narrativos, incluindo o que viram nas ilustrações, (Kiefer (1993) in 

Nicholas, 2007, p.14-15) tendo construído um modelo das respostas orais 

das crianças que auxiliava a compreender como estas aprendem a 

compreender no mundo do livro para a infância. Kiefer descobriu que as 
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respostas verbais são o resultado de várias funções cognitivas que 

ocorriam simultaneamente na criança: informativa, fornecimento de 

informação; heurística, resolução de problemas; imaginário, entrando na 

“realidade do livro” e pessoal, explicando experiências individuais, 

emoções, e opiniões (Kiefer (1993) in Aripze e Styles, 2003, p.47-48). 

Nas suas conclusões, Kiefer (1993), citada por Nicholas (2007), 

observou que à medida que discutem os livros, as crianças amadurecem 

as suas respostas, implicando o pensamento mais crítico. Também 

concluiu que os álbuns narrativos os faziam pensar, sendo esta uma das 

suas qualidades. Em consequência deste estudo, Kiefer sugeriu que o 

potencial de significação de álbuns narrativos dentro da sala de aula 

pode ocorrer quando uma coleção inclui vários estilos e tipos diferentes 

de livros (Kiefer (1993) in Nicholas, 2007, p.14-16). 

Esta recomendação reforça a opinião generalizada, talvez baseada 

em conclusões menos estudadas ou essencialmente empíricas, mas que é 

muito divulgada: a criança deve ter contacto com um número 

diversificado de estilos de álbuns narrativos, quer ao nível temático e 

literário, quer expressivo. Também partilhamos a mesma opinião pois, 

desse modo, será mais fácil encontrar géneros que possam potenciar e 

estimular cada leitor de acordo com a sua personalidade e sensibilidades 

particulares. 

Mas esta atenção dada ao papel da imagem não deve diminuir o 

papel da aquisição de capacidades de leitura na formação da criança. 

Aliás, como refere Nicholas, a partir da análise de vários estudos de Klein 

(1988); Vincent (2005); Walsh (2003), citados em Nicholas (2007): 

  

The most important way in which children become successful in school 

is by learning how to read. It is also becoming more important in a child’s 
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educational experiences that those primary learning needs, including 

reading, should be taught in a multimodal format. (Nicholas, 2007, p.15) 

 

Num outro estudo, ao debruçar-se sobre os efeitos de respostas 

orais e reexame de ilustrações em crianças entre os 5 a 6 anos do pré-     

-escolar e os 6 a 7 anos do 1º ano do ensino básico, Walsh (2003 in 

Nicholas, 2007) demonstrou que a leitura de ilustrações não é apenas um 

processo diferente da leitura de palavras, mas pode ser um processo que 

é igualmente tão complexo como o da leitura de palavras. 

Assim, Walsh concluiu que o uso de ilustrações como um 

instrumento de leitura é uma ferramenta importante para os agentes 

implicados no desenvolvimento da alfabetização de leitores emergentes 

e que as ilustrações influenciam significativamente as respostas das 

crianças dos vários grupos etários. A incorporação do ensino de 

leitura/observação de ilustrações no processo de leitura fornece aos 

estudantes um número de benefícios, como o desenvolvimento da 

capacidade de identificar e observar detalhes, o desenvolvimento da 

capacidade de fazer interpretações críticas e previsões, e o 

desenvolvimento da capacidade de fazer comentários afetivos e de 

avaliação sobre o que eles leram ou estão a ler ( in Nicholas, 2007, p.27). 

 

No seu estudo sobre as preferências e escolhas de álbuns narrativos 

efetuadas por crianças de cerca de seis anos, Mohr (2006) verificou uma 

preferência evidente por álbuns com a temática de animais. No entanto, 

constatou que preferiam livros de não-ficção que funcionassem como 

janelas para o mundo que os rodeia, especialmente o mundo animal. Os 

textos de não-ficção sobrepunham-se, nas preferências, aos livros que 

espelhavam as suas preocupações, envolvendo temáticas de género, 
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etnicidade e formação cultural, geralmente presentes em livros de ficção 

(Mohr, 2006, p.97). Interessante, é o facto de Mohr ter identificado que 

para selecionar um livro, era mais importante para as crianças o tema do 

que as ilustrações em si mesmas (ibid., p.97) e que algumas crianças 

identificaram o conteúdo do livro como uma história porque tinha 

ilustrações (ibid., p. 99). Esta ultima conclusão, é mais uma evidência do 

papel das imagens no nosso dia-a-dia, concorrendo com funções que 

dantes eram apenas associadas ao texto. Mas evidencia outra questão: 

se o tema tem uma tão grande influência na motivação inicial da leitura 

do livro, também o terá, necessariamente, na observação da imagem. 

Assim, para um rapaz o interesse varia entre imagens com princesas ou 

com naves espaciais, independentemente de concordarmos ou não com 

questões de separação de géneros masculino e feminino a partir da 

associação a determinados temas. Alguns fixam-se em carros, aviões e 

elementos mecânicos e outros preferem animais, quintas ou elementos 

da natureza. Qualquer que seja a preferência, o tema afetará, o 

interesse, a motivação de releitura e a profundidade da atenção dada à 

ilustração e afetará, muitas das conclusões destes estudos.  Desse modo, 

quando se critica a utilização da imagem como elemento manipulador da 

atenção do leitor/potencial comprador de um livro, tendemos a reduzir o 

seu papel apenas como decorativo e colorido, quando, na verdade, o que 

se está a promover é um determinado tema ou assunto apresentado 

imediatamente pela imagem. Na realidade, o que usa como recurso de 

manipulação, serão tópicos sedutores. 

 

As investigações de Haring e Fry (1979) para determinar o efeito da 

omissão ou inclusão de ilustrações sobre a compreensão do texto 
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indicaram que o relembrar de ideias da história foi apoiado pela inclusão 

de texto juntamente com ilustrações.  

Este estudo incidiu sobre estudantes de dois grupos, 9 a 10 anos e 

11 a 12 anos, determinou que as ilustrações não têm necessariamente de 

ser complicadas para serem usadas por estudantes para receberem 

benefícios positivos na capacidade de relembrar uma história que 

tenham lido (Haring e Fry (1979) in Nicholas, 2007, p.28-29). 

Deste estudo emergiu a importância de selecionar ilustrações das 

histórias que estão a ser usadas por educadores para ensinar a leitura. 

Os agentes de educação têm de ser criteriosos e selecionar ilustrações 

de qualidade nos materiais a usar nos programas de leitura de sala de 

aula (Haring e Fry (1979) in Nicholas, 2007, p.29). 

 

Em estudos relativos à interação entre a imagem impressa e texto 

correspondente na leitura orientada, Denburg (1976-1977) defende que 

as ilustrações só devem ser utilizadas para acompanhar o texto e não em 

sua substituição. Assim, funcionam como fonte adicional de informação, 

enquanto recurso adicional para os pré-leitores alargarem o seu 

vocabulário (Denburg, 1976-1977). Esta pesquisa demonstrou que 

crianças entre os 6 e 7 anos, (1º ano do Ensino Básico) incorporam 

informação integral quer das imagens, quer do texto impresso na sua 

capacidade de identificar palavras. 

No entanto, uma das conclusões mais importantes de Denburg tem 

implicações decisivas na elaboração das ilustrações. A autora é clara na 

constatação de que as ilustrações que acompanham o texto devem 

limitar-se a serem redundantes para com a circunstância da leitura. 

Assim, defende que quaisquer ilustrações que não sejam “explicitamente 
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significantes” para com o texto, distraem e perturbam a criança, não 

devendo, por isso, serem utilizadas nessas condições (Denburg, 1976-1977): 

 

(…) Rather than distracting children away from the printed word, a 

carefully designed illustration is shown to call forth whatever limited 

graphemic knowledge a child is able to contribute—incomplete information 

that would otherwise remain untapped. These findings are seen to have 

direct implications for the design of reading materials and for reading 

instruction in general. First, since redundancy of information is integral to 

the operation of partial trade-off, the design of pictures must undergo 

careful scrutiny; that is, details that could misdirect the beginner in his 

attempt to sample pictorial information productively should be 

eliminated.(…). (Denburg, 1976-1977, p.187-188) 

 

 Apesar desta posição, Denburg valoriza a importância que a imagem 

pode ter para os primeiros leitores ao facultar informação pertinente 

sobre a história que não está imediatamente explícita no texto. No 

entanto, exige uma construção cuidadosa e consciente da informação 

visual. Os seus estudos evidenciam que as soluções de representação 

desadequadas podem ser um fator perturbador da comunicação. Aliás, 

acreditamos que a mesma conclusão, ainda que de forma empírica, pode 

ter qualquer adulto que leia frequentemente álbuns narrativos a 

crianças. Da mesma forma que um adulto nem sempre consegue 

entender uma obra de arte contemporânea, provocando-lhe, inclusive, 

uma reação jocosa ou de desapreço, também já pudemos assistir a 

comportamentos análogos em crianças que não entendiam as ilustrações 

que acompanhavam as histórias que lhes eram lidas. O resultado mais 

comum que pudemos assistir, é o de colocarem esse livro de parte, não o 

revisitando posteriormente. 
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Nos poucos estudos relevantes sobre a adequação visual da 

ilustração em álbuns narrativos, Sloan (1971) citado por Ramsey 

demonstrou que crianças entre os 7-8 anos e crianças entre os 10-11 

preferem “photographic and representational styles with informational 

content and expressionistic style with narrative content” (Ramsey, 1982, 

p.237). Também Lucas (1977) citado por Ramsey concluiu que as 

preferências estilísticas visuais das crianças utilizadas na sua pesquisa, 

variavam “with different literary forms.“ (Ramsey, 1982, p.237), o que vai 

de encontro aos resultados da investigação da própria Ramsey quando 

conclui que o estilo interpretativo deve ser escolhido criteriosamente 

para apoiar o conteúdo literário Ramsey (1982). 

 

 

Resumindo, constatámos que a utilização de processos multimodais, 

dependentes de duas ou mais linguagens, na leitura de álbuns narrativos 

têm um efeito inegavelmente positivo na compreensão da narrativa, 

confirmando as expetativas da teoria de codificação dual e das novas 

práticas de leitura multimodal. Embora existam estudos que demonstram 

que pré-leitores e primeiros leitores podem adquirir novo vocabulário de 

forma eficaz apenas escutando histórias contadas por educadores e pais 

(Robbins & Ehri, 1994, p. 60), são inegáveis os benefícios da ilustração, 

contribuindo para aumentar significativamente as suas capacidades de 

compreensão de vocabulário, desenvolvimento das capacidades de 

análise e aprofundamento de capacidades de compreensão do texto. 

Deste modo, constatou-se a importância de selecionar ilustrações das 

histórias, constituir uma coleção com vários estilos e tipos diferentes de 

livros.  
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No entanto, benefícios análogos são conseguidos relativamente ao 

entendimento da própria ilustração. Enquanto veem e leem álbuns 

narrativos, é inevitável um aprofundar surpreendente da interpretação 

dos seus constituintes visuais, colocando o álbum narrativo como objeto 

de uma importância fundamental em ambiente educativo. 

Mas a constatação mais importante para o nosso estudo foi 

apresentada por Denburg (1976-1977): soluções de representação 

desadequadas podem ser um fator perturbador da comunicação, 

particularmente quando a criança não consegue relacionar o que vê com 

o que lê. Como neste estudo pretendemos demonstrar que, em alguns 

casos, muitos dos mais premiados ilustradores portugueses usam 

soluções que acrescentam informação que se afasta demasiado do 

referente textual original, funcionando como ruído na interpretação por 

parte do leitor-criança, esta conclusão assume particular importância. Na 

tentativa de acrescentar informação que é implícita no texto, mas não é 

referida textualmente, utilizam recursos expressivos e estilísticos que 

são, em si, um outro obstáculo ao entendimento coerente, pois 

necessitam de capacidades avançadas de interpretação. 
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3. A DIFUSÃO DO FACTO ILUSTRADO   
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3.1 A importância da Literatura e da Ilustração para as crianças 

 

 

 

A literatura e a literacia nascem da necessidade humana de contar 

histórias sobre os outros e a realidade em que nos inscrevemos como 

forma de melhor compreendermos a nossa existência (Stockar, 2006). 

Têm uma eficácia imediata decorrente do hábito de ler com frequência: 

as crianças que leem mais, têm maior sensibilidade às problemáticas da 

língua e às possibilidades da sua utilização (Gomes, 2005 in Saraiva, 

2006, p.30). Para as crianças é tido como importante crescerem e 

desenvolverem-se a partir do modelo cultural em que se inscrevem. 

Assim, existe uma grande diversidade de livros para crianças sobre temas 

muito diversificados. Alguns abordam o quotidiano da sua vida, 

constituindo um reflexo dos seus conflitos e sentimentos e apresentando 

formas de os solucionar. Outros informam e transferem conhecimento 

sobre o mundo que nos rodeia. Outros apresentam outras culturas e 

costumes (Stockar, 2006). Se cada um tem uma mensagem e perspetiva 

específica, torna-se essencial que a criança possa ter acesso a muitos 

livros diferentes. Ao aceder a diferentes géneros literários, vai usá-los da 

forma que quiser. Assim, o livro, e a mensagem veiculada pelas 

linguagens que o constituem, têm, fundamentalmente, uma importância 

formativa para a criança. Sobre a linguagem textual, Bettelheim (1975, 

1999) não tem dúvidas no papel central que ocupam na vida da criança: 

 

 (…) Vi-me frente a frente com o problema de deduzir quais as 

experiências que na vida de uma criança eram mais adequadas para 
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promoverem a sua capacidade para encontrarem um sentido na vida; para 

dotar a vida em geral de maior sentido. Relativamente a esta tarefa, nada é 

mais importante do que o impacto dos pais e dos que tomam conta de 

crianças; a seguir em importância, vem a nossa herança cultural, quando 

transmitida à criança de forma acertada. Quando as crianças são pequenas é 

a literatura que da melhor maneira contém essa informação.  (Bettelheim, 

1975, 1999, p.10) 

 

A afirmação de Bettelheim foi produzida em meados da década de 

70 do século XX. Assim, é legítimo consideramos que, desde então, a 

literatura divida essa função com outros media, particularmente as 

histórias animadas das séries de televisão, ou, pela divulgação e 

presença constante no quotidiano das crianças, o álbum narrativo. 

Relativamente a este último, como vimos anteriormente, ao dividir ou 

substituir o papel do texto, a ilustração também desempenha muitas das 

funções culturais que lhe estavam associadas exclusivamente.  

Assim, a leitura de um livro não constitui simples descodificação de 

um texto mas, implica a capacidade da criança de compreender o que 

leu, de integrar esse conhecimento no seu contexto e experiências 

pessoais, pela análise crítica para que possa ter uma opinião em relação 

ao que leu (Stockar, 2006). 

Vivendo no mesmo mundo dos adultos, a criança tem uma visão 

própria dessa realidade que ainda não compreende, pois só a partir do 

nascimento entrou em contacto com ela. É a partir da linguagem 

simbólica que é dada resposta ao “vazio” da necessidade da formação da 

sua personalidade e não em função de uma linguagem de exigências 

lógicas do adulto (Costa e Baganha, 1991). 

É no confronto constante com a realidade onde se insere e que não 

reconhece, que a criança vai desenvolvendo a sua personalidade, o seu 
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Eu distinto. É um mundo que vai descobrindo à medida que as suas 

necessidades afetivas e o seu egocentrismo não são correspondidos. A 

criança é um pequeno ser egocêntrico cuja distinção entre o bom e o 

mau é feita apenas na medida da resposta ou não aos seus desejos , aos 

quais os adultos, ou o ambiente, nem sempre correspondem. Este 

confronto conduz à consciência de um mundo além de si com leis 

próprias, provocando um vazio causado pela ausência afetiva, faz sentir 

não só o abandono, o medo, a desconfiança, a injustiça, a fraqueza, a 

submissão mas também a raiva, a rebeldia, a insubmissão, o desafio, o 

desejo de se afirmar (Costa e Baganha, 1991, p.38). O processo de 

crescimento é o resultado da conciliação destas forças opostas. Como 

aponta, Robert (1985), “Nesta luta, a sua grande arma é a fabulação  (…) 

a criança não fabula senão porque um primeiro contacto com o real a 

deixa gravemente desiludida: sem desilusão não haveria razões para 

sonhar, mas se a realidade não se começasse a abrir para si, também não 

haveria motivos para sofrer desilusões (…)”  (Robert, 1985, p.65). 

Pela fabulação, a construção da sua personalidade faz-se de forma 

coerente. A criança absorve apenas o que lhe interessa, reagindo 

seletivamente à multiplicidade de estímulos que lhe chegam do exterior, 

em função dos seus desejos inconscientes. Como o refere Bettelheim 

(1975, 1999), os contos de fada oferecem: 

 

 (…) personagens sobre as quais a criança pode exteriorizar aquilo que 

se passa com ela e de uma forma controlável. Mostram à criança como pode 

materializar os seus desejos destrutivos numa dada personagem, tirar de 

outra as satisfações que deseja, identificar-se com uma terceira, ligar-se a 

uma quarta da qual faz seu ideal e assim sucessivamente, segundo as 

necessidades de momento. (Bettelheim, 1975, 1999, p.12) 
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Desse modo, ajudam-na a criar um sentido coerente na sua 

desorientada emotividade, através de uma educação moral que, com 

subtileza (Saraiva, 2006, p.30), lhe transmite os benefícios de um 

comportamento moral, não através de conceitos abstratos, mas através 

de exemplos concretos, com sentido para a criança (Bettelheim, 1975, 

1999, p. 12). A criança encontra este género de sentido nos contos de 

fada (ibid., 1975, 1999, p. 12), que atuarão ao nível do seu inconsciente. 

Em contos com descrições de dor e angústia das personagens, ela pode 

“reconhecer o que a motiva, sem ser forçada a aplicar sobre si mesma a 

ideia” (ibid., 1999 (1975, 1976), p.43). Deste modo, a criança funciona a 

partir de um processo de projeções constantes sobre os elementos com 

os quais se identifica: 

 

 (…) projeta-se sobre uma das personagens, ou projeta quem lhe é mais 

próximo, como o pai, sobre uma personagem e projeta-se para o espírito 

ameaçador e fica certa de que quem ganha é o pai. (Bettelheim, (1975, 

1976), p. 44) 

 

Esta dimensão de interiorização de valores literários é análoga ao 

processo de observação do álbum narrativo. Desde tenra idade que a 

criança lê os rostos dos que lhe são mais próximos, aprendendo a 

identificar expressões faciais e a reagir de forma adequada. Depois 

começa a “ler” os objetos à sua volta, observando-os, reconhecendo-os e 

identificando-os. Estas fases são uma preparação para o próximo salto, 

que se dá por volta dos seis meses, a identificação dos objetos no livro, 

ou seja, a identificação de representações iconográficas da realidade. 

Aprender a ler é aprender a ver (Stockar, 2006). Esta aquisição da 
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distinção entre o objeto real e a imagem que o representa compreende a 

entrada do bebé no mundo da representação simbólica. A criança 

começa a desenvolver as suas capacidades de leitura de uma imagem, 

que se vão apurando com o seu crescimento e que Stockar (2006) divide 

em 5 momentos: inicialmente aponta para os elementos que lhe chamam 

a atenção numa imagem e num segundo estágio de desenvolvimento 

associa-os a um nome. No entanto, ainda não é capaz de desenvolver 

ideias sobre esse objeto. Num terceiro momento posterior, a criança já 

consegue contar uma história sobre aquilo que nomeia. A sua linguagem 

tornou-se mais narrativa. Finalmente, depois de algum tempo, a criança 

consegue, num quarto momento, falar sobre os elementos de uma 

imagem, definir um fim mas sabendo que existe uma diferença entre a 

sua história e a do livro. 

Este é, também, um processo de distanciamento em relação às 

ilustrações, inicialmente indistintas da realidade circundante, como o 

refere Stockar (2006), citando Tesseron (2004): 

 

To be able to come this long way from simply pointing at visual 

elements to a visual reading of a complete series of pictures, the child must 

be able to look at several pictures, read many picture books, and this must 

be done in the company of an adult who guides him, and incites him to look 

and to interpret.  

(…) 

Finally, the child who has the possibility of looking regularly at picture 

books learns to cross another very important bridge of his psychological 

development. According to French psychiatrist Serge Tesseron, the small 

child places himself first within the pictures he is looking at; in consequence 

these pictures invade him very easily. Only after having watched several 

picture books he is able to take distance from the pictures he sees: he learns 
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to place himself before the pictures, which loose the frequently menacing 

impact on him. 

This ability to deal with and wish to control the pictures they see, 

appears to me as very important for the children of our times, frequently 

facing excessively tough and aggressive pictures for their young sensibilities. 

(Stockar, 2006, [Em linha]) 

 

Num quinto momento. A criança aponta para os elementos não 

apenas de uma imagem isolada, mas para todos os conjuntos de imagens 

que pode usar como suporte para contar, numa linguagem narrativa, 

uma história completa de um livro.  

  

In this moment of his development a child can make a true visual 

reading of a picture book, based on the pictures. He learns to read the 

pictures’ grammar, and this prepares him for the reading of texts. The 

iconographic elements constitute the message of a picture which 

corresponds, from a linguistic point of view, to the letters, as graphic 

elements, that come together to form words, then sentences, then 

paragraphs and chapters of a book. (Stockar, 2006, [Em linha]) 

 

Em relação às ilustrações de um livro, existe, assim, um processo 

análogo ao da relação da criança em relação com as palavras, e que, de 

forma sucinta, podemos dizer que constitui um processo de 

posicionamento em relação ao mundo que a rodeia, de definição da sua 

existência na realidade circundante, mas também de interiorização de 

estruturas e valores de construção de imagens que são assimiladas pelo 

hábito da sua visualização atenta. 

Mas pode essa analogia ser feita sem alguma especificidade 

relativamente à diferença de linguagens, verbal e icónica (visual)? 

Evidentemente que não. Embora no sistema de leitura de um livro com 
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texto e ilustrações, tudo se inicie num processo de significação, existem 

diferenças consideráveis. A criança, ao compreender o significado moral 

de um texto, particularmente um escrito de um modo específico para 

elas, é condicionada por esse sentido. No entanto, ler uma frase que 

descreve um comportamento, não é equivalente a ver esse 

comportamento representado. Existe um grau de ambiguidade na 

interpretação da ilustração que não está presente na frase 

correspondente, por exemplo “O João bateu com força no lobo”.  As 

palavras fecham a interpretação, resumindo-a ao evento. A imagem, 

isolada, pode não ser capaz de focar com a mesma precisão a mesma 

ocorrência. Na representação pode não ser evidente o grau de “força”, 

ou, se vemos um menino de braço levantado, ele irá bater no lobo, ou 

simplesmente afugentá-lo? Ou mesmo, apenas fazer uma festa? Trata-se 

da função de ancoragem (Anchoring function) da linguagem que Barthes 

(1964,1977) define como sendo a mais comum na relação entre 

componentes verbais e pictóricos. A mensagem linguística guia a 

identificação e interpretação dos componentes pictóricos da imagem. 

Orienta o leitor entre os vários significados da imagem para uma 

interpretação pré-determinada, elucidando-o seletivamente (Barthes, 

1964, 1977, p.156). Um exemplo é o uso de um título numa imagem. Ou 

do texto no álbum narrativo. Ele orienta o leitor para uma interpretação 

particular do todo. Poderiam existir muitas interpretações para a 

imagem, mas a função de ancoragem estreita a multiplicidade de 

interpretações possíveis. 

A parte verbal serve uma mensagem, a linguística, que engloba tudo 

o que possa ser expresso em linguagem na imagem ou fora dela  (ibid., 

1964, 1986, p.153/154). Para além da função de ancoragem, Barthes 

distingue outra função que a linguagem pode ter relativamente à parte 
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pictórica: a de retransmissora (relaying), em que a componente verbal 

seria mais importante porque enquanto retransmissora contém 

informação essencial não presente na imagem. Uma relação recíproca 

entre texto e imagem em que ambos contribuem para a mensagem geral 

e pode relacionar uma sequência de imagens entre si, como no cinema 

ou banda desenhada (ibid., 1964,1986, p.156), ou no álbum narrativo. A 

sucessão de páginas com texto, emparelhado com ilustrações, funciona 

como ponte narrativa. 

 

Assim, torna-se necessário aprofundar os conhecimentos de leitura 

visual, geralmente muito aquém dos cuidados que existem ao nível do 

ensino da leitura. E, tal como no ensino da leitura, não podemos começar 

por conhecimentos complexos. Têm de ser as bases a cimentar o 

conhecimento aprofundado. 

 

Resumindo, podemos encontrar na leitura de álbuns narrativos 

ilustrados, qualidades formativas semelhantes às que são geralmente 

atribuídas à literatura, muito bem sintetizadas nas palavras de Gomes 

(2005) citado por Saraiva (2006, p.30): 

 

 (…) A leitura representa um convívio com um certo tipo de discurso 

estruturado, seja ele a narrativa ou não, que reveste a favor do pr óprio 

discurso estruturado da criança. Estas estabelecem uma "conversa" com os 

autores dos livros ou com as personagens das histórias e desse ponto de 

vista a leitura é também uma educação para a cidadania, uma vez que a 

criança que lê pode projetar nas personagens vivências como a alegria e 

descentrar-se dela própria, estando mais aberta ao outro. A leitura ajuda -as 

a conservar a própria noção de alteridade e a serem menos egocêntricas, o 

que é extremamente importante numa sociedade marcada pelo 
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individualismo exacerbado e pela dificuldade de muitas crianças e jovens em 

lidar com obstáculos e contrariedades. (2005 in Saraiva, 2006, p.30) 

 

No entanto, a ambiguidade potencial da representação visual e a 

sua maior dificuldade em focar um sentido para o que é apresentado 

sem o auxílio das palavras, que cumprem uma função de 

contextualização fundamental, implicam uma necessidade de se dominar 

corretamente os seus códigos de comunicação. Assim, na leitura do 

álbum narrativo, um olhar específico para a interpretação da imagem é 

necessário para acompanhar o entendimento oferecido pelo texto. 
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3.2 Notas para uma história da evolução da ilustração   

 

 

 

Embora concordemos com Heller e Chwast, que consideram que 

uma história linear da ilustração ainda esteja por fazer (2008, p.6), 

suspeitamos que o facto de durante muito tempo ter sido considerada 

uma arte aplicada, inferior às Belas Artes como a Pintura e a Escultura, 

tenha contribuído para essa insuficiência. Esta diminuição do estatuto da 

ilustração nas artes visuais pode ser resultado da noção de que se 

socorreria de vários intervenientes no processo criativo, para além do 

autor da representação pictórica (Heller e Chwast, 2008, p.7), desde um 

cliente que a comissionava, aos técnicos das diferentes fases da 

impressão. 

Nos primórdios da imagem impressa, o posicionamento da 

ilustração, ao lado do texto realçava, como já observáramos na 

dissertação sobre este tema (Saraiva, 2006) a contradição estética entre 

linguagem textual e visual. As diferenças entre estes dois tipos de signo 

mantinham a imagem em suspenso, delimitando claramente o seu 

espaço em relação à posição ocupada pelo texto. No livro ilustrado, 

imagem e texto seguiam um percurso paralelo, que era sublinhado pela 

paginação, que não permitia qualquer sobreposição entre as duas 

linguagens. O texto definia a continuidade da narrativa e a estrutura da 

página, e a imagem segue-o, surgindo em função dos ritmos da história 

escrita, limitando-se a referenciar os principais momentos (Saraiva, 

2006, p.19).   

O panorama visual atual, torna evidente que a imagem se 

emancipou, disputando com o texto, pelo menos desde meados do 
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século XX, o papel principal, nos suportes em que é inserida, quando não 

o ultrapassa mesmo. Assim, é possível encontrar imagens ocupando 

largos espaços de exposição em qualquer livraria, os livros de imagens, 

designação que deve ser entendida literalmente, pois são 

exclusivamente compostos por imagens, desenhos, fotografias, 

manifestações plásticas que ocupam centenas de páginas de um único 

livro, manifestações de estilos infindáveis, de expressões de um vasto 

número de autores (Saraiva, 2006, p.19).  

Como o manifestámos anteriormente, tal como outros autores, 

Sanmiguel (2001), Pennel (1896) ou Male (2007), somos partidários de 

um entendimento da ilustração como resultado direto do aparecimento 

e desenvolvimento da impressão mecânica, que começou no século XV. A 

ilustração surge, assim, no livro impresso, com um papel análogo ao das 

iluminuras dos manuscritos medievais. É nestas imagens em miniatura, 

filigranas pintadas à mão, essencialmente a têmpera, com cores fortes e 

folhas de ouro ou prata, que encontramos os antecedentes da ilustração. 

Concebidas no scriptorium de mosteiros especializados, adornavam, 

decoravam (Wigan, 2009, p.121) e completavam os textos religiosos, 

como o aponta Sanmiguel: 

 

Los antecedentes de ia ilustración tal como la conocemos hoy son las 

miniaturas con las que los artistas medievales decoraban los manuscritos. 

Estas miniaturas fueron desplazadas por la ilustración mediante grabados 

que inauguró el Renacimiento. La ilustración moderna comienza con el 

invento de la imprenta y la posibilidad de editar imágenes en serie. 

(Sanmiguel, 2001, 6-7) 
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As primeiras formas de manuscritos são os códices, uma alteração 

fundamental no suporte da escrita. Foi na Roma Imperial de Augusto 

(seculo I d.C) que os pergaminhos, em forma de rolo, foram substituídos 

a partir do momento em que se começa a cortá-los em folha, dobrando-  

-os a meio, cozendo-os entre si e agrupando-os em cadernos. O códice 

ilustrado atingiu a sua plenitude na Idade Média, sendo considerado o 

verdadeiro antecedente do livro (Suari, 2004, p.98). 

Ao longo da Idade Média a iluminura sobre manuscritos atingira já 

um amplo reconhecimento e divulgação e apresentava evidentes 

preocupações de composição da página e relação pertinente com o 

conteúdo temático do texto que acompanhava, como percebemos pelas 

observações de Backhouse (1979, 2006): 

 

For most of the intervening period illuminated books are the mo st 

important source for our knowledge of the history and development of 

European painting. Painted decorations on a larger scale, such as murals, 

mosaics or the colouring of carvings, have been subject not only to the 

natural wear and tear of time but also to changes in fashion, grand schemes 

for improvement and, in more recent periods, the over-zealous attentions of 

well-meaning restorers. Paintings on panel become common only during the 

latter part of the Middle Ages. The paintings in manuscripts outnumbe r all 

these many times over and must, indeed, have done so from the beginning. 

It is, however, very important never to lose sight of the fact that the 

miniatures in illuminated books were not conceived as individual and 

independent paitings. They are book illustrations and are thus always 

intimately connected with a text. It is often only through the thorough 

examination of this text that their subjects can be correctly  understood, and 

they should never be thought of except in the context and on the scale o f 

the page. (Backhouse, 2006 (1979), p.7) 
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Não podemos deixar de sublinhar que consideramos que ainda hoje 

se mantém como característica estruturadora da identidade da 

ilustração, esta ligação umbilical com um texto exterior, apesar das 

múltiplas aplicações e derivações que são hoje dadas à designação de 

ilustração. O que mudou, fundamentalmente, foi o género e a forma do 

texto, que pode ser apenas um tema de um cartaz ou o nome de uma 

empresa. 

A preparação de um manuscrito com iluminuras era um processo 

dispendioso e moroso. No século XV, período que coincide com a 

divulgação da impressão em caracteres móveis, iniciada com Gutenberg 

(1398-1468), de Mainz, na Alemanha, o papel velino era o suporte mais 

usual de códices e livros manuscritos. Era preparado a partir da pele de 

carneiro ou bezerro e muito compacto, liso e acetinado, de melhor 

qualidade que o pergaminho. O tamanho do animal definia o formato 

máximo do manuscrito e cada dupla página correspondia sensivelmente 

à pele de um único animal. As bíblias carolíngias ou romanescas desse 

período necessitavam, assim, de cerca de 200 a 300 animais para um 

único exemplar (Backhouse, 1979, 2006, p.8). As cores eram criadas a 

partir de uma diversidade de elementos minerais, animais e plantas. Por 

exemplo, a partir de uma mistura de bugalho de carvalho com sulfato de 

ferro conseguia-se uma tinta castanha. Do Afeganistão chegava o famoso 

lápis-lazúli, um mineral que produzia um azul profundo e vibrante. 

Também o ouro era frequentemente utilizado, preparado a partir de 

vários processos. A aplicação mais usual resultava do martelar 

consecutivo de ouro até se constituir numa fina folha que era aplicada 

sobre uma superfície adesiva (Meggs, 1998, p.39). 

Embora até ao século XII a execução manual do trabalho de pintura 

das iluminuras e da escrita do manuscrito fosse executado 
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essencialmente por monges, existem evidências que, especialmente a 

partir desse período, essa execução era também entregue a artesãos que 

ganhavam a vida dessa forma (Backhouse, 1979, 2006, p.8-9). A criação 

do manuscrito evoluiu ao longo dos séculos, até se tornar uma atividade 

que implicava vários executantes, cuja preocupação central, era o 

conteúdo da palavra escrita, como nos elucida Meggs: 

  

During the early Christian era, nearly all books were created in the 

monastic scriptorium, or writing room. The head of the scriptorium was the 

scrittor a well-educated scholar who understood Greek and Latin and 

functioned as both editor and art director, with overall  responsibility for the 

design and production of the manuscripts. The copisti was a production 

letterer, who spent his days bent over a writing table penning page after 

page in a trained lettering style. The illuminator or illustrator was an artist 

responsible for the execution of ornament and image in visual support of the 

text. The word was supreme, and the scrittori controlled the scriptorium. He 

laid out the pages to indicate where illustrations were to be added after the 

text was written. Sometimes this was done with a light sketch, but ofte n a 

note jotted in the margin told the illustrator what to draw in the space.  

(Meggs, 1998, p.39) 

 

O texto definia a continuidade da narrativa e a estrutura da página, 

e a imagem segue-o, subalterna e referenciando-o ou ornamentando-o 

graficamente. 

Apesar de ocupar um papel secundário na hierarquia do manuscrito, 

a ilustração não era mera decoração. Os líderes monásticos tinham 

consciência do valor educativo da imagem e da capacidade da 

ornamentação sugestionar valores espirituais e místicos ( ibid., 1998, p. 39). 
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Curiosamente, foi durante a segunda metade do século XV que a 

procura de manuscritos foi mais elevada (Backhouse, 1979, 2006, p.9), 

período em que a impressão com caracteres móveis introduzida por 

Gutenberg se foi gradualmente instalando. 

Alguns dos manuscritos medievais iluminados mais conhecidos 

executados nos mosteiros ao longo dos séculos incluem os Saltérios, 

livros canónicos do Antigo Testamento, contendo o Livro dos Salmos e os 

Livros de Horas, que se destinavam a tornar acessíveis os textos 

litúrgicos da missa, sendo hoje reconhecidos como dos mais belos e 

ricamente ilustrados manuscritos medievais (Suari, 2004, p.97). O livro 

de Kells é um dos exemplos mais referenciado. Extremamente decorado 

com pigmentos pintados a têmpera à base de ovo e ouro para, 

simbolicamente, representar os livros sagrados, expõe profusos 

entrelaçados, capitulares e margens ornamentadas (Wigan, 2009, p.274). 

 Durante a idade Média, a iluminura transmite conhecimentos 

específicos com questões relacionadas com a religiosidade. Com o 

aparecimento da imprensa, o livro começa a abordar outras temáticas, 

entre as quais, obras relacionadas com o conceito de infância (Suari, 

2004, p.97). 

Quando, em 1450, Johannes Gutenberg (1398-1468) inventa os 

caracteres móveis em Mainz, Alemanha, imprimindo até 1455 o primeiro 

livro tipográfico europeu, a famosa Bíblia de Gutenberg de 42 linhas, dá 

início a uma revolução cultural que afetará o futuro da humanidade 

(Carter, Day, Meggs, 1993, p.6). 

Gutenberg terá imprimido menos de 200 exemplares da Bíblia, 

produzidos na sua oficina ao longo de cerca de dois anos, numa prensa 

de vinho modificada para utilizar tipos móveis. Gutenberg aspirava 

produzir livros impressos mecanicamente que rivalizassem esteticamente 

Fig. 5 A Bíblia de Gutenberg 
Johannes Gutenberg (1398-1468). 
Uma página do Antigo  
Testamento.  

Fig. 4 O livro de Kells  
O fólio (folha de papiro) 32v 
apresenta cristo entronizado. 
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com os manuscritos manuais, tendo executado com cuidado a sua Bíblia 

para que pudesse competir com os manuscritos ricamente decorados 

com iluminuras que abundavam no mercado. Esta exigência era rara 

nesse período, mas a Bíblia de Gutenberg demonstrou o potencial da 

impressão e, nas décadas seguintes, a tecnologia disseminou-se pela 

Europa. Em 1500, existiriam, cerca de 1000 prensas, apenas na 

Alemanha. (Eskilson, 2007, p.15). No entanto, as imagens da sua Bíblia 

ainda eram pintadas à mão, consistindo de iluminuras. 

Embora Gutenberg não tenha sido o inventor da prensa de tipos 

móveis, das tintas à base de óleo ou dos caracteres móveis de metal, 

terá sido o primeiro europeu a combinar estas ferramentas de modo a 

produzir uma nova tecnologia eficaz para a publicação de livros em larga 

escala que rapidamente substituiu os lentos processos que 

predominavam: a cópia manual e a impressão com blocos de madeira  

(ibid., 2007, p.14). 

O sucesso da nova tecnologia não terá sido suficiente para 

Gutenberg conseguir cumprir com os seus empréstimos financeiros, 

tendo a sua oficina sido adquirida por Johan Fust (1400-1466) que, com o 

contributo do seu assistente, Peter Schöeffer (1425-1503), publica em 

1457, o Saltério de Mainz, (Mainz Psalter, em alemão). Esta recolha de 

salmos apresentou importantes desenvolvimentos técnicos, tendo sido o 

primeiro livro a ser impresso a três cores (preto, azul e vermelho), 

combinando caracteres impressos com ilustrações em xilogravura, 

técnica que constituiu a base da impressão e perduraria até ao século 

XIX. A impressão em simultâneo cimentava a aproximação estética de 

texto e imagem (ibid., 2007, p.15). 

A xilogravura, originária da Ásia, era a técnica de impressão em 

relevo a partir de superfícies de madeira que abundava na europa nos 

Fig. 6 Saltério de Mainz (ou 
Psalter em Latim), 1457 
Johan Fust (1400-1466) e 
Peter Schöeffer (1425-1503). 
Uma página do Antigo 
Testa-mento. Detalhe de 
página. As iniciais a 
vermelho e azul são o 
primeiro exemplo de 
impressão a cores na 
europa. 
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séculos anteriores ao desenvolvimento da prensa de tipos móveis em 

1450. As origens da sua introdução na Europa não são claras, mas serão 

o resultado da influência cultural exercida pelo Oriente depois das 

Cruzadas e terão sido introduzidas em simultâneo com o papel (Meggs, 

1998, p.59). As suas primeiras manifestações terão sido através de 

imagens religiosas e cartas de jogar. A popularidade destas últimas era 

alvo da censura da Igreja, situação que terá estimulado uma indústria 

clandestina de impressão em blocos de madeira, possivelmente antes de 

1400 (ibid., p.59). 

As cartas de jogar terão sido as primeiras imagens e arranjos 

gráficos a chegarem às mãos de uma cultura iletrada, constituindo um 

exemplo inicial das capacidades de democratização dos processos de 

impressão (ibid., p.59). 

As primeiras imagens com função comunicativa produzidas em 

xilogravura foram impressões de figuras religiosas, particularmente 

santos, em que imagem e texto eram cortados do mesmo bloco de 

madeira que mais tarde terão evoluído para a forma de livro, (block 

books). Cada página era cortada de um bloco de madeira e impressa 

como uma unidade completa de texto e imagem. Os exemplares 

conhecidos apareceram posteriormente a 1460. As imagens eram 

ilustrações simples, com contornos evidentes. Os block books eram 

importantes elementos da instrução religiosa, que foram perdendo 

popularidade ao longo do século XV com a diminuição da iliteracia 

(Meggs, 1998, p.60). 

Mas a impressão em xilogravura perdurou até ao século XIX, mesmo 

com o aparecimento de novas tecnologias. As xilogravuras de Albrecht 

Dürer (1471-1528), para a série do Apocalipse, constituem alguns dos 

exemplos mais extraordinários da impressão a partir de relevos sobre 
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Fig. 7  Os quatro cavaleiros do apocalipse, 1498 
Albrecht Dürer (1471-1528). 
 
 
 
 

Fig. 8 O mestre das cartas ou o seu seguidor, 
1440-1450 
Uma das primeiras gravuras em cobre. O padrão é 
convincente pelo uso de sombras lineares. 
 

madeira. Eram impressas em folhas de grandes dimensões, agrupadas, e 

publicadas como ilustrações em livros. Efeitos espaciais e lumínicos 

através da variação tonal obtida pelo uso da linha, permitiam organizar 

conjuntos cheios de formas legíveis (Drucker e McVarish, 2009, p.83). 

Dürer emerge como a figura cimeira deste período e as suas 

imagens abrangem a ilustração de temas científicos, religiosos ou 

históricos, sendo igualmente um dos expoentes máximos da gravação de 

imagens com a próxima evolução técnica, a gravação sobre placas de 

metal. 

Em meados do século XV, surgiram na Alemanha os primeiros 

exemplos conhecidos da técnica de gravura sobre placa de metal, 

inicialmente em cobre, atribuídos a um gravador alemão ou, 
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eventualmente, suíço, conhecido como Mestre das Cartas. A gravura 

consiste na incisão ou corte de uma imagem sobre uma superfície de 

impressão, sendo o oposto direto da impressão em relevo, que sustenta 

a xilogravura (Meggs, 1998, p.69). As linhas ou áreas resultantes vão 

reter a tinta, que sob pressão de uma prensa, escoa para uma superfície, 

habitualmente o papel, bastante absorvente e ideal para a sua fixação. 

Exigia que imagem e texto fossem impressos em separado, ao contrário 

do que era prática comum até então, com a gravação sobre madeira. No 

entanto, permitia obter um detalhe muito superior. 

O Mestre das Cartas é tido como a primeira personalidade no 

mundo da gravura e os seus melhores trabalhos são conjuntos de cartas 

de jogar ilustradas com pássaros, animais e homens selvagens. A 

qualidade do seu desenho e o apuro técnico evidenciado, sugerem que 

terá tido formação artística, e não apenas uma mera formação de 

artesão (ibid., p.70). 

Ao longo dos séculos seguintes, a gravura sobre metal foi sendo 

aprimorada, aparecendo novas técnicas, como a água-forte e água-tinta, 

que permitiam uma melhor reprodução dos meios-tons de cinzento. No 

século XVIII, com o advento da imprensa, assiste-se a uma proliferação 

da ilustração de revistas e publicações periódicas. Em Inglaterra, 

desenvolve-se um género que se converte num dos mais populares, a 

sátira política e cultural, com expoentes como William Hogarth (1697--

1764) e, mais tarde na França, Honoré Daumier (1808-1879), reconhe-

cidos, no seu tempo, essencialmente pelo seu trabalho  
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como ilustradores, embora fossem igualmente grandes pintores 

(Sanmiguel, 2001, p. 6-7).  

O antecedente do livro para crianças e o primeiro a ser concebido 

especificamente para essa faixa etária, é o livro Orbis Pictus, impresso 

em Nuremberga 1648, pelo educador checo Johan Amos Comenius 

(1592-1670). Esta obra teve edições em várias línguas e, ao longo dos 

anos, às reedições foram acrescentadas novas ilustrações. Os editores 

constataram que os desenhos que acompanhavam o texto, tornavam o 

livro mais atrativo e acessível, iniciando uma estratégia de marketing que 

perdura até aos nossos dias (Suari, 2004, p.100). A Comenius é 

reconhecido o mérito de ter sido o primeiro educador a considerar a 

ilustração como fonte de conhecimento (ibid., p.100). 

Em 1798, dá-se a segunda grande inovação na impressão de 

imagens, com a pedra litográfica do alemão Alois Senefelder que 

conduziu à impressão a cores. Até então, a cor era uma adição que tinha 

que ser feita manualmente, geralmente pintada a aguarela sobre os 

contornos impressos. A litografia distinguia-se de outras técnicas de 

gravura por permitir aos artistas desenharem diretamente sobre uma 

Fig. 9  Une discussion littéraire à la         
deuxième Galerie .  
Honoré Daumier (1808-1879). 
Litografia, 1864. 

 

Fig. 10  Orbis pictus 
Johan Amos Comenius (1592-1670). 
Aves de rapina, 1648. Página 26 do original. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alois_Senefelder
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pedra plana, que funcionava como matriz, que permitia que o desenho 

fosse feito por acumulação de gordura e não por relevos ou sulcos como 

na xilogravura ou gravura sobre metal (Drucker e McVarish, 2009, p.128). 

Estas características permitiram a adesão entusiástica de renomados 

pintores, como Goya, com a sua série Touradas e, particularmente, 

autores franceses como Bonnard, Cézanne, Gustave Doré, Renoir, 

Toulouse-Lautrec, Cheret e Alphonse Mucha, que fizeram do cartaz 

expoente artístico da imprensa do século XIX. 

O século XIX, assiste a um forte retomar da gravação sobre madeira, 

a xilogravura, que fora apurada de forma apreciável desde os primórdios 

do milénio, com as cartas de jogar, e mantinha vantagens técnicas, que 

influenciavam a sua composição em relação à mancha de texto, como o 

sustenta Anna Arnar:   

 

(…)L’invention de la gravure sur bois de bout, perfectionnée en 

Angleterre par des praticiens tels Thomas Bewick et importée en France aux 

environs de 1820, inaugurait un nouvel âge de l’illustration, qui redéfinissait 

la relation traditionnelle entre texte et image. Non seulement la gravure sur 

bois de bout permettait de grandes éditions, mais, fait nouveau, elle pouvait 

être imprimée sur la même page que le texte. En conséquence, les images 

n’étaient plus reléguées au début ou à la fin du texte, mais dorénavant 

pouvaient faire corps avec le texte et s’intercaler dans la mise en page(…). 

(Arnar, 1999,  p.342) 

 

A industrialização trouxe imensos benefícios à atividade da edição, 

criando os meios que permitiram o surgimento e divulgação do ilustrador 

comercial. Com a popularidade da imprensa escrita, instituíram-se meios 

de distribuição eficiente, tecnologias para implantar o produto com 

velocidade e economia, fomentando e alimentando um mercado de 
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procura. A expansão dos caminhos-de-ferro e do transporte marítimo ao 

longo das Ilhas Britânicas, da Europa e da América, permitiram a 

distribuição de informação impressa por uma maior superfície de 

habitantes (Meyer, 1983, p.26-27). Em meados do século XIX, o avanço 

da tecnologia de impressão sobre madeira permitirá, finalmente, a 

impressão a cores de livros com custos sustentáveis e qualidade 

satisfatória (ibid., p.34). 

Neste contexto de enorme proliferação editorial, é evidente uma 

apetência pelo desenho humorístico e caricatural, que abunda nas 

inúmeras revistas e jornais pela Europa. Em Inglaterra, é obrigatório 

referir o nome de John Tenniel (1820-1914). O seu trabalho como 

cartoonista político para a revista Punch ao longo da segunda metade do 

século XIX tornou-o no mais influente ilustrador britânico do seu tempo. 

Mas foram as suas ilustrações para As Aventuras de Alice no País das 

Maravilhas, um texto de Lewis Carrol, que o imortalizaram no tempo, 

sendo consideradas umas das mais notórias ilustrações literárias. 

Consideramos que são um exemplo paradigmático do potencial cultural 

da ilustração literária. As imagens de Tenniel ficaram tão 

intrinsecamente ligadas ao texto, que perduraram ao longo dos tempos, 

influenciando, ou, arriscamos mesmo a dizer, limitando as muitas 

versões posteriores6, começando pela versão animada da Disney, 

decisiva nesse perpetuar visual. Sejam literárias ou cinematográficas, 

qualquer versão que se afasta demasiado do imaginário visual original de 

Tenniel, parece estranha para o público. 

                                                           
6 O recente festim visual de Tim Burton para Alice no País da Maravilhas (2010) pretende 

reinventar o imaginário visual desta história. Esta adaptação para a Disney, uma nova versão 
cinematográfica com atores reais, mantém, apesar disso, algumas marcas evidentes das 
ilustrações de Tenniel, como o gato  de Cheshire. 

Fig.11  Alice no País das 
Maravilhas, 1865.  
John Tenniel (1820-1914). 
Lagarta usando um narguilé.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_no_Pa%C3%ADs_das_Maravilhas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_no_Pa%C3%ADs_das_Maravilhas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Narguil%C3%A9
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No mesmo período, no outro lado do Atlântico, um cartoonista 

político americano, de origem alemã, teve uma carreira notável que o 

levou a ser considerado o “pai” do cartoon americano, Thomas Nast 

(1840-1902). Tal como Tenniel, consideramo-lo como um exemplo do 

potencial da influência cultural que um ilustrador pode exercer sobre a 

sociedade em que se insere, ao ser um dos principais responsáveis pela 

imagem do Pai Natal que conhecemos hoje, sendo-lhe igualmente 

creditado a localização no Polo Norte desta popular figura que ilustrou 

variadas vezes, com particular destaque para as capas da Harper´s 

Weekly. 

Nast foi um dos primeiros ilustradores americanos cujo trabalho 

fazia parte da cultura americana, ao estar presente no dia-a-dia da 

população a partir das imensamente populares revistas e jornais, 

principal meio de comunicação do século XIX e inícios do século XX. O 

ilustrador, enquanto agente cultural, teve na figura de Norman Rockwell 

(1894-1978) o seu expoente. Rockwell tornou-se o mais famoso 

ilustrador de capas de revistas, sendo particularmente destacadas  as 

capas que criou para o Saturday Evening Post ao longo de quatro 

décadas e que constituíam um reflexo da cultura americana do seu 

tempo, mesmo que fosse, essencialmente, uma felicidade idealizada, 

como o próprio o reconhecia. 

Se até meados do século XIX os livros com ilustrações eram 

impressos apenas a preto e branco, o crescente interesse no livro 

ilustrado estimulou os gravadores a imprimir em mais do que uma cor, 

particularmente em Inglaterra, que liderava os avanços na área da 

impressão, aumentando o apetite do público com a novidade técnica. No 

desenvolvimento de novos processos de impressão destacam-se os 

esforços de Edmund Evans. Os seus “livros para oferecer” (gift books) 

Fig.12  O Pai Natal de Thomas 
Nast (1840-1902). 
Pormenor da capa da 
Harper´s Weekly, 1865.  

Fig.13  The Four Freedoms: 
Freedom of Worship, 1943. 
Norman Rockwell, (1894-1978). 
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levavam o seu nome, como gravador e impressor, nas páginas de título e 

granjearam-lhe imenso sucesso. Ao longo da década de 50 do século XIX, 

ele foi simplificando processos através de uma engenhosa e criativa 

mistura de pigmentos. Efeitos cromáticos que poderiam requerer 4 a 20 

cores nas mãos de outro impressor, eram obtidos por Evans com apenas 

três tintas à base de óleo (Meyer, 1983, p.26-27).  

Durante a década de 60 do século XIX, a fotografia foi sendo 

introduzida progressivamente nos processos de impressão mecânica. 

Permitia registar a aparência do desenho original que era depois 

impresso nos blocos de madeira sobre uma emulsão fotográfica. Desse 

modo, o rigor e precisão da transposição aumentavam e permitiam a 

devolução em boas condições do original ao autor. No futuro, a 

fotografia viria a eliminar a necessidade da utilização de um gravador 

(ibid., p.26-27). 

A passagem para o século XX acompanha a emergência da impressão 

a 4 cores que virá a substituir a litografia. O seu impacto na reprodução 

de ilustrações foi, particularmente, significativo nas reproduções de 

aguarelas, resolvendo a maioria dos problemas que os autores 

encontravam com a passagem de ligeiras nuances (ibid., p.26-27) e 

iniciou um período que, nos Estados Unidos e na Inglaterra, foi 

conhecido com a idade de ouro da ilustração, com autores como os 

americanos Howard Pyle e o seu antigo aluno, N. C. Wyeth, Maxfield 

Parrish, ou os ingleses Edmund Dulac, Arthur Rackham, Kay Nielsen, 

Beatrix Potter ou Maxfield Parrish (Hearn, 1996, p.19-27). 

Se durante o século XIX os ilustradores trabalhavam na tradição 

realista dos grandes artistas vitorianos, nos anos 20 e 30 do século XX 

surgem os primeiros registos com uma estilização influenciada pelos 

trabalhos dos pintores de vanguarda. Com a expansão comercial do pós- 
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-guerra, a ilustração sugere uma tentativa de captar o espírito da nova 

era de comunicação de massas e da sociedade de consumo. O desenho 

figurativo, fiel à realidade cai em desuso, sendo substituído por uma 

tendência de exploração de jogos puramente visuais, que se aproxima da 

arte abstrata. A integração de novas técnicas, como a fotomontagem ou 

o aerógrafo continuaram a permitir a exploração de novas linguagens 

visuais (Sanmiguel, 2001, p.8-9). E no final do século XX, o advento do 

computador e de programas de desenho e fotografia inauguram uma 

nova era na criação de ilustrações, agora sem necessidade de existência 

física, mas virtual, que combinado com a proliferação de estudantes de 

ilustração, provocou o surgimento de um número elevadíssimo de 

autores, como jamais acontecera na história da ilustração.  

No nosso entender, a rápida difusão dos processos de representação 

digital, estão a originar um retorno da ilustração às suas origens. Tal 

como as técnicas de impressão que perduraram até ao advento da 

impressão da fotografia, no final do século XIX, as ilustrações com a 

interferência do Adobe Photoshop, Corel Painter ou Adobe Illustrator, 

para nomear apenas alguns dos mais conhecidos softwares utilizados 

pelos ilustradores contemporâneos, implicam a ausência de um original 

único. A ilustração é visível numa infinidade de ecrãs ou suportes em 

papel onde é impressa, mas a sua substância são algoritmos e fórmulas 

matemáticas que constituem a linguagem de programação informática 

que define a sua existência. Visualmente, a ilustração é um múltiplo de 

uma matriz estruturante, como o rinoceronte impresso em xilogravura 

de Albrecht Dürer, em 1515, o foi dos contornos gravados numa placa de 

madeira. 
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3.3 Notas para uma história da evolução da literatura e da 

ilustração para crianças 

 

 

 

Como constata Philippe Ariès (1989), citado por Araújo (2008), na 

Idade Média o conceito de infância ainda não existia, sendo confundido 

com um estado de maior fragilidade da cria humana. Será, apenas, com o 

advento da Renascença que se forma um conceito, ainda difuso, de 

família que vai contribuir para a formação da noção de infância ( ibid., 

p.71) como evidencia Diogo (1994): 

 

Em suma, Hanawalt mostra-nos a grande estabilidade das funções 

económicas, afetivas e educativas da família, desde a sociedade rural inglesa 

da Alta Idade Média até às sociedades europeias do nosso tempo (cf. 

Hanawalt, 1986). É certo que noutros lugares e noutras classes se detetarão 

fundas diferenças; mas o que importa fazer notar é que não havia discursos 

sistemáticos dirigidos à infância em geral (e à sua felicidade) e que não 

tínhamos nem as disciplinas nem as instituições correspondentes a esses 

discursos (a própria família não é aquela instituição burguesa através da qual 

se exerce uma hegemonia de classe).  (Diogo, 1994, p.13) 

 

A família era fundada em bases práticas e não afetivas. Assegurava a 

transmissão da vida, dos bens, do nome. Os laços afetivos entre as 

crianças e os progenitores eram débeis, o que contribuía para as 

prolongadas ausências na guerra (Araújo, 2008, p.73) ou a condução 

precoce da criança para arranjar um trabalho que fornecesse 

remuneração. 
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A publicação de livros com caráter educativo e formativo antes do 

final do século XVII é escassa como nos refere Zohar Shavit, (2003, 

p.183,195). O sistema educativo do século XVI e XVII era essencialmente 

apoiado pelos chamados “livros de cortesia”. Mas o seu acesso e função 

estavam orientados para o ensino de crianças de uma certa categoria 

social. Estes livros não representavam um reconhecimento de que as 

crianças necessitavam de livros próprios e distintos da literatura adulta, 

preocupando-se o seu conteúdo na transmissão de um comportamento 

apropriado a esse estatuto social. Segundo Salisbury, o primeiro 

“protótipo” (Salisbury, 2004, p.8) de livro ilustrado para crianças na 

Europa, é Kunst und Lehrbüchlein (1580) publicado em Frankfurt, com 

ilustrações em xilogravura de Jost Amman (1539-1591) e que na página 

de rosto trazia a inscrição “A book of art and instruction for young 

people, wherein may be discovered all manner of merry and agreeable 

drawings” (ibid., p.8). Sendo fundamentalmente um livro para os jovens 

aprendizes de desenho, impressiona pelo elevado número de 

xilogravuras de elevada qualidade. No entanto, convém mencionar que a 

idade com que se ingressava em oficinas ou academias de desenho e 

pintura no séc. XVI era muito inferior à atual, o que nos levanta algumas 

dúvidas sobre se poderemos considerar verdadeiramente este livro como 

tendo sido concebido para crianças ou antes para “jovens adultos”.  

Durante o século XVII dá-se uma mudança profunda no sistema 

educativo, surgindo a consciência da especificidade dos primeiros anos 

de desenvolvimento da criança, advogada por John Locke (1632-1704) 

que desafiou as ideias existentes sobre a infância ao propor a ideia de 

tabula rasa, a criança como um ser que parte de um estado vazio que é 

necessário preencher pela educação. Locke, um influente filósofo inglês 

do seu tempo, terá sido o primeiro europeu a perceber que a criança tem 
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necessidades e capacidades específicas (Matulka, 2008, p.10). Durante o 

seculo XVIII, também o suíço Jean-Jacques Rousseau determinou a 

especificidade da infância de uma forma clara, sem equívocos, 

advogando uma nova forma de gerir a criança invocando a sua inocência 

(Araújo, 2008, p.80). É um período em que se cimentam novos 

entendimentos dos conceitos de família e infância e da sua relação social 

com o meio envolvente, como evidencia Araújo (2008): 

 

 A grande diferença, no que respeita à família e à infância, co-

responsável, como disse, nos novos rumos da educação sexual i nfantil. Até 

ao século XVII era grande a sociabilidade; a partir de agora, família e 

infância, sentimentos inseparáveis com o Renascimento, vão separar-se da 

vida social, vão conquistar maior privacidade e adotar um novo tratamento. 

(Araújo, 2008, p.80)  

 

Uma das práticas mais importantes que Rousseau promoveu foi o 

desenvolvimento da imaginação da criança através do jogo. Partia do 

princípio de bondade inata na criança, defendendo uma orientação gentil 

que permitisse que esta pudesse evoluir através de atividades de 

exploração apropriadas para a idade. Podemos distinguir, este momento, 

como aquele em que se inicia culturalmente uma separação entre o 

adulto instruído e a criança pueril (Matulka, 2008, p.10).  

Nesse período, evoluiu-se de um sistema de ensino que não exigia a 

utilização de livros como ferramentas de aprendizagem para um sistema 

escolar, que tem nos livros instrumentos essenciais à educação das 

crianças. Fomentou-se o ensino da leitura das classes média e alta e, 

naturalmente, assiste-se a um forte aumento no número de leitores 

(Shavit, 2003, p.183/195). 
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Shavit realça a influência da pedagogia sobre este género literário e 

que se estendeu igualmente à conceção das imagens para crianças: 

 

 (…) a literatura para crianças canonizada começou a desenvolver-se em 

resposta às necessidades do sistema educativo, daí resultando o forte 

domínio do sistema educativo sobre a literatura para crianças e o importante 

papel que desempenha na sua formulação. (Shavit, 2003, p.186) 

 

Sobre a influência do sistema educativo, que se mantém ainda hoje, 

é geralmente apontado um efeito condicionador na forma como se 

interpreta e desenvolvem quer as ilustrações para crianças quer uma boa 

parte da produção literária para a infância e juventude. A implicação 

mais evidente, para a conceção de ilustrações, será a que as interpreta 

como estando, apenas, ao serviço do texto. Deste modo, exige-se que a 

interpretação da ilustração para a criança não possa ser confusa ou 

dúbia, resultando, geralmente, em ilustrações que são representações 

literais do conteúdo textual. Estamos já a aflorar o confronto entre arte e 

pedagogia, na análise de uma ilustração e que é evidente na resistência 

oferecida por muitos pedagogos às ilustrações que não são consideradas 

adequadas para os mais novos. Assim, podemos definir duas correntes 

na conceção de ilustrações, que funcionam como polos opostos: uma 

visão pedagógica e outra artística. A primeira, no limite, resultando em 

imagens que são um espelho preciso da informação textual e a segunda, 

também, sugerindo e adicionando novas leituras e interpretações desse 

texto a partir de elementos representados que podem nem estar 

descritos no texto, mas apenas implícitos. 

Num sistema de ensino monopolizado pela Igreja, os primeiros 

livros, para além de auxiliarem na educação, fomentavam a 
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aprendizagem de princípios morais, disciplinando a criança pela 

educação e fé cristã. O livro para a infância surge numa época em que a 

criança vale apenas pelo que será, ser em construção. Suscita receios, 

numa sociedade marcada religiosamente: ”Se deixássemos a criança 

viver por sua conta muitos seriam os crimes em que se precipitaria” 

escreve Santo Agostinho em A Cidade de Deus, obra exemplar da 

orientação no Ocidente das relações entre o adulto e criança (Defourny, 

1999, p.16). 

Os novos modelos de educação viam, nos livros, um veículo para 

integrar “divertimento e instrução” e atingir outros fins educativos que 

não apenas conhecer as escrituras. No nosso anterior estudo (Saraiva, 

2006, p.23) tivemos já a oportunidade de referir os mais importantes, 

destacados por Shavit (2003): 

O moralista, fortemente influenciado por Rousseau. A história moral 

retratava a passagem de um modelo educacional para um modelo 

literário. Rousseau sugeria o diálogo (uma práxis literária), e não os 

livros, como meio educativo. E esta prática era obrigatória antes de se 

poder começar a escrever livros para crianças. Sobre este modelo, as 

histórias apresentavam sempre uma personagem que podia responder a 

todas as perguntas e retirava sempre uma lição de tudo o que se passava 

na história, aproveitando todas as experiências de uma forma educativa. 

O informativo, baseado quer nas posições de Rousseau, quer nas de 

Locke, combinava ficção com estudos da Natureza, Geografia ou História. 

Desse modo, simultaneamente instruía e divertia a criança. 

Essencialmente procurava aproveitar, de modo produtivo, o tempo que a 

criança ocupava com a leitura, não procurando especificamente realçar a 

moralidade. 
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E finalmente, o mais significativo, a história de animais. É alicerçada 

na noção de fábula, em que elementos como a fala animal não 

representam a realidade, mas utilizam o imaginário como forma de 

transmitir instrução moral e compaixão pelos animais, sentimentos que 

se transmitem posteriormente e de uma forma universal, para a vivência 

da criança (até aos séculos XVIII e XIX, período a partir do qual as 

personagens animais ganham autonomia) (Shavit, 2003, p.188/195). 

No entanto, é uma literatura Infantil controlada pelos adultos, que 

fomentam estratégias editoriais na formação de bibliotecas, no sentido 

de “iluminar” crianças, mulheres, o povo. Uma tarefa que deveria causar 

habituação, convertendo a leitura numa terapia ocupacional, veículo de 

informação que entretém ao serviço da aquisição de conhecimentos que 

constam ou de currículos escolares e com efeitos pedagógicos 

reconhecidos. O papel de proximidade da mãe na educação das crianças 

acaba por conduzir a mulher leitora à mulher escritora. Sob o pretexto 

de colocar, simplesmente, as crianças a ler, desenvolve-se uma literatura 

de recreio, exterior à sala de aula, legitimando textos com excessiva 

simplicidade estilística (Diogo, 1994, p.17). 

Para além do sistema educacional, também o romance popular 

funcionou como modelo de literatura para a infância e juventude, como 

as peripécias de Pinóquio. Neste contexto, resultaram obras de literatura 

para a infância e juventude e popular, destinadas à infância e a “adultos 

sentimentais” convivência literária de crianças e adultos, de onde 

originam o tremendamente popular A Cabana do Pai Tomás, de Harriet 

Stowe (Uncle Tom's Cabin (1852) e O Pequeno Lorde, de Frances Burnett 

(Little Lord Fauntleroy, 1886). É necessário salientar que muitos destes 

clássicos tiveram a participação de crianças, filhos dos autores ou 

http://en.wikipedia.org/wiki/Uncle_Tom%27s_Cabin
http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Lord_Fauntleroy
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conhecidos que inspiraram personagens ou o enredo, ou a quem é lida a 

estória em construção (ibid., p.20). 

Como refere Perrot (1990) citado por Diogo (1994, p.22), a expansão 

da literatura infantil está relacionada com a difusão de um certo ideal 

doméstico, para cuja elaboração foi essencial o papel das classes médias, 

que aí encontraram uma verdadeira identidade. Assim, a vida familiar 

tenderá, segundo Ariès (1989) citado por Diogo (1994): 

 

 (…) a tornar-se o que jamais fora: um lugar de refúgio onde se está a 

salvo dos olhares dos outros, um lugar de afetividade onde se estabelecem 

relações sentimentais entre o casal e os filhos, um lugar de atenção à 

infância (cor -de-rosa ou sombrio). (Ariès (1989) in Diogo, 1994, p.27) 

 

Na primeira metade do século XIX, a criança participa nas 

experiências do privado, da intimidade familiar. Integra a subjetividade 

que utiliza a literatura “para consigo mesma comunicar”. No quotidiano 

íntimo da família burguesa, as crianças partilham a leitura do livro. A 

família é o fundamento dos valores pessoais, orientando, assim, a 

postura social das crianças. A grande tradição dos romances infantis 

provém desta organização familiar (Perrot, 1990 in Diogo, 1994, p.27). A 

literatura fornece um envolvimento global à relação de harmonia e 

continuidade existente entre o meio familiar, o seu espaço e a esfera 

íntima. 

Temos, assim, a instituição literária condicionada pelo quotidiano 

íntimo. Textos escritos para a Infância e sobre a infância materializam 

em palavras a vida interior de origem da vivência doméstica. The Wind in 

the willows, Peter Pan, Winnie-the-Pooh são exemplos de nostalgia pelo 
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exterior natural, rústico, uma visão simbólica da infância e da criança 

(Diogo, 1994, p.27). 

Os primeiros livros ilustrados eram-no por serem informativos 

(didáticos). O livro que é tido como sendo o primeiro ilustrado para 

crianças foi Orbis Sensualium Pictus de Comenius (1657, Alemanha). Era 

um dicionário ilustrado que usava a ilustração para definir os significados 

das palavras que acompanhava (Nodelman, 1988, p.2) a partir de 

impressões em xilogravura. A importância da ilustração era pouco 

habitual nesse período, mas Comenius acreditava que as crianças 

aprenderiam latim com maior facilidade se existisse uma associação 

visual com o texto (Matulka, 2008, p.11). Esta combinação de texto com 

ilustração que o expande e complementa, é motivo suficiente para 

alguns autores considerarem, igualmente, esta obra como o primeiro 

álbum narrativo, (ibid., p.11) atribuição com que discordamos pelo que 

já referimos atrás, essencialmente a ausência de continuidade narrativa, 

sendo, essencialmente, um dicionário visual e, por isso, um livro didático 

e informativo. Orbis Pictus foi sucessivamente reeditado em vários países 

nas décadas seguintes, com este sucesso atestando a importância da sua 

inovação e permitindo chamar a atenção para as qualidades específicas 

da ilustração enquanto auxiliar do ensino. Tornou-se evidente que a 

ilustração era particularmente eficaz a transmitir informação aos pré-      

-leitores, incapazes de descodificar a leitura da palavra correspondente, 

mas familiarizando-os com o som da leitura dessas palavras e o 

correspondente desenho das letras. 

A partir do momento em que se tomou consciência da eficácia da 

imagem no ensino, o papel das preocupações pedagógicas assumiu-se 

como o principal elemento condicionador da criação de livros para 
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crianças, influenciando, até hoje, quer as produções de cariz pedagógico 

quer as de âmbito literário. 

Não nos podemos esquecer que a produção literária para a infância 

e juventude, em Portugal, e noutros países, continua a ter uma presença 

assídua nas salas de aula, desde o jardim-de-infância até ao final do 

primeiro ciclo. Aliás, atualmente as professoras são obrigadas a trabalhar 

obras de escritores portugueses incluídos no Plano Nacional de Leitura. 

Ora, essa presença orienta, necessariamente, os elementos estilísticos 

do texto no sentido de acompanhar a matéria dada em cada ano para a 

qual o livro é escolhido. Daqui se compreende a vontade de editores em 

terem os seus livros aceites no PNL (Plano Nacional de Leitura), atesta a 

importância que o reconhecimento das qualidades literárias e estéticas 

em ambiente educativo podem ter no reconhecimento crítico, e, 

provavelmente ainda mais importante, valor comercial. No entanto, nem 

todos os escritores seguiram as convenções ideológicas dominantes no 

seu tempo. São autores que escutam a sua própria infância e a memória 

da criança que existiu neles, resultando numa obra que expõe uma visão 

crítica da sociedade (Saraiva, 2006, p.24-25). Autores de obras 

subversivas onde o pequeno pode ganhar ao grande, como Charles 

Perrault (1628-1703) ou Irmãos Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-        

-1859) Grimm. Outros, como Astrid Lindgren (1907-2002) e a sua Pipi das 

Meias Altas, libertam o livro para crianças das evidentes preocupações 

morais, celebrando o direito da criança ao sonho e à tolice. Traduzem 

uma nova conceção da infância que incentivam a autonomia da criança, 

na sua criatividade e capacidade, ao invés de pequeno ser submisso. A 

criança, que antes tinha apenas deveres, alcança também direitos. 

Até aos finais do século XIX a ilustração para crianças mantém o 

caráter subsidiário em relação ao texto, meras acompanhantes com 
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papel subserviente e restritivo. Apesar da inegável qualidade, os 

trabalhos de George Cruikshank (1792-1878), no início do século XIX, 

para os textos dos irmão Grimm, originalmente para crianças, e para os 

de Dickens, que pretendiam ser para adultos, obedecem a essa tradição.  

Seria também esse o caso das xilogravuras de Gustave Doré (1832-1883) 

para os contos de Perrault. Mas como podemos diminuir o intenso 

magnetismo das suas ilustrações do lobo e da menina de capuz 

vermelho. Apesar de, formalmente, texto e ilustração ocuparem espaços 

bem definidos, e de ser o texto que orienta a narrativa, as poderosas  

evocações psicológicas das personagens representadas por Doré 

contribuem para colocarmos este trabalho como um dos melhores 

exemplos tradicionais da capacidade da ilustração acrescentar subtextos 

ao texto orientador. 

 É na segunda metade do século XIX que surgem autores que 

cimentam o desafio à concordância entre texto e ilustração. Neste 

período, encontramos os primeiros livros formalmente semelhantes ao 

álbum narrativo atual. O fator diferenciador é a construção da narrativa 

a partir da sucessão de imagens cuja proximidade permitia indicar uma 

relação de causa e efeito de uma imagem para a outra. Esses livros eram 

ilustrados e, quase sempre, também escritos pelos próprios autores do 

desenho ou pintura, condição que poderá ter contribuído, em alguns 

casos, para a reduzida presença física do texto. Autores como Walter 

Crane (1845-1915), Kate Greenaway (1846-1901) e Randolph Caldecott  

(1846-1886) e, no início do século XX, Beatrix Potter (1866-1943) 

criaram, assim, os primeiros exemplos de narrativas visuais (Nodelman, 

1988, p.2). É, sobretudo, a imensa popularidade deste género de livros e 

a admiração dos leitores, que vai levar outros autores a desenvolver 

obras semelhantes. Como o refere Lacy (1986), estes autores trouxeram 

Fig. 15 Hey Diddle Diddle, 1882   
Randolph Caldecott (1846-       
-1886). 
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para as ilustrações, do livro para crianças, elementos de comédia e 

crítica social. Mas como a sua audiência eram as crianças, não atingiram, 

no seu tempo, o mesmo estatuto reservado aos grandes autores das 

Belas-Artes. Mas foi a admiração das gerações posteriores de artistas, 

leitores e profissionais do campo da literatura para crianças que 

promoveram o seu trabalho e permitiram o reconhecimento universal 

(Lacy, 1986, p.14/14). 

Como aponta Dupont-Escarpit (1997) durante este período da 

evolução do texto escrito a da relação com a imagem foi-se 

progressivamente estreitando, e a especificidade de uma imagem 

destinada à criança e não ao adulto foi sendo uma constatação 

irreversível. Ao longo do século XIX o livro para crianças foi 

gradualmente evoluindo em direção ao chamado álbum narrativo ou 

álbum ilustrado (correspondendo à designação inglesa de picture book) 

(Dupont-Escarpit, 1997, p.171). 

No século XX as artes gráficas continuam a evoluir, em simultâneo 

com o papel na sociedade dos media impressos e o reconhecimento do 

talento criativo e técnico de designers gráficos e ilustradores. Os 

criadores de álbuns narrativos americanos e ingleses eram reconhecidos 

como artistas gráficos e expressavam preocupações com a disposição em 

sequência das ilustrações, mas também das palavras, isto é, com o 

design global do livro. Em meados do século XX, a sua colaboração com 

editores e diretores de arte e a aplicação das mais modernas técnicas de 

impressão resultou na criação de livros de grande qualidade que tinham 

um estatuto semelhante ou igual ao de uma obra de arte. A formação 

académica entre esses autores é diversificada, indo desde as artes 

cénicas, a Pintura e Escultura até à Poesia (Lacy, 1986, p.15). Mas é a sua 

paixão pelo desenho ou pintura e pela literatura para crianças que os 

Fig. 14  German Popular Stories, 
Vol. I, 1823.  
George Cruikshank (  
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motiva a encontrarem, nessa área, a sua forma de expressão plena. 

Desse período, sobressaem nomes como William Timlin (1892-1943), 

Alois Carigiet (1902-1985), Edward Gorey (1925-2000) e William Steig 

(1907-2003), Ezra Jack Keats (1916-1983), Beni Montresor (1926-2001), 

Kvĕta Pacovská (1928), Maurice Sendak (1928-2012), Tomi Ungerer 

(1931), Leo (1933-2012) e Diane Dillon (1933), Anthony Browne (1946), 

Wolf Erlbruch (1948), Chris Van Allsburg (1949) e Lizbeth Zwerger (1954), 

entre muitos outros. 

O século XX assistiu ao desenvolvimento dos princípios definidores 

dos álbuns narrativos tipo de livro, à emancipação da imagem plena de 

significados, e ao entendimento da ilustração para crianças como forma 

de expressão pessoal, substituindo um papel que até então esteve, 

maioritariamente, a cargo do texto. Não foi apenas um processo de 

evolução natural, em que o desenvolvimento tecnológico de impressão 

em papel de imagens acompanhou a sua profusão. É, igualmente, uma 

consequência da valorização do próprio papel da imagem no seio da vida 

contemporânea, amparada pelo advento de novos media que 

rapidamente tiraram partido da sua aparente facilidade de compreensão, 

para a estabelecer como elemento privilegiado de comunicação. Como o 

resume Lacy (1986): 

 

Illustration took on new meaning as revolutionaries arrived on the 

scene to introduce in children’s books personal expressiveness achieved by 

surrealistic viewpoints, cubistic simplification of figures, or schematized 

distortion that reduced visual imagery to its elements. To the 

straightforward, cause-and-effect, theatrically visual narrative in which the 

book is a stage and a reader is the audience, these new artists added the 

complicated filmic narrative implying motion and the choreographed 

narrative, to be imagined as accompanied by music. They brought multiple 
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levels of understanding to wordless narration and the dream sequence. In 

short, the new picture-book illustrators were spawned by the electronic age 

itself, nurtured by its technological advances, and sent on their way to 

compete in a visually oriented society accustomed to abundant and often 

simultaneous imagery. (Lacy, 1986, p.15) 

 

 

3.3.1 Do álbum narrativo em Portugal 

Como constata Silva (2011), citando Bronze (1998), é apenas a partir 

de meados da década de 70 do século XX, que a ilustração conquista um 

lugar de relevo na edição para a infância e juventude: 

 

 (…) a ilustração concedida à ilustração parece ter sido relativamente 

tardia. Com efeito, como explica detalhadamente Manuela Bronze (1998), a 

ilustração de livros para crianças apenas conquista a “liberdade” a partir de 

meados dos anos setenta, com a revolução dos cravos do 25 de Abril de 1974 

e é somente a partir dos anos 80/90 do século XX que «as cores se 

multiplicam». 

Note-se que, até ao momento de ruptura e de viragem Política que Abril 

de 1974 veio demarcar, a criação ilustrativa vocacionada para a edição 

infantil viveu, em certa medida, espartilhada por um conjunto de normas e 

de imposições, rigidamente expressas em Instruções sobre Literatura 

Infantil, documento editado em 1950 pela Direcção dos Serviços de Censura 

e cujas directrizes viriam a materializar-se num número considerável de 

títulos. Nestas instruções, regista-se, por exemplo, que «O Governo, por 

consideração de simples bom-senso, não pode desonerar-se da obrigação de 

impor princípios gerais orientadores, éticos, psicológicos e estéticos, além de 

um mínimo de condições técnicas que salvaguardem a higiene visual do 

leitor» (…). (Silva, 2011, p.222, sublinhado da autora) 
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É apenas no final do século XX que Portugal assiste à proliferação da 

edição de álbuns narrativos de autores portugueses. Até então, como 

nota Rocha (2001), a produção é escassa: 

 

 Apresentado em numerosas colecções no estrangeiro, o livro sem 

texto ou com pouco texto ainda não tem em Portugal a difusão que 

merece para desempenhar a função que lhe compete; a nossa produção 

nacional ainda apresenta um vazio neste sector. (Rocha, 2001, p.32) 

 

No entanto, desde a década de setenta do século XX, registaram-se 

significativas exceções, resultantes, em particular, do trabalho de Maria 

Keil (1914-2012), Leonor Praça (1936-1971) e Manuela Bacelar (1943), 

justamente destacadas por Silva (2011, p.223/224) ou Gomes (2003): 

 

Em Portugal, praticamente não existe história neste domínio particular, 

se exeptuarmos alguns casos isolados mas, por isso mesmo, dignos de nota, 

como os de Leonor Praça, Maria Keil, Manuela Bacelar, Cristina Malaquias e 

poucos mais. (Gomes, 2003, p.5) 

 

Destas autoras destacam-se livros como Os Presentes (1979) e as Três 

Maçãs (1988) de Maria Keil e Tucha e Bicó (1969) de Leonor Praça, uma 

“(…) obra pioneira” que “(…) contraria igualmente o deserto editorial 

português de “picture story books” na época da  sua primeira edição” 

(Silva, 2011). Manuela Bacelar, por seu turno, é autora de um vasto 

número de obras, de que destacamos títulos como a coleção Tobias 

(1989/90/91), Era uma vez a Bublina (1996) ou O Dinossauro (1990). 

Assinale-se, igualmente, que terá sido a primeira ilustradora, portuguesa, 

para a infância a adquirir algum reconhecimento internacional, tendo 
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sido premiada com a Maçã de Ouro da Bienal de Ilustração de 

Bratislava/1989. 

 

Até finais da década de 90, do século XX, podemos encontrar exemplos 

de álbuns narrativos, estrangeiros, em algumas das editoras 

estabelecidas no mercado há várias décadas, como a  Livros Horizonte, 

Caminho, Afrontamento, Ambar, Asa, Circulo de Leitores, Dom Quixote, 

Texto Editores, Oficina do Livro, Teorema, Gailivro. Autores como David 

Mckee, Max Velthuijs, Eric Carle ou Babette Cole. No entanto, a partir 

desse período, são sobretudo pequenas editoras que animam o mercado 

do álbum narrativo de autores portugueses e que têm sido responsáveis 

pelo enorme salto qualitativo que esse género literário obteve em 

Portugal: Edições Eterogémeas (1999), Lobo Bom (2001) (à qual estamos 

ligados), Planeta Tangerina (2004) (A Ilha, Praia-Mar, O livro dos 

Quintais), OQO e GataFUNHO (2005), Trinta Por Uma Linha (2007), Bruaá 

e Orfeu Mini/Orfeu Negro (2008) (O livro inclinado), Gato na Lua, Bags of 

Books, Pato Lógico (Se eu fosse um livro e Bestial) e Tcharan, em 2010. 

Devemos ainda registar outras editoras ou grupos pela qualidade de 

alguns títulos, como a Educação Nacional, Trampolim, Planeta Júnior/ 

Grupo Planeta (O Maurício da Gama… Quando eu for… grande). Em 2002 

assistimos à entrada em Portugal da  Kalandraka, uma editora galega, que 

iniciara a abertura de sucursais internacionais e que já era amplamente 

conhecida em Portugal pela especialização no álbum narrativo  e pela 

qualidade dos livros que editava. (O coelhinho branco, A que sabe a Lua? 

e A toupeira que queria…). 

 

O mercado português sempre foi fértil no surgimento de novas 

editoras, embora sejam poucas as que resistem tempo suficiente para se 
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afirmarem de forma sustentável. A dinâmica introduzida, pela acção 

individual da maioria destas pequenas editoras, tem sido 

particularmente importante para o estabelecimento em definitivo em 

Portugal do álbum narrativo como género de excelência do livro para 

crianças, sendo de realçar a contemporaneidade e qualidade do trabalho 

da maioria dos ilustradores, que tem levado, inclusivamente, à sua 

internacionalização. 

Embora cada editora imprima os seus livros com características físicas 

próprias, os atributos padrão do álbum ilustrado em Portugal 

aproximam-se dos congéneres internacionais, cujas características foram 

sintetizadas por Ramos (2010): 

 

 (…) Para além desta condição, há outros elementos, sobretudo de 

ordem paratextual, que ajudam a enformar este género e dos quais se 

destacam os seguintes. A capa dura, o formato grande ou diferente , a 

publicação num papel de qualidade superior, visível na gramagem elevada, o 

reduzido número de páginas, a presença abundante e profusa de ilustrações, 

a impressão em policromia, permitindo uma impressão quase infinita no que 

aos jogos de cores diz respeito, a presença de um texto de reduzida extensão 

apresentado com carateres de grande dimensão e, às vezes, de tamanho 

variável e, finalmente, a qualidade e o cuidado com o design gráfico da 

publicação, alvo de um investimento particular. (Ramos, 2010; p.30) 

 

A partir da observação direta do mercado Português, percebemos que 

a generalidade dos álbuns ilustrados é impressa em formatos de 

dimensões variáveis, mas sempre quadrados ou retangulares, numa 

tiragem média que varia entre os 1000 e os 3000 exemplares. O número 

de páginas mais usual situa-se entre as 32 e 48 páginas, sendo o couché o 

tipo de papel do miolo mais popular. A sua gramagem varia entre as 130g 
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e 170g, impressas a 4 cores de offset, cuja combinação permite a 

reprodução fiel da totalidade das cores das ilustrações originais.  

A capa e contracapa têm acabamento de capa dura, um cartão 

prensado com alguns milímetros de espessura sobre o qual é colado um 

papel com a reprodução gráfica, posteriormente coberto por um 

acabamento plastificado mate ou brilhante, para proteção e dar maior 

consistência. No sentido de unir a capa ao miolo, dá-se um acabamento 

costurado que une os cadernos de um livro uns aos outros pela lombada. 

No entanto, é interessante observar que as editoras mais pequenas ou 

independentes, ou mesmo algumas publicações de autor, afastam-se 

muitas vezes desta tendência. Encontramos, assim, livros impressos com 

uma ou duas cores diretas (Edições Eterogémeas), o que limita a variação 

cromática mas tem vantagens económicas e permite uma maior 

fidelidade e saturação da cor; tipos de papel variados ou capas com 

impressão diretamente sobre o cartão prensado, sem recorrer à colagem 

de um papel impresso, ou mesmo livros com acabamento de miolo 

cosido de apenas 24 páginas (Tcharan), uma solução com vantagens 

económicas, mas que fragiliza o livro. 

Também as edições de autor, sustentadas pelo próprio, assumem 

relevo significativo. Qualquer pessoa pode dirigir-se a uma gráfica e 

encomendar a impressão de um livro. Geralmente o autor assume 

igualmente o cargo de a distribuir, selecionando os livreiros que 

considera mais importantes. Limitado na sua capacidade de distribuição 

e promoção, assume tiragens de apenas algumas centenas de 

exemplares, como o fez Maria João Worm com Os Animais Domésticos 

(2011), Prémio Nacional de Ilustração 2011, editado pela autora com a 

designação editorial de Quarto de Jade, que é o nome de uma loja e 

galeria online que explora. 
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Resumindo, personalidades como John Locke ou Jean-Jacques 

Rousseau reconhecem, durante o século XVII, a ideia de infância e de 

criança como um ser que parte de um estado vazio que é necessário 

preencher pela educação. Nesse sentido, criaram-se formas de dar 

resposta às suas necessidades e capacidades específicas, sintetizadas em 

modelos educativos que viam, nos livros, um meio para integrar 

“divertimento e instrução” e atingir outros fins educativos que não 

servissem apenas os interesses de conhecimento religioso.  Os primeiros 

livros auxiliavam na educação e fomentavam a aprendizagem de 

princípios morais. 

Também os primeiros livros ilustrados eram de cariz didático, sendo 

Orbis Sensualium Pictus de Comenius (1657, Alemanha) considerado o 

primeiro a integrar a ilustração com fins pedagógicos. Ao evidenciar as 

qualidades da ilustração como auxiliar do ensino, Comenius introduzia o 

principal elemento condicionador da criação de livros para crianças, 

influenciando, definitivamente, quer as produções de cariz pedagógico 

quer as de âmbito literário, destinadas a crianças e jovens. 

Na primeira metade do século XIX, a família é o fundamento dos 

valores pessoais, orientando a postura social das crianças que, no seio da 

família burguesa, partilham a leitura do livro, cujos textos literários 

refletem esse quotidiano íntimo. 

Se até aos finais do século XIX a ilustração para crianças mantém o 

caráter subsidiário em relação ao texto, na segunda metade do século 

XIX surgem autores que promovem a emancipação da ilustração. É , neste 

período, que surgem os primeiros álbuns narrativos, construindo a 

narrativa a partir da sucessão de ilustrações cuja proximidade permitia 

indicar uma relação de causa e efeito de uma imagem para a outra. 
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Autores como Walter Crane, Kate Greenaway e Randolph Caldecott e, no 

início do século XX, Beatrix Potter criaram, assim, os primeiros exemplos 

de narrativas visuais.  

O século XX assistiu ao desenvolvimento dos princípios definidores dos 

álbuns narrativos, à emancipação da imagem plena de significados, e ao 

entendimento da ilustração para crianças como forma de expressão 

pessoal. No entanto, começam a surgir exemplos de ilustrações que 

refletem contradições entre o conteúdo visual expectável para uma 

criança e o seu conteúdo efetivo. São algumas dessas contradições que 

esperamos apresentar neste estudo. 

 

Em Portugal, o surgimento de novas editoras especializadas no álbum 

narrativo, como Planeta Tangerina, Bruaá e Orfeu Mini/Orfeu Negro, 

incluiu, definitivamente, este género literário na produção nacional do 

l ivro para a infância e juventude  em Portugal .   ………...………………..
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3.4 A imagem enquanto representação visual 

 

 

 

Embora a definição do que é uma imagem nos pudesse ocupar 

espaço para uma outra tese, algumas das ideias-chave apresentadas pelo 

historiador de arte Ernst Gombrich permanecem pertinentes para a 

definição de parte das suas características distintivas. Quando 

confrontado com a questão do que estará envolvido na aceitação de uma 

imagem como uma semelhança (likeness) (Gombrich, 1960, 2002, p.ix), 

elabora um entendimento de uma imagem enquanto equivalência do 

elemento representado: 

 

All artistic discoveries are discoveries not of likenesses but of 

equivalences which enable us to see reality in terms of an image and an 

image in terms of reality. And this equivalence never rests on the likeness of 

elements so much as on the identity of responses to certain relationships.  

(Gombrich, 1960, 2002, p.292) 

 

 

Partindo do exemplo da caricatura, Gombrich procura evidenciar 

que as imagens bidimensionais, sejam pinturas, desenhos ou fotografias, 

são muito diferentes do que representam. A imagem será uma 

equivalência da realidade que é apreendida pela visão, mas para 

interpretarmos completamente a informação pictórica que ela transmite, 

seria necessária a presença de apontadores verbais como legendas 

(captions) ou rótulos (labels) (Gombrich, 1960, 2002, p.59, 64 e 77). 

Assim, introduz-nos na questão central da relação entre imagem e 
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palavra, uma experiência específica, muitas vezes crucial na explicação 

da imagem, permitindo focar o seu entendimento. 

 

Esta observação poderia apontar para uma das funções essenciais 

do reduzido texto que acompanha os álbuns narrativos, a de clarificar o 

sentido da ilustração, a ancoragem de Barthes (1964,1977) mencionada 

atrás. Embora esse papel esteja inerente à própria presença em 

simultâneo da linguagem verbal e linguagem visual, consideramos que a 

presença do texto como elemento clarificador não é essencial em 

narrativas alicerçadas na sucessão de imagens. A ligação de causa-efeito 

que une essa sequência orienta a compreensão de um enredo, a noção 

de obstáculo no desenrolar das ações, e de um desenlace, a noção de 

sucesso ou de resolução das situações iniciais na construção da 

narrativa. Na prática, podemos comprovar essa eficácia no elevado 

número de álbuns narrativos sem imagens, como em Um dia na Praia 

(2008), Praia-Mar (2011), ou Olhe, por favor, não viu uma luzinha a 

piscar? / Corre, coelhinho, corre! (2013) de Bernardo Carvalho. 

 

Tal como já referimos no nosso estudo anterior (Saraiva, 2006), 

W.J.T. Mitchell (1986) ao invés de tentar agrupar num conceito universal 

de imagem, todos os exemplos possíveis de encontrar tidos como tal, 

percebem a noção de imagem como uma família de elementos 

extremamente diversificados, mas com algumas características 

elementares comuns (Mitchell, 1986). Mitchell propõe-nos uma divisão 

dos diferentes tipos de imagem como diferentes ramos que partem de 

um tronco comum. 

Assim, a partir da noção universal de imagem (semelhança e 

equivalência propostas por Gombrich ou a sua qualidade de aparência), 
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Mitchell entende imagem num sentido bastante alargado, propondo 

vários entendimentos, como galhos que derivam de um tronco comum. 

Teríamos a imagem Gráfica (gravuras, desenhos, pinturas, estátuas, 

ilustrações e design,); Ótica (espelhos, projeções); Percetual 

(informações dos sentidos, aparências); Mental (sonhos, memórias, 

ideias) e Verbal (metáforas e descrições). 

Mitchell considera que os ramos que estão mais próximos de uma 

ideia geral do que é tido como uma imagem, seriam os das imagens 

gráficas, óticas e percetuais. Estes adequam um entendimento da 

imagem nas artes plásticas como algo ligado intrinsecamente à 

representação visual. O entendimento de imagem “enquanto tal” 

(Mitchell, 1987, p.11) é percebido pela estreita ligação do conceito de 

imagem à idolatria e símbolos religiosos que, durante séculos, fizeram 

parte da sociedade ocidental. 

Mas para aprofundarmos o nosso conhecimento sobre uma imagem, 

devemos perceber o que se esconde por detrás das formas observáveis. 

Quais os seus constituintes básicos? Quais as suas componentes 

estruturais e como as podemos perceber? 

 

3.4.1 O signo, unidade mínima de significação 

As diferentes formas de comunicação concebidas pelo homem usam 

signos como elementos de significação. Embora as palavras estejam 

entre os signos mais utilizados pelo homem, na representação visual a 

comunicação estabelece-se a partir de marcas gráficas que podem 

permanecer, perenemente, para além da existência física do seu autor. 

No nosso estudo anterior (Saraiva, 2006, p.44-49), de que recuperámos 

parte da investigação acrescida de novas informações que julgamos 

pertinentes, tivemos a oportunidade de compreender o conceito de 
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signo e seu processo de significação. Este conhecimento é importante, 

especialmente, se queremos entender as possibilidades interpretativas 

das formas visuais que resultam do trabalho criativo do ilustrador. Afinal, 

o que se esconde verdadeiramente por detrás da aparência do que é 

visualizado? 

 O estudo das diferentes formas de comunicação humana tem sido o 

objeto de uma ciência geral dos signos humanos, a semiótica. Embora 

tenham sido vários os autores que contribuíram para o seu 

desenvolvimento, foi o linguista suíço Ferdinand de Saussurre (1857-

1913) quem, inicialmente, desenvolveu um estudo sistemático dos signos 

para entender o seu processo de significação e que pudesse ser utilizado 

na análise dos diversos tipos de linguagem, embora tivesse sugerido a 

designação de semiologia (Saussurre, 1916,1986). Assim, a Semiótica 

surge como uma ciência mais abrangente que a linguística, que define 

como objeto de estudo, apenas a língua, mas cujos sistemas de 

compreensão dos signos da Linguagem vão ser aplicados a todas as 

formas de signos. 

 

Inicialmente, Saussurre propõe a Semiologia como um projeto, 

tendo indicado as bases para o seu desenvolvimento, no sentido de a 

desenvolver enquanto ciência de caráter geral, com um campo de ação 

extremamente numeroso e diversificado de signos, cuja natureza 

pretende descrever e compreender:  

 

Podemos, portanto, conceber uma ciência que estude a vida dos sinais 

no seio da vida social; ela formaria uma parte da Psicologia Social e, por 

conseguinte, da Psicologia Geral. Chamar-lhe-emos de Semiologia (do grego 

sëmeiôn, “sinal”). Estudaria em que consistem os sinais, que leis os regem. 
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Uma vez que ainda não existe, não podemos dizer o que será; mas tem Di- 

reito à existência e o seu lugar está desde já determinado. A linguística não é 

mais do que uma parte dessa ciência geral, as leis que a Semiologia descobrir 

serão aplicáveis à linguística e esta achar-se-á assim ligada a um campo bem 

definido no conjunto dos factos humanos. (Saussure, 1916, 1999, p.44) 

 

É o trabalho posterior de linguistas e semiólogos que a vai 

desenvolver e constituir enquanto ciência dos signos, até alterarem a 

designação de Semiologia para Semiótica. Embora não pretendamos 

aprofundar em demasia as origens do estudo dos signos, temos 

necessariamente de referir o russo Roman Jakobson, o americano 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) e o francês Roland Barthes (1915-      

-1980), entre os semiólogos que mais contribuíram para a análise de 

sistemas não-verbais (Joly, 1994, 2007) como o estudo dos signos 

pictóricos. 

 Para estudar a variedade de linguagens utilizadas pelo ser humano, 

(linguagem vocal, imagem, gesto, cinema, teatro) foram surgindo ramos 

específicos da semiótica, inspirados na teoria e nos processos de análise 

da linguística. A linguagem é o âmbito da Linguística, a imagem da 

Iconografia, a escrita da Grafística, os gestos da Cinésia, entre outros 

sub-ramos (Toussaint, 1994, p.19). No estudo do álbum narrativo, 

interessam-nos compreender o comportamento dos sinais linguísticos 

(fala e escrita) e sinais icónicos (a imagem), que são os signos mais 

utilizados na comunicação humana. Por esse motivo se considera que a 

semiologia é, essencialmente, linguística e/ou audiovisual e, sobretudo, 

icónica (ibid., 1994, p.19).   
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O signo foi identificado pela Semiótica como a unidade mínima de 

significação em todas as formas de comunicação (oral, escrita, 

iconográfica,…). Tal como verificámos anteriormente (Saraiva, 2006), 

embora não tenha sido possível, até agora, elaborar uma definição 

suficientemente abrangente para englobar as suas diferentes 

manifestações, é possível caracterizar conceitos essenciais coincidentes. 

O signo é um elemento que entra num processo de comunicação, usado 

para transmitir essa informação, e, por isso, se pode confundir com a 

própria mensagem (Eco, 1997, p.21,22 e 26). A mensagem é, geralmente, 

uma organização complexa de muitos signos, que, na linguagem, podem 

corresponder às palavras. Exemplificando a constituição de um signo, a 

palavra oral é composta por unidades mínimas de significação 

designadas de fonemas, e que são sons mínimos de cuja combinação 

resultam as palavras. O desenho das letras, a base lexical do alfabeto, é a 

correspondência gráfica desses sons e são designados de grafemas, 

representações escritas dos fonemas (Toussaint, 1994, p.21). 

 Independentemente do tipo de signo, este signo é sempre 

entendido como qualquer coisa que está em lugar de outra, ou por 

outra. Desse modo, não é apenas um elemento de um processo de 

comunicação, mas é uma entidade de um processo de significação (ibid., 

1994, p.21). 

Como averiguámos na nossa dissertação de mestrado (Saraiva, 2006, 

p.35), para Saussurre, o signo é compreendido como a união entre um 

significante e um significado. Podemos diferenciá-los a partir das suas 

características individuais, mas a definição de um é indissociável da do 

outro. O significado define-se apenas no interior de um processo de 

significação, “aquilo” que o emissor que utiliza o signo entende por ele. 

Mas se utilizássemos apenas esta definição, ela também poderia 
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descrever o significante. O que os diferencia é que enquanto o 

significado é uma representação psíquica da coisa, o significante é 

apenas um mediador, com existência obrigatoriamente material. O 

processo de união entre significante e significado é o ato de significação. 

O produto da significação é o signo (Barthes, 1997, p.36-40). Já vimos 

que para a semiologia os sinais linguísticos dividem-se essencialmente 

em signos da fala (os sons que produzimos ao falar) e signos da escrita  

(as palavras com origem na base lexical do alfabeto, as letras, também 

signos). Quer o material fonético quer o tipográfico é tido como o 

significante, a forma das palavras. O sentido que advém da consciência 

de determinada palavra é o seu significado. O objeto visado pela palavra, 

é o seu referente e a língua de origem da palavra é tida como o seu 

código (Toussaint, 1994, p.21-22). Assim para a palavra casa, o seu 

significante encontra-se no desenho da tipografia que utilizei para a 

escrever, o seu significado pode ser variado, de abrigo familiar, a algo 

menos direto como um sentimento de tranquilidade, o seu referente é o 

espaço habitacional ao qual a palavra faz referência e o código utilizado 

é a língua portuguesa. 

A língua de uma comunidade pode ser definida como o léxico, a 

gramática e a fonologia implantados em cada indivíduo pela sua 

educação, que são tornados imediatamente acessíveis pela fala 

(Toussaint, 1994, p.25), isto é, por meio de signos vocais. Por isso, 

dizemos que a linguagem tem um caráter essencialmente vocal. Desde 

há muito que o Homem tem encontrado formas de fazer corresponder 

esses signos vocais da linguagem a signos visuais e pictográficos, 

registando-os através da escrita. O signo escrito rompia com a 

efemeridade do signo vocal, que se não fosse escutado, se perdia para 

sempre. Enquanto se conservasse o seu suporte – pedra, pergaminho, 
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papel – ou a legibilidade do desenho produzido pelo material de registo 

– bisturi, estilete, pena, … – o signo escrito tinha uma existência 

aparentemente perene. Nas escritas alfabéticas, o signo é representado 

pela sucessão das letras. O reconhecimento destas é resultado do 

processo de aprendizagem da língua (Martinet, 1992, p.12-13).  

 

Se o texto escrito é um processo comunicativo que compreende a 

presença de um emissor, uma mensagem e um recetor, os papéis dos 

extremos são ocupados pelo autor e pelo leitor. Aqui devemos fazer uma 

distinção no papel de leitor. Entendemos por leitor-modelo, aquele que 

tem a capacidade intelectual de atualizar plenamente o conteúdo 

potencial do texto e, por isso, cooperando com o autor. É leitor-modelo 

na perspetiva do autor, pois cumpre as expetativas deste. Lê o texto da 

forma como o autor pretende que o faça. Neste caso, a interpretação do 

texto é mais restrita. Mas o leitor empírico pode sempre julgar 

interpretar o texto de acordo com aquelas que ele julga serem as 

verdadeiras intenções do autor (Eco, 1993, p.64). O leitor-empírico tem a 

certeza absoluta de que o seu juízo é o resultado intencional das 

intenções do seu autor-modelo, interpretando a partir do que, 

enganado, acredita serem as reais intenções do seu autor-modelo. Num 

texto concebido para uma audiência vasta, como no caso do romance 

narrativo ou um discurso político, o texto é uma manifestação do autor 

como um estilo reconhecível, como sujeito estranho ao enunciado mas, 

de qualquer modo, presente no tecido textual mais vasto. Os pronomes 

pessoais presentes no texto não indicam nem o autor chamado x, nem o 

leitor qualquer. Autor e leitor são apenas estratégias textuais. Na 

procura de descobrir o que o texto verdadeiramente diz, 

independentemente da vontade do autor, a aproximação ao texto deve 
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ser feita a partir das suas estruturas actanciais (o verdadeiro tema para 

além das ações individuais das personagens) e ideológicas (ibid., p.64). 

Por um lado, enquanto autor, o papel do ilustrador do álbum 

narrativo para crianças deveria ser o de antecipar o seu leitor-modelo. 

Como é reconhecido pela crítica especializada, as reações das crianças 

são bastante imprevisíveis. Por outro lado, sendo a generalidade dos 

ilustradores formados em cursos de Design ou Pintura, onde não têm 

disciplinas que os informem dos estágios evolutivos dos primeiros 

leitores e os contextualizem na sua especificidade cultural, poderá o 

ilustrador partir com conhecimento fundamentado para a previsão da 

reação da criança-leitora? Cremos que não. No entanto, essa não será a 

sua maior preocupação. Mais importante, são aspetos ligados ao 

reconhecimento crítico do seu trabalho, junto dos agentes que o 

validam, de outros autores a críticos literários ou de ilustração (embora 

estes últimos sejam inexistentes em Portugal, sendo o seu papel 

assumido pelos críticos literários). 

Neste estudo pretendemos demonstrar que para alguns dos mais 

premiados ilustradores portugueses, a consciência do leitor-modelo não 

se circunscreve à criança, mas igualmente ao adulto, aquele que escolhe 

o que a criança deve ler e que valida a qualidade do livro. 

 

3.4.2 Os signos icónicos e os signos plásticos 

O signo visual adquire uma especificidade em função das suas 

características, o que originou a noção semiológica de ícone (Joly, 1994, 

2007, p.34-35), a qual não escapou de muitas críticas e evoluções mas 

que se mantém importante para elucidar uma tentativa de distinguir o 

que é uma imagem visual, aquela que nos interessa. O ícone 

corresponderia à classe dos signos cujo significante mantém uma relação 



127 

 

de analogia com aquilo que ele representa, o seu referente (ibid., p.34-    

-35), exibindo a mesma qualidade, ou a mesma configuração de 

qualidades, que o objeto denotado, como uma mancha negra para a cor 

negra (Ducrot e Todorov, 1991, p.113) ou um desenho de contorno de 

um cão, uma vez que se assemelharia a este animal. Esta definição é 

baseada numa conceção representativa, reduzindo a definição da 

imagem visual ao seu aspeto visual. O sentido chegaria até à imagem 

(visual) a partir da utilização de uma linguagem específica, que mesmo 

em imagens fixas e únicas (por oposição com as imagens sequenciais, 

como o exemplo do cinema), constituía uma mensagem bastante 

complexa. Assim, a imagem assentaria em alguns princípios de 

funcionamento responsáveis pela sua complexidade (Joly, 1994, 2007, 

p.37-38). Enquanto corpo heterogéneo, a imagem reuniria e coordenaria 

diferentes categorias de signos: signos icónicos, enquanto “imagem” na 

sua conceção teórica, em que a semelhança em relação a um modelo é o 

seu princípio de funcionamento e igualmente signos plásticos, enquanto 

cor, formas, composição e textura, signos plenos e integrais e não a 

simples matéria de expressão dos signos icónicos (figurativos). Assim, 

grande parte da significação da mensagem visual é determinada pelas 

escolhas plásticas e não apenas pelos signos icónicos analógicos, embora 

o funcionamento dos dois tipos de signos seja circular e complementar 

(ibid., p.93). A interação destes signos produz a mensagem que 

interpretamos. 

 

Esta distinção de categorias de signos de imagem é importante,  

pois, como veremos, a forma como a ilustração representa um texto é 

baseada numa interpretação dos signos escritos, geralmente associados 

às palavras, e essa interpretação pode estar presente quer nos signos 
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icónicos, quer nos plásticos. Mas para melhor compreendermos o papel 

ativo da ilustração, devemos atentar na sua articulação com o texto. 

Algumas das funções da ilustração para a infância e juventude 

confundem-se com as que podemos apontar ao seu equivalente textual, 

a literatura para crianças. No entanto nos álbuns narrativos, a ilustração 

não se limita a reforçar algumas das funções tradicionais do texto na 

literatura para a infância e juventude, mas assume-as isolada ou em 

simultâneo com o texto de reduzida dimensão. 

 

 

Em resumo, partimos das definições propostas por Eco (1993) de 

leitor-modelo, aquele que tem a capacidade intelectual de atualizar 

plenamente o conteúdo potencial do texto (visual ou escrito) tal como 

pretenderia o autor, e de leitor empírico, interpretando, erradamente, o 

texto de acordo com aquelas que ele julga serem as verdadeiras 

intenções do autor (Eco, 1993, p.64) para propormos que muitos dos 

atuais melhores ilustradores portugueses do álbum narrativo para 

crianças nem sempre reveem como seu leitor-modelo a criança, mas o 

adulto, aquele que escolhe o que a criança deve ler e que valida a 

qualidade do livro.  

Uma ilustração constitui-se de signos icónicos, figurativos e signos 

plásticos, enquanto cor, formas, composição e textura, signos plenos e 

integrais. Assim, a consciência ou inconsciência das características do 

leitor-modelo, particularmente a sua faixa etária e capacidades 

cognitivas associadas, terá, forçosamente que influenciar o ilustrador na 

representação icónica e plástica da ilustração para o álbum narrativo 

para a infância. …………………………………………………………………………………………
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3.5 Da relação dialética entre texto e ilustração: preenchimento e 

esvaziamento interpretativo 

 

 

 

Já num nosso estudo anterior (Saraiva, 2006) onde procurámos 

compreender a natureza do álbum narrativo, constatámos que, para a 

criança, o primeiro contacto com o livro é feito a partir da imagem. 

Incapaz de decifrar os códigos da linguagem escrita, são as 

representações colocadas ao lado de palavras ou letras que orientam a 

interpretação do que vê, guiada, em simultâneo, pela voz do adulto, 

quando a acompanha. (ibid., 2006, p.47). No álbum narrativo, a 

ilustração é a primeira a ser observada. Logo, antecipa a compreensão do 

conteúdo textual. Desse modo, rompe com o seu desígnio histórico, 

enquanto imagem definida a partir de um texto que a precede, 

subvertendo-o, para funcionar como auxiliar da aprendizagem da leitura. 

Nesta circunstância, a ilustração é interpretada isoladamente pelo 

primeiro leitor, que, simultaneamente, inicia práticas de associação do 

referente representado e da sua verbalização oral ao desenho da palavra 

correspondente. Apenas quando a criança aprende a ler é que a palavra 

se antecipa, e é restaurada a função inicial da imagem (Dupont-Escarpit, 

1997, p.171), a de revelar a informação veiculada pela palavra escrita.  

 

Desde logo, neste processo sobressai um dos principais papéis das 

ilustrações para crianças, a de clarificarem o texto que acompanham. No 

entanto, existem autores conceituados que se opõem ao seu uso ao lado 

do texto. Sendo uma ilustração uma interpretação pessoal do ilustrador, 

pode prender ou dirigir o leitor a um imaginário visual que não está de 
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acordo com a sua própria experiência da história, como deixa claro Bruno 

Bettelheim citado por Satué (1990): 

 

Los libros de cuentos ilustrados que actualmente prefieren mayores y 

pequeños no sirven para satisfacer las necesidades de los niños. Las 

ilustraciones distraen más que ayudan. (…) Este tipo de cuentos pierde gran 

parte del contenido del significado personal que el niño extraería aplicando 

únicamente sus asociaciones visuales a la historia en lugar de las del 

dibujante. (Bettelheim, in Satué: 1990, p.152) 

 

Opinião semelhante é expressa por Rudolf Arnheim, defendendo a 

não utilização de ilustrações na literatura para crianças e jovens: 

 

 En un libro, las ilustraciones son tan molestas como el individuo aquel 

que, en el cine, insiste en explicar en voz alta el argumento de la película a la 

amiga sorda que le acompaña. ¿Quien no prefiere descubrir por sí  mismo lo 

que va a suceder? (Arnheim in Satué, 1990, p.152) 

 

No entanto, devemos sublinhar que os autores expressam esta 

opinião relativamente aos livros de texto, como os da série Harry Potter, 

Pipi das meias altas ou Heidi. Dezenas ou centenas de páginas escritas, 

objetos literários em que a escrita assume todas as funções da 

construção em forma narrativa, desde a definição da oposição entre uma 

situação inicial e uma situação final e seus restantes constituintes, como 

as descrições físicas. Ao representar o que lê, o ilustrador impõe a sua 

interpretação do texto, o seu estilo e opções de caracterização das 

personagens ou espaços, adicionando todos os pormenores não descritos 

nas palavras. Numa descrição física de uma personagem com “cabelo 

curto e castanho” como adivinhar o lado para que é penteado, a 
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extensão de curto ou se é liso, crespo ou ondulado? É o ilustrador que 

preenche esses buracos interpretativos quando o texto os deixa em 

aberto.  

No entanto, como já percebemos anteriormente, nos álbuns 

narrativos texto e ilustração funcionam, simultaneamente, como 

definidores da narrativa, com a ilustração a substituir muitas das funções 

geralmente atribuídas ao texto. Assim, no caso específico dos álbuns 

narrativos, não faz sentido valorizar potenciais características 

limitadoras da ilustração, durante o processo de leitura do texto. A 

ilustração é canal da mensagem, tal como o texto. 

A utilização das ilustrações levanta várias questões relativamente ao 

papel ativo que podem desempenhar. Não podemos esquecer que a 

ilustração é um dos subcódigos do código visual e está presente em 

várias linguagens visuais, como a caricatura, o desenho animado, a 

fotografia, a banda desenhada, a pintura e a ilustração de livros infantis 

e juvenis. O estudo das funções da ilustração constitui o estudo de um 

exemplo particular das funções da imagem. Esta tem sido estudada 

abundantemente, a partir de estudos originários da linguística. Foram 

particularmente úteis, para nós, os estudos de Camargo (1998) e Joly 

(1994, 2007), ambos utilizando como referência a abordagem do 

linguista russo Roman Jakobson.  

Jakobson (1970) analisou os fatores constitutivos de qualquer 

processo linguístico e qualquer ato de comunicação verbal, propondo um 

esquema de base dos fatores constitutivos de qualquer ato de 

comunicação, incluindo a comunicação visual, a que verdadeiramente 

nos interessa. Assim, os fatores inalienáveis da comunicação seriam: 

mensagem, contexto, destinatário, canal e código. Cada um destes cinco 

fatores daria origem a uma diferente função linguística, sendo que 
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nenhuma mensagem, de qualquer tipo, monopoliza apenas uma destas 

funções: poética, denotativa (ou cognitiva ou referencial), expressiva   

(ou emotiva), conotativa, fática e metalinguística  (in Joly, 1994, 2007,     

p.62-64). 

Camargo (1998) acrescenta, a estas, as funções representativa 

descritiva, narrativa e simbólica, lúdica, conativa e de pontuação, que 

diversificam modalidades das funções referencial propostas por 

Jakobson. Assim, sugere para as ilustrações onze funções distintas no 

total. 

Apesar de não concordarmos totalmente com a divisão de Camargo, 

como veremos adiante, a sua proposta é a principal referência para a 

exposição que sugerimos das funções da ilustração.  

 

Partimos do pressuposto evidente de que associação de funções é 

característica básica do código visual. Existirá uma função que 

predomina sobre as outras, mas que não elimina a participação destas 

funções secundárias, que devem ser analisadas com atenção (Joly, 1994, 

2007, p.63). Propomos, deste modo, dez funções das ilustrações e 

teremos especial cuidado com a sua especificidade na utilização para 

destinatários infantis e juvenis. 

 

3.5.1 Funções inalienáveis da ilustração: Da função representativa 

A função representativa evidencia-se quando uma ilustração imita a 

aparência da realidade, particularmente em representações figurativas, 

apresentando objetos que podem ser percebidos pelos sentidos, 

especificamente através da visão. (Camargo, 1995, p. 44). Apresenta-se 

como a função natural da imagem e pode variar em grau: o seu carácter 

pode ser bastante genérico, como no exemplo de logótipos ou 
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logomarcas em que se incorporam elementos para sugerir outros, como 

quando utilizamos a letra V para sugerir uma ave; genérico, como na 

criação de pictogramas de um zoo que aludem ao animal referenciado, 

ou bastante específico, como na caricatura, em que os principais traços 

identificativos de alguém são representados eficazmente.  

 A passagem da função representativa para a representativa 

descritiva dá-se, precisamente, a partir do momento em que a 

representação vai detalhando a aparência do elemento representado. 

Embora Camargo distinga função descritiva de função representativa 

como uma diferença de intenção, “a representação tem caráter sintético, 

enquanto a descrição tem caráter analítico” (ibid., p.44), parece-nos que 

é precisamente o facto de ser uma amplificação de grau de descrição que 

nos permite perceber a função descritiva como um subgénero da 

representativa com a mesma natureza mas detalhando a aparência do 

elemento representado. Por esse motivo, não a destacamos da 

representativa enquanto função principal autónoma. Podemos encontrar 

exemplos nas ilustrações científicas anatómicas ou biológicas, que 

enfatizam detalhes, menos evidentes na realidade e que nem sempre 

podem ser evidenciados pelo caráter descritivo de uma fotografia. 

As características da função representativa definem alguns dos 

papéis mais importantes atribuídos às ilustrações, particularmente na 

sua relação com o texto, como a questão da sua redundância, capacidade 

de clarificação e ensino: habitualmente, a ilustração é definida a partir 

da representação visual do que é referido no texto. Expressa 

iconicamente uma mensagem já revelada com informação e precisão 

pela via verbal (Rodriguez, 1977, p.46). Esta redundância da ilustração, 

representando não apenas a realidade, mas a realidade específica do 

texto, obedece ao princípio básico da sua significação, acompanhante do 



134 

 

conteúdo textual. Porém, a partir do momento em que a palavra é 

traduzida visualmente, a questão da clarificação entre ilustração e texto 

ocorre nos dois sentidos. Deste modo, fornece informação que completa 

e facilita o entendimento do texto, clarificando o seu sentido, tornando- 

-o mais acessível ou sintetizando conteúdos. Por isso, pode ser 

instrumento valioso para ensinar ou ajudar a ensinar. Podem identificar 

uma palavra para as crianças que não sabem ler ou transmitir 

informações que só visualmente são entendidas por leitores 

inexperientes.  

Quando utilizada para descrever ambientes de períodos históricos, a 

ilustração, bem apoiada numa documentação e estudo, recria ambientes 

impossíveis de conseguir com a máquina fotográfica. Nesse sentido, 

temos presentes a sua importância educativa, que consideraremos numa 

função específica. 

Existe a tendência de se considerar que as imagens comunicam de 

uma forma mais universal do que o texto. Como já abordámos noutros 

pontos deste estudo, a verosimilhança da imagem representada com a 

realidade envolvente, torna as representações objetivas, facilmente 

identificáveis. Se a imagem de um automóvel representar de forma 

compreensível as suas características básicas, podemos partir do 

princípio de que os espetadores que já tenham visto um veículo 

automóvel o reconhecerão na sua representação. Esta capacidade de 

reconhecimento pode ser particularmente útil aos leitores mais jovens, 

em processo de aprendizagem da leitura, auxiliando a decifração do 

sentido das palavras. O texto pode dizer “a menina desenha uma bola”. 

Esta atividade é apresentada pela ilustração, que vai, igualmente, 

apresentar o aspeto da criança e até do próprio desenho (Schwarcz, 
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1982, p.123) e confirma o caráter universal da ilustração. Mas também a 

sua característica de elaboração do sentido das palavras.  

As palavras descrevem pessoas ou espaços, mas as ilustrações 

podem ampliar o seu sentido ao apresentarem pormenores omissos do 

texto, como vestuário, aspetos físicos particulares das personagens ou 

características do cenário. Deste modo, as ilustrações não expressam 

apenas o conteúdo explícito do texto mas o seu conteúdo implícito. Por 

isso são sugestivas relativamente ao texto referencial. Para além da 

interpretação que o ilustrador faz dos aspetos físicos sugeridos, 

representa ideias e conceitos intangíveis e invisíveis, como o medo ou o 

amor. Assim, podemos dizer que a ilustração funciona como “nexo visível 

con las realidades invisibles” (Costa (1971) in Suari, 2004, p.36). 

 

3.5.2  Da função narrativa 

A função narrativa da ilustração é orientada para o seu referente, 

mas situa o elemento da representação num estado de transformação ou 

ações (por ele realizadas). Pode apresentar diferentes graus de 

narratividade, narrando ou sugerindo uma história, uma cena ou uma 

ação (Camargo, 1998, p.45). Podemos dizer que toda a ilustração literária 

figurativa tem latente uma característica narrativa, enquanto 

representação de uma ação entre ações. Pelo contrário, uma ilustração 

científica surge-nos como a exposição das características físicas 

fundamentais de uma espécie de ser vivo, representada a partir da 

idealização de um dos seus indivíduos. Deste modo, a função narrativa 

não é evidente e a imagem representa uma espécie de intemporalidade. 

Encontramos exemplos da função narrativa das ilustrações em 

representações históricas ou do quotidiano, que, de uma forma natural, 

enfatizam a narratividade, particularmente sob a forma de banda 
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desenhada ou álbum narrativo para crianças. Neste, quando ausente de 

texto, a função narrativa não apenas predomina, como constitui a base 

da sua própria definição. 

  

3.5.3  Da função simbólica 

A função simbólica da ilustração manifesta-se quando orientada 

para um significado sobreposto ao seu referente, sendo um exemplo 

comum as bandeiras dos diferentes países ou outros, como aponta 

Camargo: 

 

Em sua função simbólica, a imagem pode ser investida de significados 

convencionais, como é o caso da imagem do coração com uma flecha, que 

simboliza pessoa apaixonada, ou do signo formado pelo cruzamento de uma 

linha horizontal com uma vertical que, conforme o contexto, pode, na lousa, 

em uma aula de matemática, simbolizar a adição, e, no obituário de  um 

jornal, a morte. (Camargo, 1998, p.47) 

 

Esta função é particularmente importante no nosso estudo, pois 

está evidente no uso de figuras de estilo visuais que abordaremos 

adiante. No álbum narrativo, o uso de recursos simbólicos que as 

crianças leitoras não são capazes de decifrar indicia algumas das 

questões centrais ao nosso estudo. Os ilustradores usam-nos por 

ignorância, desconhecendo as características do leitor-privilegiado? Ou 

estão a tentar chegar ao adulto culturalmente instruído ou outro 

destinatário? Procuraremos responder a estas questões mais adiante.  
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3.5.4  Da função expressiva 

Função expressiva centra-se no destinatário ou emissor da 

mensagem, e será então, mais manifestamente subjetiva (Joly, 1994 

(2007), p.64), revelando qualidades do produtor da imagem, seus valores 

plásticos e traços de personalidade, sublinhando, em simultâneo, valores 

do objeto da representação. Estas qualidades estão presentes quer em 

função das opções plásticas ou compositivas do autor, quer na maneira 

como representa expressões fisionómicas ou posturas corporais. 

Camargo particulariza com clareza: 

 

 As deformações, o uso enfático da cor não-referencial (por exemplo, 

um cavalo azul) e a gestualidade no estilo de representação, ou seja, os 

gestos que são inferidos através dos traços, pinceladas, manchas, etc., 

sinalizando, assim, a ênfase no emissor, são traços característicos  do 

movimento artístico justamente denominado como expressionismo. Mesmo 

quando a pintura se afasta (ou abandona) a representação, como é o caso, 

por exemplo, da pintura chamada “abstrata”, a função expressiva pode 

continuar existindo, como ocorre no expressionismo abstrato”.  

(…) 

A imagem pode expressar sentimentos e valores pessoais, interpessoais 

(do autor em relação a outra pessoa), intrapessoais (inconscientes), do autor 

em relação a objetos (inclusive a natureza) e valores socioculturais, 

ultrapassando, assim, o universo pessoal e a abrangência dessa função 

explicitada na proposta jakobsoniana. Nesse sentido, conforme sua 

abrangência, a função expressiva pode permitir – entre outras – abordagens 

psicológicas, sociais e antropológicas. (Camargo, 1998, p.49/50) 
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3.5.5  Da função estética 

Já a função estética da ilustração orienta para a forma da mensagem 

visual, quando enfatiza a sua configuração visual, a estruturação dos 

elementos visuais que a constituem, como linha, forma, cor, luz, espaço, 

e outros, em função de organizações variadas como estruturas lineares, 

formais, cromáticas ritmadas a partir de repetições, alternâncias, 

simetrias, contrastes e outras (Camargo, 1998, p.50) que podem 

constituir padrões regulares ou irregulares de maior ou menor abstração 

ou figuração. 

 

3.5.6  Das funções lúdica e didática 

Funções lúdica (ibid., p. 51-52) e didática. Camargo apresenta-nos a 

função lúdica, quando a ilustração é orientada para o jogo, incluindo o 

humor como modalidade de jogo. Quando apresenta situações cómicas, 

enfatiza o jogo em relação ao referente; quando utiliza um estilo 

caricatural, enfatiza-o em relação à forma da mensagem; quando 

estimula à participação do leitor, enfatiza em relação ao destinatário. A 

função lúdica manifesta-se particularmente no desenho infantil. A 

criança desenha pelo prazer de desenhar, de fazer.  

No entanto, particularmente na ilustração para a infância e 

juventude, a modalidade lúdica é indissociável de preocupações 

didáticas, enriquecendo o conhecimento da criança a partir de jogos e 

atividades recreativas. Assim, achamos necessário acrescentar e 

apresentar a função didática em simultâneo com a função lúdica.  

 

 Um dos principais papéis da ilustração tem sido o de instrumento 

de ensino. Qualidades como o caráter universal do reconhecimento do 

objeto apresentado têm proporcionado várias formas de fomentar o 
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conhecimento, que temos evidenciado neste estudo: da aprendizagem 

do alfabeto, reconhecimento de palavras ou a transmissão de informação 

científica são muito variadas as práticas de utilização da ilustração em 

atividades formativas. Para além da sua utilização orientada para o 

ensino, não deixamos de constatar que, a partir do que é observável na 

ilustração, qualquer leitor pode adquirir informação (se as 

considerarmos naturalmente figurativas e não abstratas). Podemos dizer 

que contêm sempre um grau mínimo de conhecimento. Possibilitam 

conhecer pessoas e objetos, existentes ou não, deslocando-se por 

diferentes épocas. 

Se favorecem a aquisição de informação, estão, em simultâneo, a 

estimular a capacidade criativa. A boa ilustração tem um efeito 

enriquecedor sobre várias facetas do leitor, não apenas enquanto 

iniciação a uma formação estética mas a vários níveis, como o refere 

Nobile (1992) citado em Suari (2004): 

 

Favorece la memorización y fijación en el recuerdo de pasajes, 

episodios y personajes de la vivencia, refina y educa a sensibilidade estética 

o pre-estética del niño, habla a la emotividad y a la afectividad, evoca 

sentimientos, estimula la inteligencia y la fantasía, incentiva a creatividad y 

el espíritu de observación y favorece la comparación, en una prueba visual, 

entre la imagen elaborada por el receptor en su interior, después de la 

audición o de la lectura autónoma, y el dibujo reproducido en la p ágina 

surgido de la invención creadora del artista; siempre que responda a los 

cánones del arte y de la estética infantil, es fuente de alegría, de 

gratificación interior y quizá de recreación estética. (Nobile (1992) in Suari, 

2004, p.41) 
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Deste modo, se compreende o reconhecimento da ilustração, pelo 

menos desde a publicação de Orbis Sensualium Pictus por John Amos 

Comenius, em 1659, como um importante e eficaz auxiliar da 

aprendizagem da leitura, tema a que já nos referimos atrás. A uma 

representação de coelho corresponde o desenho das letras da palavra 

coelho. A criança usa a ilustração para encontrar o texto, uma vez que 

consegue reconhecer imagens antes de o saber ler.  

 

3.5.7  Da função conativa 

A Função Conativa é orientada para o destinatário e procura 

influenciar o seu comportamento utilizando procedimentos persuasivos 

ou normativos. A publicidade está repleta de procedimentos persuasivos. 

A sinalização de trânsito de procedimentos normativos, com sinais 

gráficos e ícones que proíbem ou orientam comportamentos (Camargo, 

p.53).  

Nos álbuns narrativos, e até em outros formatos literários, a 

ilustração é, por vezes, acusada de ser utilizada enquanto instrumento 

de manipulação das crianças pela sua capacidade de suscitarem 

interesse. Um dos exemplos mais evidentes será a utilização da 

ilustração para a infância e juventude na capa e no miolo do livro, como 

forma de cativar o leitor e, consequentemente, aceder ao texto. Às 

ilustrações para crianças é-lhes, quase inevitavelmente, exigido que 

facultem uma fonte de prazer imediato, que detenham qualidades 

capazes de seduzir imediatamente os seus leitores-alvo, convidando-os a 

virar a página e a descobrirem o avanço da narrativa. E, porque não 

afirmá-lo, que ganhem vontade de o adquirir, sustentando 

financeiramente, ilustrador, escritor e editor. Naturalmente que esta 

utilização da imagem é, essencialmente, reflexo de interesses 
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económicos que visam a rápida aquisição do livro onde a imagem se 

inscreve. Num mercado editorial saturado, em que um livro tem de 

competir semanalmente por espaço de exposição, esta sua capacidade é 

uma forma compreensível de garantir visibilidade para o público. 

“Pictures offer that kind of pleasure simply because they are 

concentrated versions of physical reality – color and texture and line (…)” 

(Nodelman, 1988, p.4). 

 

3.5.8  Da função metalinguística   

A função metalinguística tem por objeto o exame do código utilizado 

(Joly, 1994, 2007, p.64). A ilustração orienta para o código visual, quando 

o referente da imagem é o próprio código visual ou a ele diretamente 

relacionado, como em situações de citação de imagens. Na pintura, 

encontramos um exemplo famoso, “La trahison des images”, (1928-1929) 

de André Magritte, que contém a frase “Ceci n'est pas une pipe” por 

debaixo da pintura de um cachimbo. A aparente contradição evidência a 

verdade: trata-se apenas de uma representação de um cachimbo. 

Também é comum encontrarmos citações de outras obras na composição 

de ilustrações para crianças e jovens. A função metalinguística também 

se evidencia no álbum narrativo em representações mais abstratas ou no 

uso de cores planas, tendencialmente primárias ou secundárias, comum 

em muitos dos álbuns da década de 60 e 70 que encontramos no 

mercado anglo-saxónico. 

 

3.5.9  Da função fática   

A função fática orienta a ilustração para o seu canal, manifestando- 

-se na linguagem verbal através de expressões ritualizadas como o “está 

lá?” telefónico (Joly, 1994, 2007, p.64). De forma análoga, a ilustração 
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valoriza o seu suporte de inscrição, enfatizando o seu papel no discurso 

visual (Camargo, p.56) como o branco da página, ou relevos conseguidos 

por técnicas de impressão, muitas vezes utilizados em álbuns narrativos 

para crianças. É uma função rara, que encontramos, por exemplo, no 

Livro Negro das Cores (2010), com texto de Menena Cottin e ilustrações 

de Rosana Faria, editado em Portugal pela Bruaá Editora. Na maioria dos 

livros, a ilustração é impressa com tintas que, em contacto com o papel, 

são absorvidas por este, apresentando-se planas e quase impercetíveis 

ao toque. No entanto, neste livro, a tinta é substituída por verniz, que, 

ao secar, adquire relevo, num papel preto, cor que raríssimas vezes é 

utilizada como suporte. Ao denunciar desta forma as linhas, manchas e 

padrões que constituem o desenho, a matéria da impressão chama, 

primeiro, a atenção sobre si. Esta exposição dos materiais estruturantes, 

sendo possível encontrar no mercado internacional, é, apesar disso, 

pouco habitual, e descobre, pelo toque, características expressivas 

particulares nas texturas das formas representadas. Também por esse 

relevo do desenho, é referenciado como sendo adequado para pessoas 

com limitações visuais. Por outro lado, consegue fazer de uma aparente 

fraqueza, a sua força, pois apesar da ausência de cor, ao fugir da norma 

corrente, adquire singularidade e um valor particular. 

 

3.5.10  Da função de pontuação 

A função de pontuação (Camargo, 1998, p.55) da ilustração está 

orientada para o texto no qual se insere ou acompanha. As capitulares e 

motivos decorativos herdados das iluminuras medievais são exemplos 

por excelência. Também por isso, esta função está ligada a questões de 

design gráfico e paginação, com capitulares ou vinhetas indicando o 

início ou fim de partes do texto. No entanto, esta utilização da ilustração 
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é acusada, muitas vezes, de ser meramente decorativa. Este 

entendimento pejorativo pode advir da pretensão do autor de que o 

resultado do seu esforço seja bastante apreciado, e resulta da 

capacidade natural das imagens concentrarem, sobre si, a atenção do 

leitor. 

 

Temos, assim, exploradas as várias funções que as ilustrações 

podem desempenhar. Atualmente, são utilizadas em situações tão 

diversificadas como um banner publicitário de um site da internet ou um 

outdoor entre a paisagem urbana que nos rodeia. No entanto, o nosso 

suporte de estudo, é o livro, onde todas estas funções se podem 

manifestar. Mas sendo o álbum narrativo um livro orientado para 

primeiros leitores e pré-leitores, desempenhando igualmente um 

importante papel formativo em ambiente de sala de aula, é necessário 

compreender como as ilustrações cumprem esse desígnio formativo. Que 

processos específicos resultam da combinação das funções da ilustração 

durante a leitura de livros infantis e juvenis? 

 

Em resumo, a partir dos estudos de Camargo (1998) e Joly (1994, 

2007), fortemente influenciados por Jakobson (1970), propomos um 

esquema de diferentes funções linguísticas para a ilustração, sendo que 

nenhuma mensagem, de qualquer tipo, monopoliza apenas uma destas 

funções: função representativa, função narrativa, função simbólica, 

função expressiva, a função estética, função lúdica e didática, função 

conativa, função metalinguística, função fática, função de pontuação. 

São responsáveis pelos diferentes papéis que a ilustração pode 

desempenhar, particularmente no livro ilustrado e em função da sua 

relação com o texto que acompanham: clarificação e ensino, auxiliares 
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do processo de aprendizagem da leitura, decoração, expandir, potenciar 

ou limitar a fantasia do leitor, manipulação, universalidade da sua 

compreensão. 

Vimos como alguns destes papéis podem ser desempenhados em 

contradição com as expetativas dos primeiros leitores e introduzimos a 

hipótese de que as primeiras preocupações dos ilustradores não são 

pedagógicas ou formativas, mas de ordem estética e de estatuto 

profissional. 
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3.6 Práticas de afirmação do valor da ilustração 

 

 

 

O designer e ilustrador português Henrique Cayatte (2004), na 

qualidade de presidente e porta-voz do júri da ILUSTRARTE 2003, dizia, 

na apresentação dos prémios, que “Originalidade, capacidade técnica 

dos ilustradores e também valores estéticos de caráter subjetivo foram 

os critérios utilizados pelo júri na seleção dos trabalhos” (Cayatte,      

2004, p.17) 

Dessa forma, destacou algumas das reflexões praticadas na 

avaliação das ilustrações em concursos do género. O seu conhecimento é 

importante para o nosso estudo, pois dá-nos uma noção das principais 

competências de avaliação da ilustração. Naturalmente que esta 

informação condiciona a evolução do trabalho do ilustrador e as opções 

tomadas na elaboração de uma obra gráfica. Assim, competências como 

as apresentadas por Henrique Cayatte serão um objetivo indispensável 

na intenção do autor ganhar estatuto e notoriedade, na área profissional 

em que se insere. Depois da leitura das palavras de Cayatte  (2004), 

muitos dos ilustradores terão, desse modo, particular cuidado com, pelo 

menos, as referidas originalidade e capacidade técnica  do seu trabalho. 

Assim como os valores estéticos de caráter subjetivo. Qualquer uma das 

situações não é imediatamente compreensível. A que valores estéticos se 

referirá Cayatte? O entendimento que cada ilustrador faz desses 

princípios definirá a influência que alcançarão no desenvolvimento da 

sua obra gráfica. Torna-se, assim, necessária alguma orientação ou 

estudo no sentido de compreender os fatores de avaliação das 

ilustrações. Esse conhecimento é, naturalmente, adquirido numa 
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formação específica num curso de artes plásticas. Mas pode ser 

igualmente averiguado em diversa literatura sobre o tema. Uma vez que 

a esmagadora maioria dos mais conceituados ilustradores portugueses 

vêm, exatamente, de licenciaturas em Pintura ou Design, como veremos 

mais à frente (consultar sub-capítulo 3.10, A imprecisão interpretativa e 

a obra de arte) as suas competências para entenderem estes fatores de 

avaliação da ilustração já estarão bastantes aprofundadas.  

Zeegan E Crush (2005), como outros autores em livros semelhantes, 

orientam a afirmação do ilustrador (e do seu trabalho) a partir de 

técnicas de marketing. O ilustrador deve procurar apresentar o seu 

trabalho à audiência correta entre diretores de arte, compradores de 

arte, agências de ilustração e diretores criativos, promovendo-se 

semanalmente com postais, brochuras e autocolantes, portfólios digitais 

e sites atualizados, e outras práticas para manter constantemente o seu 

trabalho visível. Isto é, devem promover a sua obra gráfica junto dos 

agentes que têm a função de a julgar e validar qualitativamente. 

Adquirem particular relevo, os anuários de ilustração, ou exposições de 

ilustração como a ILUSTRARTE, em que se participa na esperança de se 

estar entre as algumas dezenas de selecionados de entre centenas ou 

alguns milhares de submissões. Deveríamos partir do pressuposto de que 

as ilustrações de álbuns narrativos para crianças se dirigem ao público 

infantil, porém, na prática, essa assunção, como veremos no decorrer 

deste estudo, por vezes é enganadora. Os ilustradores pensam, também, 

a partir do seu gosto estético de adulto ou em quem os vai avaliar. E 

quem valida qualitativamente o seu trabalho? Colegas de profissão, 

críticos de ilustração, jurados de concursos, etc. Têm em comum, o facto 

de serem todos adultos. É Jalongo (2004) quem aponta que a forma de 

testar um livro vai desde a partilha com várias crianças e atentar as 
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reações até estar atento à recetividade e opiniões, consultar critérios de 

seleção de bibliotecas ou institutos, partilhar opiniões com pais e outras 

crianças (2004, p.19). Assim, torna-se evidente que a reação da criança 

para com o livro é apenas uma parca componente da avaliação 

qualitativa do álbum narrativo. Embora o papel da criança seja 

importante na aceitação da ilustração, a palavra final é deixada aos 

adultos. 

 

Ainda assim, torna-se necessário questionar quais os critérios que 

permitem a afirmação do valor das ilustrações e, por consequência, do 

seu autor? A análise da complexidade de instrumentos e funções que 

medeiam a expressão e comunicação inerente a uma imagem, tal como 

dispostas por Joly (1994, 2007)? Ou devemos observar o que caracteriza 

visualmente determinados conteúdos de relevância axiológica, como 

sugere Suari (2004)? E quais são esses conteúdos? Os descritos nas onze 

diferentes funções enunciadas por Camargo (1998) da função 

representativa, da descritiva, da narrativa, da simbólica, da expressiva, 

entre outras? 

Embora concordemos que relativamente à imagem “não existe um 

método absoluto para análise, mas opções a serem feitas ou inventadas 

em função dos objetivos.” (Joly, 1994, 2007, p.50), interessa-nos apenas 

identificar os critérios essenciais utilizados para analisar e comparar 

ilustrações no âmbito da prática profissional que as origina, e, assim, 

perceber o que realmente importa para a afirmação qualitativa do 

trabalho de um ilustrador no contexto cultural e económico da sua 

atuação. Desse modo, conheceremos, igualmente, algumas das reflexões 

que, conscientemente ou não, preocupam os ilustradores no ato de 

execução de uma ilustração. 
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Começamos por registar o contributo do diretor de arte Jorge Silva, 

figura central no panorama da ilustração portuguesa dos últimos 20 

anos. Numa entrevista gravada em vídeo, disponível no Vimeo, deu a 

conhecer algumas das premissas que estabeleceu ao longo dos anos 

sobre o que seria para si uma boa ilustração (Silva, 2012), definindo três 

competências: contemporaneidade do olhar do ilustrador, 

homogeneidade e coerência interna do seu trabalho (que nós 

entendemos pelo seu estilo individual) e, finalmente, a capacidade que o 

ilustrador tem de “ser fiel ao seu mundo próprio”, ao conjunto de 

qualidades gráficas e conceptuais que se desenvolvem coerentemente ao 

longo da carreira do ilustrador (Silva, 2012). 

Outros contributos valiosos são dados por Male (2007), Suari (2004) 

ou Joly (1994, 2007). Ao procurar compreender o que faz uma ilustração 

conseguida, Male sugere: 

 

Answers might reveal the following: aesthetic judgement, “taste”, the 

emotive use of colour, texture and shape, and symbolism. All of this points 

to human subjectivity and personal preferences. However, illustration is 

broadly objective. Contextually speaking, in order to measure the quality of 

the image one must consider how successful the transfer of messages has 

been. As previously stated, an image without a context is not illustration. 

(Male, 2007,p.52) 

 

Este contexto referido, não é apenas o texto ou o requerimento do 

cliente, mas abrange um conhecimento do tempo, suporte da 

representação e análise iconográfica em função das premissas iniciais. 

Para desenvolvermos fatores de validação qualitativa da ilustração , 

analisámos com atenção a tentativa de Suari de elaborar um instrumento 

metodológico para a leitura das ilustrações (2004, p.147), assim como as 
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condutas analíticas a levar em conta no exercício da análise, propostas 

por Joly (1994, 2007), como as funções da imagem, horizonte de 

expetativa, os diferentes tipos de contexto (produção, emissão, receção) 

ou as opiniões de agentes conceituados, como os exemplos iniciais de 

Henrique Cayatte (2004) ou Jorge Silva (2012). No entanto, quando 

entendemos necessário, acrescentámos outros contributos, para além, 

necessariamente, do nosso. 

Assim, estabelecemos alguns dos principais fatores fundamentais de 

reconhecimento e apreciação qualitativa das ilustrações, enquanto 

forma particular de imagem, resultantes de avaliações axiológicas 

relativamente à sua originalidade; valor estético; capacidade técnica e 

soluções compositivas; expressão de conceitos; opinião crítica apurada; 

representação histórica e época de realização da ilustração; critério do 

género literário e idade de adequação; divulgação. 

 

 

3.6.1 Originalidade 

Entendemos a análise da originalidade da obra em dois níveis. Um 

primeiro especialmente relacionado com a capacidade de distinguir o 

estilo individual do ilustrador, sobre o qual nos debruçaremos 

detalhadamente mais adiante neste estudo, e que é subjacente ao 

segundo critério de Jorge Silva de avaliação de uma ilustração: “(…) o da 

homogeneidade. Ou seja, eu aprecio um ilustrador e tendo a aceitar 

melhor um ilustrador quando ele tem uma coerência formal, uma 

coerência interna no seu próprio trabalho.”  (Silva, 2012). A ilustração 

apresenta algo de diferente que não é visto no trabalho de outros 

colegas, quer na sua vertente técnica, quer concetual. Tenta-se perceber 

como o ilustrador explora esses recursos, novos ou antigos, de uma 
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forma que nunca foi feita antes, replicando-os ao longo da sua carreira. 

Implica, por isso, algum conhecimento sobre o panorama nacional e 

internacional da ilustração, para além de boa formação visual.  

Num segundo nível, definimos a singularidade da solução 

encontrada para representar um texto num contexto específico, isto é, a 

forma como a aparência e o conceito da imagem conseguem surpreender 

o seu espetador, ultrapassando as expetativas colocadas pela leitura 

inicial do texto correspondente. 

 

 

3.6.2 Valor estético 

Para entendermos que algo é aparentemente subjetivo, devemos 

proceder à análise analítica da imagem, a partir dos seus constituintes: 

signos visuais. O diretor de arte e designer Jorge Silva (2012) constata 

este raciocínio de forma particular: 

 

[sobre os] critérios, se quisermos, que eu util izo de uma forma 

instantânea, instintiva na avaliação de uma ilustração sem obviamente me 

perder com aquilo que me rodeia, o que é o meu tempo e o meu espaço.  

(…) Um deles tem que ver com a contemporaneidade do olhar. Sob o 

ponto de vista do imaginário mas também da representação gráfica (…) 

sendo que a representação gráfica, para mim, é o fundamental da ilustração. 

O próprio trabalho gráfico do ilustrador, funciona , para mim, como o próprio 

conteúdo da ilustração. A primeira coisa que aprecio numa ilustração é a sua 

qualidade plástica ou gráfica em função de valores contemporâneos, 

contemporaneidade de representação, o que me leva a aceitar e a apreciar 

certos registos informais, de representação pouco virtuosa e que noutras 

épocas seriam considerados um subproduto ou uma má representação. 

(Silva, 2012) 
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Muitas das análises sobre o valor estático da imagem derivam da 

metodologia proposta por Barthes, referida por Joly (1994, 2007) e que 

implica a descoberta da mensagem implícita em função do significado 

dos elementos visuais, graças à sua presença mas também à ausência de 

outros que lhe estão habitualmente associados. Assim, estudar a retórica 

da imagem equivale a interrogarmo-nos acerca deste jogo sobre as 

formas e o sentido das mensagens visuais em diferentes níveis (ibid., 

1994, 2007), apoiando-nos no estudo da mensagem plástica e dos 

elementos do desenho e pintura: suporte, moldura, enquadramento, 

ângulo do ponto de vista, composição (e paginação), formas, cores e 

iluminação, textura, síntese das significações plásticas (ibid., p.104-119). 

No entanto, na prática, em concursos de ilustração, a interpretação 

dos valores estéticos de caráter subjetivo, dependem, essencialmente, 

do resultado da formação visual do observador (júri), do seu percurso 

cultural e do modo como aplica esses conhecimentos na observação de 

alguns segundos, no máximo alguns minutos, enquanto avalia centenas 

de ilustrações a concurso. Não existem condições para uma análise 

teórica demorada.  

A opinião de observadores como membros de um júri, diretores de 

arte ou críticos de revistas da especialidade ou de literatura (para a 

ilustração infantil e juvenil) adquirem particular relevância para o 

ilustrador e, para o ilustrador do álbum narrativo, todos constituem 

leitores-adultos com características particularres. A instrução destes 

agentes pode resultar de uma formação académica em artes visuais, ou 

uma proximidade profissional, de alguém que lida ou lidou regularmente 

com ilustrações ou outras formas de expressão gráfica, e, por isso, está 

habituado, pela prática, a aferir as problemáticas envolvidas na definição 
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da ilustração. Ou ainda, resultado de uma formação pessoal motivada 

por um interesse pela área da ilustração, que pode incluir algum tipo de 

relação com a ilustração.  

Deste modo, torna-se evidente que é o percurso cultural de cada 

espetador/avaliador que vai definir, de forma particular, a sua 

sensibilidade visual.  

Em Portugal causa-nos algum desconforto termos assistido, ao longo 

desta última década e meia, o que consideramos ser uma excessiva 

influência de críticos e outros agentes da área da literatura infantil e 

juvenil na avaliação e promoção da qualidade da ilustração. 

Independentemente das suas competências académicas, muitos são 

professores no ensino superior, a falta de experiência na prática de 

elaboração de imagens e, até, a ausência de alguma sensibilidade 

plástica, parece fazer-se notar em alguns julgamentos. No entanto, 

reconhecemos que tem existido um vazio de críticos e estudiosos de 

ilustração com um percurso académico nas artes visuais e quem tem 

procurado preencher esse vazio, com algum esforço, são os mesmos 

críticos e agentes literários que acabámos de apontar. 

 

 

3.6.3 Capacidade de execução técnica e soluções de composição 

Se considerarmos que a chave para ilustrar com sucesso está na 

consciência da essência da mensagem e a arte da comunicação (Zeegan e 

Crush, 2005, p.55) estes desígnios são alcançados por formas que podem 

ser representadas com muitos materiais, isto é, técnicas diferentes. O  

domínio sobre esses materiais diverge entre ilustradores. Podemos 

considerar essa capacidade técnica como um aspeto da representação 

visual, de análise menos subjetiva e mais facilmente comparável e 
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mesurável. Basta confrontarmos representações com os mesmos meios 

ou utilizarmos o conhecimento prático das propriedades das diferentes 

técnicas de representação, como a pintura a guache ou a acrílico. No 

entanto, a competência de execução, tanto pode corresponder a uma 

utilização irrepreensível dos materiais de representação como à sua 

exploração expressiva controlada. Este último exemplo é mais difícil de 

aferir. Como distinguir entre um borrão de aguarela mal definido e 

inconsistente ou uma aguada expressiva que sugere noções de leveza ou 

fragilidade? Esta última pode aparentar um resultado ingénuo mas é, na 

verdade, um registo premeditado e orientado pelo autor.  

Uma evidência da capacidade de representação do autor são as 

soluções estruturais, como evidenciam Zelanski e Fisher (1991): 

 

We can appreciate not only the way artists have handled their media 

but also their sense of design. This level of appreciation encompasses the 

ELEMENTS OF DESIGN, which are the visible characteristics of matter: line, 

shape and forma, space, texture, lighting, color, and movement or change 

through time. (…) It also involves an awareness of artists use of the 

PRINCIPLES OF DESIGN – how a work is organized for a unified effect. 

(Zelanski e Fisher, 1991, p.59-60) 

 

Aqui, referimo-nos à composição criada pelo ilustrador: a maneira 

como dispõe no plano pictórico os elementos da representação por 

forma a criar um sentido de estabilidade ou de dinâmicas próprias. O 

conhecimento de questões específicas ao estabelecimento da 

composição, como a noção de peso visual ou da pregnância da forma, 

são essenciais pois o ilustrador pode orientar o olhar do espetador em 

função da posição ocupada por determinados elementos ou utilizando 

outros recursos. 
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3.6.4 Expressão de conceitos 

O problema inicial que se coloca a um ilustrador é o de gerar uma 

ideia, um pensamento ou imagem mental formulada pela sua consciência 

que origina conceitos e conhecimento (Wigan, 2009, p.120). É, enfim, o 

que a distingue do simples instrumento decorativo. No âmbito da 

ilustração, a definição de ilustração concetual emergiu a partir de 1950 

nos Estados Unidos, com imagens em que existia um uso explícito de 

metáforas visuais como forma de apresentar o conteúdo (Male, 2007, 

p.54). Deste modo, obtêm-se representações simbólicas, metafóricas ou 

alegóricas, que contenham mais do que uma possibilidade de 

interpretação, sem perder o seu apelo visual. 

Originalidade, valor estético, técnica e conceito compreendem 

critérios de análise a que Male se refere como inteligência visual (visual 

inteligence) (Male, 2007, p.52). A sua ausência manifesta-se numa 

ilustração que denote fragilidade no desenho, escolhas inapropriadas 

relativamente à cor, à composição e aos elementos pictóricos ou 

conceptuais. Pelo contrário, o correto domínio desses valores sugere 

maturidade, experiência, sofisticação visual e compreensão do contexto 

motivador da resposta visual, e, assim, maior inteligência visual. Esta 

noção surge, assim, como uma forma de classificar em termos de 

qualidade uma ilustração, independentemente do seu género. 
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3.6.5 Opinião crítica aclarada 

Neste ponto, referimo-nos à representatividade da obra e do 

ilustrador (Núria, 2004, p.156) e sua aceitação pelos diferentes agentes 

da área. 

O mercado do livro infantil e juvenil é influenciado de várias 

maneiras: pela criança e pela forma como as suas reações influenciam a 

opinião dos adultos; pela família e membros da comunidade educativa, 

como as educadoras que escolhem os livros para analisar em casa; pelos 

media, pela divulgação que podem fazer de um título; pelos profissionais 

do âmbito da literatura infantil e juvenil (Jalongo, 2004, p.32). Podemos 

chegar à conclusão de que a obra de alguns autores é, por determinado 

motivo, representativa a partir da leitura de artigos, recensões críticas 

ou apresentações em colóquios. Assim, a referência repetida a 

determinados ilustradores por parte de autores, académicos ou críticos 

ligados à literatura e ilustração para crianças cimenta o reconhecimento 

da qualidade do seu trabalho. 

De igual modo, podemos considerar as citações de peritos como 

fontes para avaliar o prestígio da obra ou do ilustrador. Mesmo o elogio 

num artigo de opinião, a determinadas qualidades da ilustração de um 

livro que o distinguem dos demais do mesmo período em que foi 

impresso ou a exaltação da obra do ilustrador, sem especificar um livro 

em concreto, podem ser suficientes para chamar a atenção de algum 

estudo académico, ao ponto de se descobrir e estudar esse autor ou obra 

que, de outra forma, permaneceria desconhecido. 

Convém referir, igualmente, as obras que na bibliografia 

especializada têm lugar de destaque, sugerindo maior difusão do que 

outras ou referência numa entrevista de um colega ilustrador, sendo 

comum a apresentação dos colegas preferidos. (Núria, 2004, p.156) 
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Também é importante considerar a seleção de um ilustrador, ou 

obras suas, em congressos ou jornadas de ilustração, artes gráficas ou 

literatura ilustrada. São comuns encontros desse género em Portugal. 

Destacamos alguns que se têm mantido ao longo dos anos, como os 

Encontros de Literatura Para Crianças da Gulbenkian, em Lisboa ou os 

Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil, no Porto, 

passando por imensas ações de formação junto de professores.  

Finalmente, em Portugal, a seleção para o programa de promoção 

da leitura, LER+, funciona como um atestado de qualidade junto do 

público, promovendo, em simultâneo, a aquisição dos livros. Uma 

iniciativa do governo, da responsabilidade do Ministério da Educação, 

em articulação com o Ministério da Cultura e o Gabinete do Ministro dos 

Assuntos Parlamentares, o programa LER+ tem como objetivo elevar os 

níveis de literacia dos portugueses (Plano Nacional de Leitura, s.d.). 

Convém referir que, essa seleção é feita por um grupo de especialistas, 

especialmente da área da literatura infantil e juvenil. 

 

 

3.6.6 Qualidade do referente textual  

O texto acompanhante é o principal elemento de contexto em 

função do qual se valida a ilustração (Male, 2007), mas não nos 

interessa, neste estudo, perceber a fundo como se afere essa qualidade 

mas antes, como se manifesta perante o ilustrador. Esse juízo pode advir 

de várias formas, desde a atribuição de um prémio literário até ao 

próprio estatuto, entretanto adquirido pelo autor do texto. O que 

constatamos é que uma vez que a obra literária adquire um estatuto de 

qualidade, ela tem, muitas vezes, reflexos na apreciação qualitativa da 

ilustração, e, até, na obtenção de prémios. Em Portugal a influência do 



157 

 

texto sente-se, particularmente, na atribuição do Prémio Nacional de 

ilustração ou do Prémio Gulbenkian de Literatura Infantil, modalidade 

ilustração, extinto em 2006 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2006), e 

temos podido assistir a tomadas de posição que procuram validar a 

resposta à pergunta: pode um livro com um texto mediano ou fraco, mas 

extremamente bem ilustrado, ganhar um prémio? No álbum narrativo, a 

forte proximidade de texto e ilustração justifica a posição de que a 

qualidade de uma linguagem, ao afetar qualitativamente a outra, 

diminuirá a qualidade da leitura global do todo. Mas este princípio 

permitirá imensas exceções em livros de textos ilustrados, onde o texto 

escrito tem outro peso e ambas as linguagens se autonomizam. Nestes 

casos, a ilustração mantém-se sempre numa posição de subserviência, 

mesmo que ligeira. É o texto que orienta a narrativa. A ilustração é um 

apoio, que o pode valorizar. Esta hierarquização é evidente quando se 

reimprime esse texto numa nova edição ou a editora pura e 

simplesmente muda de ilustrador. Em Portugal temos podido 

acompanhar os livros de escritores como António Mota, cujos textos, 

publicados há mais de 30 anos, têm tido reimpressões com novos 

ilustradores. Também por isso, é natural uma obra destas receber um 

prémio literário mesmo com uma ilustração apenas competente, como 

acontece por vezes. É o texto que define a obra. 

Porém, se tentarmos inverter o problema, questionando-nos se 

poderá um livro bem ilustrado com um mau texto ganhar um prémio 

literário, concluímos que a pergunta só fará sentido para o álbum 

narrativo, que apresenta uma unidade narrativa entre as duas 

linguagens. 
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3.6.7 Obras premiadas de ilustração 

O ilustrador canadiano Jon Klassen (1981) resumiu o que sentiu ao 

receber a notícia da sua vitória nos prémios Caldecott, os mais 

prestigiados no panorama anglo-saxónico, com a expressão “I couldn’t 

believe it; I was going crazy.”  (Klassen, 2013). Expressão semelhante, foi 

utilizada por André Letria para descrever a alegria de ter vencido a 4ª 

edição do Prémio Nacional de Ilustração (1999) forma mais direta de 

aferir o prestígio e qualidade da ilustração de uma obra ou autor, é, 

naturalmente, conferir a atribuição de prémios de ilustração. E temos 

estado a tentar definir, precisamente, alguns dos critérios que conduzem 

à obtenção destes prémios. 

Não existem muitos em Portugal e mesmo entre estes existem, 

naturalmente, hierarquias de importância. O Prémio Nacional de 

Ilustração, atribuído pelo IPLB desde 1996, e o Prémio Gulbenkian de 

Literatura Infantil, modalidade ilustração, destacam-se dos demais. Quer 

pela ligação às entidades que os promovem, quer pelos jurados que 

participam, mas também pela divulgação que adquirem junto dos media 

e pelo valor monetário dos prémios. Infelizmente, este último foi extinto 

em 2006 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2006). Existem, no entanto, 

outros, mais recentes, que têm-se destacado pela sua continuidade, 

como o de Melhor Ilustração para Literatura Infantil do Festival de Banda 

Desenhada da Amadora; os Prémios de Edição LER/BOOKTAILORS, Melhor 

Ilustração Original; as edições dos Jovens Criadores, apoiadas pelo 

Instituto Português da Juventude (IPJ) e pela Secretaria de Estado da 

Juventude e dos Desportos. Finalmente, deixamos para o fim a 

ILUSTRARTE, Bienal Internacional da Ilustração para a Infância, 

atualmente a realizar-se em Lisboa, depois de ter começado no Barreiro, 

em 2003. Apesar de não ser um concurso exclusivamente português, tem 
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conseguido a participação constante de ilustradores nacionais entre os 

50 selecionados por um júri internacional. 

 

Em Portugal, o Prémio Nacional de Ilustração será o mais 

importante, pelo prestígio que advém de estar ligado à DGLB, Direção 

Geral do Livro e das Bibliotecas, pelo valor monetário e pelo júri, 

recrutado em especialistas da área da Ilustração e Literatura Para a 

Infância e Juventude. Composto por “Um representante da DGLB, um 

representante da APPLIJ e uma personalidade de reconhecido mérito na 

área das artes plásticas e da ilustração”, o júri tem a cargo “A avaliação 

e a seleção das obras admitidas a concurso, com base na originalidade e 

criatividade da sua ilustração (…)” (Instituto Português do Livro e das 

Bibliotecas, 2010). Algumas das críticas ao prémio apontam para uma 

eventual prioridade, em algumas edições, de jurados de formação e 

percurso profissional ligados à literatura e menos enfoque na 

especialidade de ilustração, sublinhado pela menor participação de 

ilustradores consagrados no júri. 

 

 

3.6.8 Obras premiadas de texto 

Como já discutimos anteriormente, a ilustração que acompanha um 

bom texto é, necessariamente, beneficiária dessa relação. Seja pela 

inferência de que para acompanhar um texto ou autor de qualidade será 

escolhido um ilustrador de qualidade ou pela maior visibilidade que se 

adquire. 
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3.6.9 Representação histórica e época de realização da ilustração 

O período histórico é uma variável que é tida em conta de, pelo 

menos, duas formas na avaliação qualitativa da ilustração. Se por um 

lado, o seu estudo permite caracterizar o modo como as ilustrações 

afetam a evolução da atividade e referenciam a sua evolução enquanto 

disciplina, por outro, é essencial na análise da relação da ilustração com 

os dados gerais da obra e protagonistas que pretende representar.  

  

3.6.9.1 O período histórico e a referenciação e caracterização da 

evolução da ilustração 

Quando Jorge Silva (2012) sublinha que a primeira coisa que aprecia 

numa ilustração “é a sua qualidade plástica ou gráfica em função de 

valores contemporâneos, contemporaneidade de representação (…)” 

(Silva, 2012), destaca a importância da obra gráfica ser capaz de 

apresentar aspetos visuais do tempo e espaço em que se inscreve, que, 

no limite, podem ser um reflexo social e cultural de época. 

Sabemos que a ilustração altera-se ao longo dos anos, seja por 

desenvolvimento e introdução de novas técnicas ou elementos 

estilísticos, seja pelo seu papel nas suas áreas de atuação. Foram os 

avanços técnicos do século XIX que permitiram a popularidade do livro 

para crianças nesse período, com a novidade da cor acessível a todos.  

Nas últimas duas décadas, a identidade da ilustração foi 

profundamente afetada pelo uso do computador e software associado. 

Esta nova ferramenta alterou não apenas a metodologias de trabalho do 

ilustrador mas também algumas das características iconográficas do 

trabalho gráfico. 

Por isso muitos professores insistem, junto dos estudantes de 

Ilustração, para que tenham uma noção das características plásticas, 
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técnicas e expressivas que definem o período histórico em que se 

inserem. Definir um período do desenvolvimento da ilustração, a partir 

de características técnicas e expressivas, consiste em encontrar as 

particularidades das ilustrações que, de algum modo, acrescentam 

qualidades inéditas e distintas das características de períodos 

antecedentes. 

No início da década de 90 do século XX, a mistura de pintura, 

fotografia e manipulação digital, elaborada pelo britânico Dave McKean, 

originava imagens cuja especificidade icónica era resultado das 

possibilidades permitidas pelo uso do computador, uma ferramenta nova 

que despontava e cujos pioneiros na exploração plena das suas 

potencialidades rapidamente ganharam um lugar de destaque na história 

da ilustração. Em Portugal é possível encontrar no trabalho de Alex 

Gozblau fortes influências de McKean e das suas montagens fotográficas 

digitais, de tipo bitmap ou matricial7. Num registo mais simples e limpo, 

as ilustrações de Cristina Sampaio, particularmente para o jornal 

“Público”, são um dos primeiros exemplos nacionais do segundo tipo de 

imagem digital, de tipo vetorial. 

Concluindo, um critério a ter em conta na avaliação das ilustrações é a 

sua capacidade de conter elementos que definem visualmente o período 

histórico da sua conceção, individualizando-o, pelas suas qualidades 

                                                           

7 Existem dois grandes tipos de imagens digitais. De um lado temos as de tipo bitmap ou 

matricial, resultado de programas como o Photoshop, o Corel Painter ou o Sketchbook Pro. São 
feitas a partir de pixéis, que funcionam como pontos de uma rede que pode ter maior ou m enor 
resolução e, por isso, pixéis com maior ou menor dimensão. No entanto, são de escala fixa e 
quando ampliadas perdem qualidade e definição.  

Por outro lado, temos um género de imagens digitais criadas a partir de coordenadas 
matemáticas, usualmente designadas por ilustrações vetoriais. Uma linha é definida a partir de 
um ponto de partida e um ponto de conclusão, à qual pode ser acrescentada uma curva ou 
trajetória. Utilizam-se vetores matemáticos para a sua descrição. Um vetor pode ser ampliado 
sem perder qualidade, ao contrário das imagens bitmap (Wigan, 2009, p. 248). 
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estilísticas, técnicas, de suporte de inscrição e outras, relativamente a 

movimentos passados. No contexto atual, a contemporaneidade técnica 

constrói-se, fundamentalmente, pelo uso do computador e software 

associado. 

 

3.6.9.2 O período histórico e a relação da ilustração com os dados 

gerais da obra como janela temporal 

A outra forma de analisar a ilustração, a partir do período histórico 

da sua elaboração, é enquanto janela temporal (Suari, 2004, p.141), em 

função da capacidade do ilustrador evocar e representar corretamente 

os períodos históricos retratados, observar o detalhe. Este recurso pode 

ser, de algum modo, esbatido pelo estilo do autor. Um registo depurado, 

baseado numa linha que simplifica contornos, dificilmente pode ser 

muito eficaz numa descrição pormenorizada, embora, outros recursos, 

como o uso de uma paleta cromática de castanhos, cremes e outros tons 

pouco saturados, possam auxiliar a construir um ambiente que remeta 

para um período medieval ou afastado no tempo. Podemos encontrar 

nas ilustrações da austríaca Lizbeth Zwerger um exemplo dessa 

depuração iconográfica na reinterpretação de ambientes do passado. 

Esta constatação recorda a importância do autor ser escolhido para um 

texto em função do seu estilo, mas igualmente, que a capacidade de 

reconstituição histórica pode ser, igualmente, resultado de um estilo 

expressivo, sem ser, necessariamente, detalhado. 

 

O contexto sociocultural é suficiente para interferir na indumentária 

ou tipo de objetos representados numa ilustração, sendo importante ter 

em conta a sua correta descrição.  
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Podendo ou não estar associado a questões de descrições de 

épocas, a avaliação das expressões e a sua relação com uma ação 

determinada ou a representação adequada de idade e género das 

personagens são sempre fatores a considerar na apreciação da 

ilustração. 

O que se procura tornar presente de forma eficaz são formas de 

viver (Suari, 2004, 140-145). Embora o conteúdo literário, que situa 

espacial e temporalmente a ação, esteja fora da estrita vontade do 

ilustrador, este tem o dever de poder recriar esse jogo, inserindo não 

apenas o que é textualmente evidente mas o que não é descrito pelo 

texto, mas depreendido – ampliação cultural. E que pode passar por 

representar ações paralelas com personagens principais ou secundárias, 

de estados ou ambientes emocionais, por exemplo os cromáticos 

referenciados, ou construção de cenários detalhados, com informação 

depreendida do espaço a ocupar pelas personagens da narrativa.  

 

 

3.6.10 Adequação ao género literário e idade do leitor privilegiado 

Relativamente ao critério do género literário e idade de adequação: 

interessa-nos avaliar a ilustração para livros para a infância e juventude 

de conto, narrativa. E nestes, particularmente, avaliar a dos álbuns 

narrativos. Podemos, assim, excluir os livros de caráter didático cujo 

intuito fundamental é transmitir conhecimentos a partir de textos, 

essencialmente, descritivos e de temáticas científicas, como livros sobre 

a natureza e o mundo animal. 

 Entre os géneros literários para a infância e juventude podemos 

encontrar divisões temáticas, como a aventura, amor, conto popular, 
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recreação do conto popular, drama, fábula, fantástico, ficção científica, 

histórico, humor e nonsense, realismo, terror, entre outros.  

Independentemente do género, é comum na literatura para a 

infância e juventude, a divisão em faixas etárias de adequação ao texto, 

imagem e temática, pretensamente em função de estágios de 

desenvolvimento do leitor em crescimento, como já vimos anteriormente 

(consultar subcapítulo 3.5, A relação dialética entre texto e ilustração). 

Um leitor de 3 anos não tem as mesmas capacidades cognitivas de um 

leitor de 12. No entanto, nem todas as editoras usam a mesma tabela de 

adequação etária nas suas coleções juvenis e nem sempre a sua 

aplicação aparenta ser rigorosa. Em alguns casos, perguntaram-nos, 

enquanto autores do livro, qual a idade mínima que deveria aparecer 

como informação na contracapa. 

Por outro lado, como temos percebido, não é fácil estabelecer uma 

distinção clara entre elementos distintivos de faixas etárias, por 

exemplo, entre a adolescência ou pré-adolescência. A questão sobre 

quais as obras que se referem a jovens ou crianças têm merecido 

reflexões variadas e será sempre inexata uma posição purista que julga 

poder determinar quais os livros verdadeiramente infantis e quais os 

juvenis, podendo encontrar-se conceitos bastante variáveis (Suari, 2004, 

p.150). As coleções editoriais podem variar na adequação das idades, 

considerando algumas os 12 anos como juvenis. No entanto, sabemos 

que à medida que se aproximam dos 11/12 anos, as crianças interessam-

-se cada vez mais pelos desenhos realistas. Esse interesse permite-lhes 

desenvolver desenhos que são altamente eficazes na representação das 

formas dos objetos, as suas relações espaciais, as orientações relativas a 

cada um e ao espetador (Willats, 1997, p.311). 
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Assim, é possível perceber que uma criança de 12 anos é mais 

sensível a maior informação e detalhe, que outra de 4 e o ilustrador 

deve, pelo menos, ter consciência disso. Da mesma forma, um conto 

histórico para um adolescente de 13/14 anos exigirá um nível de 

pormenor na definição de vestes e cenários de época que poderá ser 

esbatido para o pré-leitor, mais concentrado no avançar da narrativa, 

também ela mais direta e menos descritiva. Estas diferenças de 

informação são evidentes quando, jovens de 12 a 14 anos, nos apontam 

algumas ilustrações como sendo demasiado infantis para eles. 

Do que aqui dissemos, concluímos que os mais óbvios elementos 

diferenciadores de faixas etárias tendem a ser a representação 

anatómica e o detalhe. Não serão, certamente, os únicos, nem 

implicarão, de todo, sempre uma determinada faixa etária. Todavia, é 

mais natural englobar ilustrações realistas e pormenorizadas, como 

“mais ao gosto” do pré-adolescente, e as ilustrações simples e 

depuradas, como mais apropriadas aos mais novos. No entanto, como o 

referem (Arizpe e Styles, 2004), no seu estudo, encontraram muitos 

exemplos que satisfazem, simultaneamente, os gostos de diferentes 

idades. 

 

 

3.6.11 Divulgação da obra 

O autor/ilustrador em Portugal e no estrangeiro é solicitado a 

participar em muitas atividades, como encontros em bibliotecas ou 

escolas, dando palestras ou realizando workshops. Num mercado 

sobrecarregado de novos títulos, estas atividades têm um papel 

importante na divulgação da sua produção, junto de agentes educativos, 

investigadores e público em geral. Potenciam o reconhecimento da sua 
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obra e o reconhecimento por parte do público a que se destinam, as 

crianças. 

Uma vez que nos últimos anos temos participado, dezenas de vezes, 

em encontros em escolas, podemos referir que, em Portugal, 

atualmente, estas atividades entraram já no dia-a-dia destas instituições. 

Requerem, no entanto, um forte esforço do autor, pois poucas vezes são 

remuneradas, tendo como expetativa de retorno, a percentagem sobre a 

venda dos livros. O que, convenhamos, não é nada animador. 

 Tendo sido convidado em três ocasiões para ir a França e à Suíça, 

falar sobre o meu trabalho, com particular destaque para os meus livros 

publicados nesses países, apercebi-me que o que permitia a muitos 

autores dedicar-se exclusivamente à ilustração, era o excecional sistema 

de apoio estatal de que estes países usufruíam para a cultura. As 

bibliotecas francesas organizam, em sintonia com as escolas, um 

trabalho de divulgação do livro junto dos leitores, que passa pelo 

contacto direto com os autores, que percorrem esse país. Esta 

divulgação é remunerada a partir de uma tabela criada para o efeito. Não 

existem, ao contrário do que sucede habitualmente em Portugal, as 

visitas a escolas ou bibliotecas por cortesia, sem qualquer tipo de apoio.     

 

 

3.6.12 Quantidade de livros publicados pelo ilustrador 

Não será, por si só, um critério decisivo para aferir a qualidade do 

autor. Mas não deixa de ser importante considerar que a proliferação do 

número de obras de um ilustrador poderá ser sinal de aceitação editorial 

junto do púbico e de representatividade, pelo menos, no panorama 

editorial do seu país. Por outro lado, aumenta as possibilidades de um 
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autor conseguir ilustrar textos e obras que se podem tornar 

emblemáticos. 

 

Resumindo, procurámos estabelecer fatores de validação qualitativa 

da ilustração e definir quais os critérios que permitem a afirmação do 

valor das ilustrações e, por consequência, do seu autor. Interessou-nos, 

apenas identificar os critérios essenciais utilizados para analisar e 

comparar ilustrações e, assim, perceber o que realmente importa para a 

afirmação qualitativa do trabalho de um ilustrador na sua área 

profissional. Desse modo, conheceremos, igualmente, algumas das 

reflexões que, conscientemente ou não, preocupam os ilustradores no 

ato de execução de uma ilustração. 

Estes critérios serão transversais à maioria dos géneros de 

ilustração, simplesmente porque não é possível encontrar muitas 

especificações para a ilustração para crianças. Embora, como veremos 

adiante, a clareza seja apontada por autores de referência, como 

Shulevitz (1997) e Munari (1993) como matrizes orientadoras da 

conceção da imagem para crianças, nem todos os ilustradores terão 

conhecimento dessa informação. Esteticamente, influenciam, muito 

mais, as experiências visuais contemporâneas que nos rodeiam como 

simples visualização do que é publicado atualmente no mercado nacional 

e, particularmente, no internacional, à distância de um clique no 

computador e a consciência dos novos rumos de ilustração, nos seus 

diferentes géneros. 

No entanto, foi possível enumerar e definir alguns dos fatores 

fundamentais de apreciação qualitativa das ilustrações, enquanto forma 

particular de imagem. Resultam de avaliações axiológicas relativamente 

à sua originalidade; valor estético; capacidade de execução técnica e 
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soluções compositivas; expressão de conceitos; opinião crítica apurada; 

representação histórica e época de realização da ilustração; adequação 

ao género literário e idade do leitor privilegiado; divulgação da obra. 

Funcionam, assim, como as referências fundamentais que orientam 

o desenvolvimento de ilustrações para o álbum narrativo ou finalidades a 

alcançar. 
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3.7 Literacia visual e o ensino da imagem 

 

 

 

Segundo uma análise divulgada pela Marktest, em Janeiro de 2010, 

cada português viu, em média, três horas e meia de televisão por dia, no 

ano de 2009. Três horas, vinte e nove minutos e seis segundos foi o 

tempo médio passado diariamente por cada português à frente de um 

ecrã de televisão em 2009, menos seis minutos e cinco segundos do que 

em 2008 (Público, 2010). Também em Janeiro de 2010 a reputada 

fundação norte-americana Kaiser Family Foundation (2010) apresentou 

os resultados do seu mais recente estudo sobre o uso dos meios de 

comunicação e entretenimento como telemóveis, computadores e 

outros dispositivos eletrónicos por parte de jovens entre os 8 e os 18 

anos. Os dados demonstraram que o tempo médio diário dedicado à sua 

utilização cresceu dramaticamente, chegando às 7 horas e 38 minutos 

por dia. No penúltimo estudo, realizado cinco anos antes, os jovens 

consumiam, em média, seis horas e meia de meios de comunicação por 

dia e os autores do estudo afirmaram que os jovens tinham atingido o 

tempo máximo de utilização. Atualmente, os jovens americanos passam, 

em média, duas horas por dia a consumir informação de dispositivos 

móveis. Gastam outra hora com conteúdo televisivo ou música a partir 

de novas fontes, como o iTunes ou outros sites da internet (Kaiser Family 

Foundation, 2010). 

Os jovens passam mais tempo no telemóvel a jogar jogos ou a ver 

conteúdos fotográficos ou de vídeo, por exemplo a partir do Youtube, do 

que a falar. Como muitos jovens conseguem consumir vários tipos de 

meios ao mesmo tempo, as 7 horas e meia acabam por se transformar 

http://www.kff.org/
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em cerca de 11 horas de conteúdos. E o estudo não inclui o tempo 

passado a falar ao telemóvel ou a escrever mensagens (sms).                 

A ideia que se vem generalizando é a omnipresença do uso dos média; 

mais do que discutir se este uso é uma influência positiva ou negativa 

sobre as crianças, importa assumir que os meios de comunicação se 

tornaram uma presença constante no seu quotidiano, substituindo 

suportes tradicionais como o livro ou a televisão, como fonte de 

informação ou lazer.  

Embora a realidade portuguesa seja diferente, também não deixa de 

ser uma tendência que se verifica em todos os países europeus. Um dos 

aspetos inerente a este impressionante consumo multimédia está a 

indissociável e intensa presença da imagem. A sua influência no 

quotidiano do próprio desenvolvimento humano é uma evidência que, 

desde há várias décadas, tem sido alvo dos mais variados estudos. Na 

sociedade contemporânea, a capacidade de analisar e interpretar uma 

imagem assume, assim, um papel fundamental. Até o texto adquiriu um 

diferenta aspeto visual, em cartazes e mensagens na internet. Desta 

forma, não constitui surpresa a convicção de que a capacidade de leitura 

e escrita de textos promove uma adequação insuficiente para nos 

relacionarmos com os novos media. Como o refere Burmark (2008): 

 

 Indeed, signs are everywhere – for those who can read them. 

(Burmark, 2008, p.5) 

 

Esta afirmação evidencia a omnipresença da imagem no quotidiano 

social das sociedades contemporâneas e a sua qualidade, enquanto 

forma de comunicação de conteúdos, mas também sublinha a 

necessidade de sermos capazes de as interpretarmos corretamente, para 
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darmos sentido à sua compreensão plena. Para além da aquisição de 

capacidades de leitura da escrita, a sociedade contemporânea deve 

consciencializar-se da necessidade da aprendizagem da leitura visual. 

Educar visualmente é ter consciência da importância da 

comunicação visual na sociedade e permitir aos consumidores critérios 

da sua análise aprofundada. Esta problemática é análoga aos problemas 

que procuramos identificar na ilustração do álbum narrativo, com a 

diferença de que neste género de livro, o público-alvo está em estágios 

de desenvolvimento iniciais, apreendendo a realidade em que se insere e 

dando os primeiros passos na aprendizagem da leitura das palavras. É 

esta relação entre as características do álbum, fortemente apoiado no 

papel narrativo da imagem e o leitor a que se destina que potenciam 

este tipo de livro como dos primeiros instrumentos por excelência, quer 

da aprendizagem da leitura da palavra quer da imagem dos pré-leitores e 

leitores iniciais. 

Para a educação e métodos de ensino visual, muito contribuíram os 

estudos de Dondis (1991) que ajudaram a ultrapassar um dos problemas 

do ensino da educação visual: a ausência de métodos com fins 

pedagógicos, rigorosos e objetivos bem definidos. 

Mas foi necessário ultrapassar a ideia, ainda hoje presente, de que o 

ensino das artes visuais desempenharia um papel meramente recreativo 

nos currículos escolares. Parece existir uma tendência, quase natural, de 

afastamento do aprofundamento intelectual no ensino das artes visuais, 

crença que está na base dos estudos de Dondis (1991). A expansão da 

capacidade de ver tem implicações tanto ao nível da interpretação como 

da criação, como expõe Dondis: 
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Existem, aqui, implicações da máxima importância para o alfabetismo 

visual. Expandir nossa capacidade de ver s ignifica expandir nossa capacidade 

de entender uma mensagem visual, e, o que é ainda mais importante, de 

criar uma mensagem visual. A visão envolve algo mais do que o mero fato de 

ver ou de que algo nos seja mostrado. É parte integrante do processo de 

comunicação, que abrange todas as considerações relativas às belas -artes, às 

artes aplicadas, à expressão subjetiva e à resposta a um objetivo funcional. 

(Dondis, 1991 p.10) 

 

Ao ampliarmos a capacidade do espetador de entender as 

mensagens visuais, aumentamos, naturalmente, a sua capacidade de 

criar mensagens visuais. O ato de observar e criar é natural e decorrente 

da nossa capacidade de visão. Mas é o estudo que potencia e aprofunda 

ambos, como Burmark desenvolve: 

 

 (..) Because of television, advertising, and the Internet, the primary 

literacy of the twenty-first century is visual. It isn´t enough to read and write 

text. Our students must learn to process both words and pictures. To be 

visually literate, they must learn to “read” (consume/interpret) images an d 

“write” (produce/use) visually rich communications. They must be able to 

move gracefully and fluently between text and images, between literal and 

figurative worlds. (Burmark, 2008, p.19) 

 

Independentemente desta observação de Burmark poder valorizar 

excessivamente a importância da necessidade de uma educação da 

imagem, equiparando-a ao ensino da leitura, ela reflete a preocupação 

de muitos agentes do ensino. Por outro lado, depreendemos que a 

educação da leitura das imagens é um processo que atravessa todas as 

faixas etárias, podendo ser abordada, pelo menos, até à idade adulta do 

estudante. 
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A necessidade da educação da leitura da imagem deve, 

naturalmente, começar nas escola, local ideal para se trabalharem 

conhecimentos nesta área, envolvendo, desde há muito, pedagogos e 

agentes do ensino. Embora o papel da imagem na educação possa ser 

abordado a partir de uma enorme quantidade de referências, como a 

banda desenhada, cartoon, fotografia, cinema e vídeo, publicidade ou 

DVDs interativos, interessa-nos apenas, estudar as características das 

ilustrações de álbuns narrativos. Ao destinar-se essencialmente a 

crianças em fase de aprendizagem da leitura e ao estruturar-se em 

função de uma relação dialética entre texto e imagem (ilustração); o 

álbum narrativo apresenta-se como instrumento educativo da imagem 

de importância particular, permitindo abordar questões relacionadas 

com o ensino da imagem para essa faixa etária. 

Assim, pretendemos perceber as qualidades de um tipo específico 

de ilustrações, as do álbum narrativo, e como se envolvem no 

desenvolvimento do seu observador por excelência, os pré-leitores e 

primeiros leitores. 

 

3.7.1 O conceito de literacia visual  

O conceito de Literacia Visual (Visual Literacy) foi apresentado em 

1969 por John Debes, cofundador da IVLA, International Visual Literacy 

Association, nos seguintes termos: 

 

Visual Literacy refers to a group of vision-competencies a human being 

can develop by seeing and at the same time having and integrating other 

sensory experiences. The development of these competencies is 

fundamental to normal human learning. When developed, they enable a 

visually literate person to discriminate and interpret the visible actions, 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Visual_Literacy_Association&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Visual_Literacy_Association&action=edit&redlink=1
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objects, symbols, natural or man-made, that he encounters in his 

environment. Through the creative use of these competencies, he is able to 

communicate with others. Through the appreciative use of these 

competencies, he is able to comprehend and enjoy the masterworks of visual 

communication. (International Visual Literacy Association, s.d.) 

 

O conceito de literacia visual surge, portanto, como uma forma de 

descrever o complexo ato de compreender e produzir significado a partir 

de estímulos visuais, nomeadamente imagens fixas e móveis. Leitores 

visualmente educados podem determinar importâncias, estabelecer 

conexões, sintetizar informação, avaliar e criticar. É a ligação a hábitos 

de leitura textual, que pode produzir um entendimento mais complexo. 

(Frey, Fisher, 2008, P.1) 

Existem, no entanto, mais definições do termo no site da IVLA, 

variando em função dos autores que o empregaram. Esta diversidade é 

apontada como sendo o resultado da coexistência de tantas disciplinas 

que estão na fundação do conceito de visual literacy, acentuando a 

natureza eclética do termo e é o obstáculo principal em direção a uma 

definição abrangente consensual. No entanto, destacamos a tentativa de 

Arizpe & Syles para agregar os diferentes pontos de vista numa única 

definição abrangente, com a qual nos identificamos: 

 

Visual literacy is basically defined as a group of acquired competencies 

that when developed enable a viewer to comprehend, interpret, create, and 

compose visible images and messages in order to communicate effectively to  

others. (Arizpe & Styles, 2003.) 

 

É evidente que, consciência e entendimento das ligações entre arte 

verbal e visual podem permitir a inserção nos currículos escolares do 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Visual_Literacy_Association&action=edit&redlink=1
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mesmo tipo de práticas de ensino visual que são utilizadas no ensino das 

artes verbais, para conduzir a uma literacia visual, termo utilizado pela 

maioria de investigadores ligados ao álbum narrativo ou educação da 

imagem, como Arizpe & Styles (2003), Evans (1998), Kress & Van 

Leeuwen (1996). 

 

3.7.2 O álbum narrativo, instrumento de educação visual 

Uma das preocupações dos educadores é de preparar as crianças 

para se integrarem numa sociedade com as características particulares 

do seu tempo. E na sociedade contemporânea a imagem está presente 

no dia-a-dia. Hughes (1998) propõe o conceito de literacia visual (visual 

literacy), como forma de não apenas analisar as formas de utilização das 

imagens mas, a partir de análises ligadas às imagens ou seus suportes, 

podermos responder, em parte, a outros aspetos curriculares da 

formação da criança. Hughes defende, particularmente, o potencial que 

o uso das capacidades de literacia visual tem na aquisição de 

conhecimento diversificado. 

Para uma correta compreensão e aquisição de literacia visual, 

Hugues propõe-nos oito práticas para as crianças:  

1) Ler imagens que nos rodeiam no dia-a-dia, geralmente 

comerciais; 

2) Ler imagens em livros; 

3) Uso de imagens visuais para suportar a leitura de textos simples; 

4) Ler sinais, símbolos e imagens no ambiente escolar/na turma 

destinadas a promover a literacia; 

5) Criar imagens visuais com sentido, para gravar a compreensão de 

tarefas; 
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6) Usar imagens em textos que não sejam de ficção para suportar a 

aprendizagem de conhecimento; 

7) Usar imagens em textos ficcionais para suportar a aprendizagem 

de conhecimento; 

8) Ler a página: diferentes formas de apresentação do texto e da 

imagem (Hughes, 1998, p.116). 

 

Dessa forma, o conceito de literacia visual deve ser uma 

competência inter-curricular, como a escrita, ou a oralidade, ou o cálculo 

matemático, introduzindo nos currículos escolares além da leitura de 

palavras, a de imagens, símbolos e ícones. Mas também como uma 

importante capacidade para a experiência da vida (Hughes, 1998, p.117). 

 

3.7.3 O ensino da leitura da imagem (os elementos da linguagem 

visual) 

Uma das práticas da aprendizagem da leitura, enquanto função 

primária do ensino, é o uso de livros ilustrados. Geralmente a criança usa 

a ilustração para encontrar o texto. Dessa forma, está a ler imagens 

antes de saber ler um texto, particularmente em livros com um forte 

caráter pedagógico, como livros didáticos de objetos: a uma 

representação de uma maçã corresponde o desenho das letras da 

palavra maçã. 

Ao sugestionar a formação de uma história a partir da observação 

das ilustrações num álbum narrativo, a leitura da imagem torna-se, 

então, parte da estratégia com a finalidade principal de saber ler. O 

álbum narrativo é muito rico e as crianças, primeiras leitoras, necessitam 

de ajuda para lerem, particularmente porque os estimula de variadas e , 

por vezes, surpreendentes maneiras. Observam com extrema atenção 
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todos os detalhes, surpreendendo-nos com as suas observações. A ironia 

é de que ensinamos as crianças a ler, a partir de álbuns narrativos e 

depois elas são encorajadas a concentrarem-se no texto, afastando-se 

das imagens (ibid., p.118). Crianças que são excelentes leitoras de 

imagens podem ser, de alguma forma, limitadas pela concentração no 

texto, especialmente se, a partir do momento que tomam consciência do 

seu significado, observam a imagem demasiado condicionadas pelo 

texto. Mas a observação é também um ato de memória. Burmark 

apresenta estudos que evidenciam que é mais fácil memorizar imagens 

do que frases. Ficam retidas na nossa memória de longo prazo (Burmark, 

2008). Deste modo, é expectável que a relação da criança com as 

ilustrações se altere ao longo dos anos em que pode revisitá-las na 

memória ou na releitura dos livros em função do conhecimento que 

tenha dos códigos que vai adquirindo e lhe permitem reenquadrar a 

informação contida na imagem. Assim, torna-se necessário dotar as 

crianças com capacidades de leitura elementos da própria imagem, que 

constituem a sua gramática específica.  

 

Para ajudar a proporcionar uma resposta estética dos alunos às 

ilustrações dos álbuns narrativos Kiefer (1993) propõe partir-se de um 

princípio de existência de quatro semelhanças entre arte verbal e visual .  

Primeiro, ambas as linguagens verbais e visuais são constituídas por 

uma diversidade de elementos que escritores e ilustradores podem usar 

para comunicar conteúdo aos seus leitores. Em segundo lugar, artes 

verbais e visuais têm propriedades sintáticas e semânticas. Em terceiro, 

quer os escritores, quer os ilustradores artistas podem compor a sua 

linguagem particular baseada em certos princípios. Quarto, as escolhas 
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intencionais e arbitrárias, relativamente a esses elementos e princípios, 

determinam o que se designa de estilo particular do autor. 

O álbum narrativo surge assim como instrumento de trabalho 

essencial para se ser visualmente literato, para se compreender o 

sentido das imagens. 

Mas como orientar o ensino de literacia visual a partir do álbum 

narrativo para crianças? 

Na linguagem textual, o leitor utiliza o texto para analisar a 

mensagem, descodificando o significado de letras, palavras ou regras 

gramaticais. A descodificação do entendimento das imagens decorre da 

análise das pistas visuais que a constituem. Assim, os diversos elementos 

visuais contribuem para o significado do todo. A aquisição correta de 

literacia visual implica compreender o significado e constituintes da 

imagem, conhecer os seus elementos visuais básicos (Matulka, 2008, 

p.142), isto é, os elementos do desenho e da pintura, a sua gramática 

visual. A importância da necessidade de compreender as partes para 

bem interpretar o todo será, porventura, o princípio pedagógico base das 

diferentes formas de conhecimento e a importância da sua aplicação ao 

estudo da imagem gráfica que está bem sintetizada nas palavras de 

Dondis (1991): 

 

Rudolf Arnheim é o autor de uma obra brilhante na qual aplicou grande 

parte da teoria da Gestal, desenvolvida por Wertheimer, Köhler e Koffka à 

interpretação das artes visuais. Arnheim explora não apenas o 

funcionamento da perceção, mas também a qualidade das unidades visuais 

individuais e as estratégias de sua unificação em um todo final e completo. 

Em todos os estímulos visuais e em todos os níveis da inteligência visual, o 

significado pode encontrar-se não apenas nos dados representacionais, na 

informação ambiental e nos símbolos, inclusive a linguagem, mas também 
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nas forças compositivas que existem ou coexistem com a expressão factual e 

visual. Qualquer acontecimento visual é uma forma com conteúdo, mas o 

conteúdo é extremamente influenciado pela importância das partes 

constitutivas, como a cor, o tom, a textura, a dimensão, a proporção e suas 

relações compositivas com o significado. (Dondis,1991 p.21) 

 

Os álbuns narrativos são fonte de reconhecimento dos elementos do 

desenho como a linha, a cor, a mancha, a composição. Para essa 

avaliação dos elementos visuais no livro, a criança deve aprender a 

distinguir entre realidade e ficção (irreal), a importância do detalhe na 

construção do todo, as características plásticas e expressivas de cada 

técnica de representação, compreender o conceito geral, a mensagem, 

que são sugeridos pela imagem (Lacy, 1986, p.2). Este processo inicia-se 

a partir das unidades de significação da imagem, tal como nos sugere 

Dondis (1991): 

 

Para começar a responder a essas perguntas é preciso examinar os 

componentes individuais do processo visual em sua forma mais simples. A 

caixa de ferramentas de todas as comunicações visuais são os elementos 

básicos, a fonte compositiva de todo tipo de materiais e mensagens visuais, 

além de objetos com experiências: O Ponto, a unidade visual mínima, o 

indicador e marcador de espaço; a linha, o articulador fluido e incansável da 

forma, seja na soltura vacilante do esboço seja na rigidez de um projeto 

técnico; alarma, as formas básicas, o círculo, o quadrado, o triângulo e todas 

as suas infinitas variações, combinações, permutações de pianos e 

dimensões; a direção, o impulso de movimento que incorpora e reflete o 

caráter das formas básicas, circulares, diagonais, perpendiculares; o tom, a 

presença ou a ausência de luz, através da qual enxergamos; a cor, a 

contraparte do tom com o acréscimo do componente cromático, o elemento 

visual mais expressivo e emocional; a textura, ótica ou tátil, o caráter de 
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superfície dos materiais visuais; a escala ou proporção, a medida e o 

tamanho relativo; a dimensão e o movimento, ambos implícitos e expressos 

com a mesma frequência. São esses os elementos visuais; a partir deles 

obtemos matéria-prima para todos os níveis de inteligência visual, e é a 

partir deles que se planejam e expressam todas as variedades de 

manifestações visuais, objetos, ambientes e experiências.  

Os elementos visuais são manipulados com ênfase cambiável pelas 

técnicas de comunicação visual, numa resposta direta ao caráter do que está 

sendo concebido e ao objetivo da mensagem. (Dondis, 1991) 

 

É a compreensão da existência e características destes elementos 

visuais que pode servir de base para o ensino da literacia visual e 

correspondentes práticas de interpretação da imagem. Assim, o álbum 

narrativo assume-se como instrumento importantíssimo para se 

encontrar práticas de ensino que sejam acessíveis aos seus leitores.  A 

criança encontra nos álbuns narrativos forma de colocar em prática o 

reconhecimento dos elementos do desenho como a linha, a cor, a 

mancha, composição. Para essa avaliação dos elementos visuais no livro, 

a criança deve aprender a distinguir entre realidade e ficção (irreal), a 

importância do detalhe na construção do todo, as características 

plásticas e expressivas de cada técnica de representação (Lacy, 1986, 

p.2). Deste modo, poderá compreender o conceito geral, a mensagem, 

do que é sugerido pela imagem. 

 

 

3.7.4 Literacia emergente 

No caso específico dos pré-leitores, é necessário referir ainda a 

crescente importância do conceito de literacia precoce (early literacy). 

Tem sido identificada como uma forma importante de desenvolvimento 
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da criança por educadores e bibliotecários (Matulka, 2008, p.131-135). O 

seu entendimento assenta no conhecimento que a criança tem da leitura 

e da escrita, antes de ter capacidades para ler e escrever e da literacia 

visual, enquanto capacidade de perceber e dar sentido às imagens.  

Mais do que a habilidade de ler e escrever, a literacia compreende a 

capacidade de estruturar ideias a partir da reflexão e análise para 

comunicar informação. Alguns estudos apontam para um maior sucesso 

escolar, no primeiro ano da escola, em crianças que tenham uma 

experiência de contacto e análise do livro e do seu conteúdo. A 

consciência de que fundações da linguagem e literacia começam antes 

dos três anos de idade têm levado pais e educadores a fomentar o seu 

desenvolvimento nas crianças. Como o álbum narrativo se estrutura 

numa relação dialética entre texto e imagem, será o veículo ideal de 

suporte para o desenvolvimento da literacia nos primeiros e pré-leitores. 

O mercado editorial, consciente desta realidade, também tem promovido 

a edição de livros apropriados para os pré-leitores, com particular 

destaque para o álbum. 

Assim, o conceito de literacia precoce pode ser entendido como os 

conhecimentos que a criança adquire, desde a infância, sobre leitura e 

escrita, antes mesmo de saber ler e escrever. Até aos dois anos, o 

vocabulário e a motivação pelo registo impresso suportam esse 

conhecimento. Dos 2 anos até aos 5/6 anos desenvolve-se a consciência 

da informação impressa, das capacidades narrativas, conhecimento das 

letras e consciência fonológica (ibid., 132-133). 

 

Resumindo, constatámos como os novos meios de comunicação, 

telemóveis, computadores e outros dispositivos eletrónicos, se 

tornaram, uma presença constante no quotidiano de crianças e jovens, 
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que consomem conteúdos de multimédia. São novas fontes de 

informação, ou lazer, que substituem suportes tradicionais como o livro 

ou mesmo a televisão. Esta omnipresença de imagens, fixas ou em 

movimento, no quotidiano social, sublinha a necessidade de sermos 

capazes de as interpretarmos corretamente, para darmos sentido à sua 

compreensão plena. 

A aprendizagem da leitura visual é a única forma de expandir a 

nossa capacidade de ver, de entender e criar uma mensagem visual  

(Dondis, 1991, p.10). Os jovens de hoje devem ser capazes de se 

movimentar fluentemente entre estímulos textuais e visuais, entre 

mundos literais e figurativos (Burmark, 2008, p.19). 

Com o conceito de literacia visual surge uma forma de descrever o 

ato complexo de compreender e produzir significado a partir de 

estímulos visuais, nomeadamente, imagens fixas e móveis. Dessa forma, 

a literacia visual deve ser uma competência intercurricular, como a 

escrita, ou o cálculo matemático, introduzindo nos currículos escolares, 

além da leitura de palavras, a de imagens, símbolos e ícones (Hughes, 

1998, p.117). 

A imagem torna-se, então, parte da estratégia com a finalidade 

principal de saber ler, não apenas o texto mas a própria imagem. 

Neste contexto, o álbum narrativo é um instrumento de trabalho 

essencial para se ser visualmente literato e compreender o sentido das 

imagens. 

A aquisição correta de literacia visual implica compreender o 

significado e constituintes da imagem, conhecer os seus elementos 

visuais básicos, como a linha, cor, mancha ou composição. Para essa 

avaliação dos elementos visuais no livro, a criança deve aprender a 

distinguir entre realidade e ficção (irreal), a importância do detalhe na 
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construção do todo, as características plásticas e expressivas de cada 

técnica de representação, compreender o conceito geral, a mensagem, o 

que é sugerido pela imagem (Lacy, 1986, p.2). 
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3.8. O valor idiossincrático do estilo: rumo a uma identidade 

 

 

 

Nas últimas duas décadas, assistiu-se, em Portugal, à proliferação de 

cursos superiores de Design Gráfico, onde a ilustração sempre 

desempenhou um papel de destaque. Se, inicialmente, o ensino da 

ilustração estava integrado num exercício de projeto, recentemente, 

tem-se constituído como disciplina autónoma, sobretudo nos cursos de 

Design de Comunicação. Inclusivamente, na primeira década do século 

XXI, abriram algumas licenciaturas e mestrados dedicados à ilustração. 

No início de 2013, encontrámos na ESAP de Guimarães uma licenciatura 

em BD/Ilustração e um mestrado em Ilustração; na AR.CO em Lisboa, 

uma licenciatura em Ilustração/Banda Desenhada; no IPCA, em Barcelos, 

um mestrado em Ilustração e Animação; no ISEC, em Évora, um mestrado 

em Ilustração e na ESAD, em Matosinhos, e na FBAUP, no Porto, existe 

uma unidade curricular autónoma de ilustração nos cursos de Design de 

Comunicação. Como é evidente, tem-se fomentado o aparecimento de 

ilustradores numa quantidade muito acima das necessidades e 

possibilidades do mercado que, desta forma, apenas absorve uma 

pequena parte. O elevado número de praticantes, aliado à reduzida 

dimensão do mercado português, condiciona, particularmente, o 

desenvolvimento de uma carreira. Serão poucos os ilustradores 

portugueses financeiramente sustentados apenas pelo seu trabalho, 

situação que não é exclusiva de Portugal. Estas questões são sintetizadas 

por Moura (2011) num artigo para o suplemento P3, do Jornal Público de 

que destacamos um excerto nas primeiras páginas (subcapítulo, 2.1.2 O 

ilustrador em Portugal no início do século XX)  do nosso estudo, onde 
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expõe as dificuldades com que os jovens ilustradores portugueses se 

deparam para sobreviverem apenas do seu trabalho, e de se instalarem 

no sistema laboral com necessidades específicas muito variadas. Tudo 

isto contribuiria para um trabalho de ilustração mais experimental e 

pessoal (Moura, 2011). 

Esta precariedade pode contribuir para que muitos ilustradores 

vejam um convite para publicar um álbum narrativo como oportunidade 

para se promoverem profissionalmente e valorizar o currículo, sem 

grandes expetativas de retorno financeiro ou colaboração regular. 

Portanto, a ilustração do álbum pode refletir uma vontade evidente de 

exprimir valores plásticos contemporâneos com a preocupação de serem 

validados não pelo público-alvo natural, os primeiros e pré-leitores, mas, 

antes, por adultos: os seus pares e agentes de opinião sobre design e 

ilustração, cujas preocupações e formação cultural são muito distintas.  

A dificuldade em publicar regularmente ilustrações remuneradas, 

em Portugal, tem contribuído para o aparecimento de alternativas que 

satisfazem, pelo menos, a vontade de apresentar e divulgar  o seu 

trabalho. Para muitos ilustradores é suficiente a exposição do seu 

trabalho de autor em galerias ou espaços análogos ou, simplesmente, na 

internet, conseguindo, através destes canais de divulgação, 

reconhecimento e alguma satisfação pessoal. Existem, atualmente, vários 

espaços de exposição de ilustrações no Porto e Lisboa, dos quais 

destacamos, pela notoriedade e dinâmica, a galeria Dama Aflita, Galeria 

Ó e as livrarias/galerias Mundo Fantasma e Papa-letras, no Porto e, mais 

recentemente, a 4A Fábrica, em Lisboa. Claro que esta prática de 

exposição, cada vez mais comum, coloca uma questão: os trabalhos 

expostos são ilustrações ou “apenas” devem ser designados de desenhos 

ou pinturas? Este problema é também contextualizado por Mário Moura:  
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Quando exposta e vendida aqui, a ilustração torna-se numa forma de 

arte que pode ser comprada facilmente, por gosto pessoal, sem grandes 

expetativas de um bom ou um mau investimento (sem grandes necessidades 

de legitimação, portanto). Ocupa assim um nicho dentro do ecossistema da 

cultura, quase no exterior do mercado da arte, a meio caminho entre a rua e 

a instituição, onde a própria palavra “ilustração” se torna apenas um nome 

de conveniência. (Moura, 2011) 

 

Também concordamos que a designação de “ilustração”, para a 

maioria destes casos, é apenas circunstancial. Compreende uma 

designação de intenção inicial ou, fundamentalmente, o que a veicula , 

enquanto ilustração, é o estatuto do seu autor, um designer ou 

ilustrador de formação académica. Afastando-se dos propósitos 

históricos de se associar a um texto que clarifica e enriquece ao 

funcionar como solução visual encomendada por terceiros, o estatuto 

impreciso de “quase obra de arte” não a legitima o suficiente para a 

valorizar enquanto peça de venda que possibilite diminuir a precariedade 

económica de muitos dos seus autores. Desse modo, como já referimos 

anteriormente, estes parecem situar-se na orla da sua identidade 

profissional: nem são “pintores” ou “escultores” do circuito de galerias 

de arte contemporânea, nem o seu trabalho é, firmemente, uma 

ilustração no seu sentido de prestação de um serviço. 

O elevado número de ilustradores profissionais, ou os aspirantes, e 

os eventos expositivos que vão proliferando, ajudam a explicar porque 

existe, hoje, uma enorme diversidade de registos gráficos, de tal forma 

que não é possível falar num “estilo” do nosso tempo, mas em “estilos” 

muitos estilos, que se confundem, por vezes, com a criação visual de um 

único autor. 
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A necessidade de associar o seu trabalho a um estilo pessoal e 

distinto, idealmente com elementos gráficos originais e inovadores, é um 

desígnio fundamental que orienta quer a formação académica quer a 

atividade profissional da generalidade dos ilustradores. Em síntese, o 

ilustrador procura, ou é incentivado para esse efeito, que o seu trabalho 

seja único e inconfundível, afirmativo o suficiente para que possa ser 

facilmente identificável, a partir das suas características visuais. Desse 

modo, não é apenas mais um na miríade de profissionais que oferecem 

os seus serviços. Esta procura pode mesmo tornar-se uma obsessão e 

constitui quase uma imposição cultural de uma parte significativa dos 

agentes da ilustração, sendo característica referenciada por autores 

como Wigan (2009), Male (2007) ou Heller e Arisman (2004), como 

veremos adiante. 

 

A noção de estilo nas artes plásticas é, geralmente, aplicada a uma 

filosofia visual comum, caráter de um grupo, uma cultura ou período 

histórico, que sustenta um género artístico, abrangendo a manifestação 

visual do criador individual. Seria então uma síntese visual de elementos, 

técnicas, sintaxe, inspiração, expressão e finalidade que constitui uma 

expressão visual modelada pela plenitude de um ambiente cultural  

(Dondis, 1991; p.161). 

Dependendo da área de ilustração, este estilo pode ter 

características diferentes. A ilustração editorial para jornais e revistas 

pode procurar, tendencialmente, povoar esse estilo com elementos que 

sejam referências de contemporaneidade, de ambiente cultural. No fim 

dos anos 90 do século XX, essa referência podia ser, por exemplo, 

simplesmente técnica, através da evidência da utilização do computador. 

A coloração em Photoshop ou em cores planas de programas vetoriais 
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como o Freehand ou Adobe Illustrator, começava a substituir a prova 

material e textural da pintura tradicional, em acrílico ou aguarela. O 

trabalho de Cristina Sampaio para o jornal Público é um exemplo de 

como um grafismo vetorial, assente em cores planas e contornos de 

espessuras constantes, ajudou a sublinhar a imagem de alguma 

sobriedade já presente na conceção gráfica. 

A noção de estilo tanto é utilizada para definir um conjunto de 

autores que trabalham dentro de características semelhantes e que se 

podem inserir numa referência histórica já estabelecida nas artes visuais, 

como os referidos estilos surrealistas, arte bruta ou realistas (aqui, no 

sentido fotográfico da representação), como referir-se à produção de um 

autor particular, dentro de um dado período. 

Assim, importa adequar o sentido do termo estilo por forma a 

designar exclusivamente a produção individual de um ilustrador. Quando 

aplicado neste princípio de identidade individual, o estilo individual de 

um ilustrador, tal como o define Male (2007, p.50), é: 

 

 (..) the distinctive visual language that identifies one´s `mark` or 

personal iconography. It is that particular feature or quality that determines 

what kind of illustration one is associated with. It should also define one´s 

placement within a visual, illustration genre.  (Male, 2007, p.50) 

 

A expressão de estilo individual (individual style), que procura 

particularizar sobretudo as características estéticas presentes no 

trabalho de um autor, é regularmente utilizada por outros autores, como 

Heller e Arisman, (2004). Embora a permanência do termo style (estilo) 

mantenha, ainda, um entendimento abrangente do seu sentido, cremos 

que sugere, corretamente, a ideia de que as diferenças alcançadas por 
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um autor em relação a outro são, geralmente, pequenas mas suficientes 

para serem percebidas, pelo menos por quem tenha alguma cultura 

visual, e, por isso, destacadas. 

Existem hoje tantos ilustradores e tantas correntes gráficas, que 

quando falamos em estilo na ilustração contemporânea, é mais natural 

que o entendamos como ligado a um autor. Talvez por isso, Wigan (2009) 

defina estilo (style) tal como temos definido individual style: 

 

The distinctive features and mannerisms of an illustrator´s work used to 

convey content, values and ideas visually. The distinctive ethos and 

characteristics of illustrator´s and designer´s work have come to define and 

characterise whole eras of popular and visual culture. (Wigan, 2009, p.226) 

 

Também Jorge Silva (2012) sublinha a necessária coesão estilística, 

como forma de valorização da ilustração, defenindo-a enquanto 

coerência interna: 

 

O segundo critério [de avaliação de uma ilustração] é o da 

homogeneidade. Ou seja, eu aprecio um ilustrador e tendo a aceitar melhor 

um ilustrador quando ele tem uma coerência formal, uma coerência interna 

no seu próprio trabalho. Houve, durante muito tempo, principalmente à 

volta da indústria publicitária esse standard de apresentação de muito 

registos diferentes. Eu sempre achei que isso era um enfraquecimento de 

uma visão autêntica, única do ilustrador, que era isso que me interessa va. 

Um outro critério que tenho de avaliação é sobre a capacidade que os 

ilustradores têm de ser fiéis a si próprios, ou seja, qual é o grau de 

infidelidade que têm consigo próprios. Eu digo sempre que um ilustrador 

tem de ter uma disciplina. A ilustração não é apenas um ato gratuito de 

fantasia gráfica. Tem uma coerência interna, tem uma estrutura, um sistema. 

E eu bato-me muito com isso em relação aos ilustradores. (…) A minha 
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perspetiva é de que cada ilustrador tem um mundo, em transformação, 

sempre, mas tem um mundo próprio e esse mundo tem regras. Todos os 

mundos têm regras. Pode ser o cromatismo, pode ser a figuração, pode ser o 

traço, a representação gráfica. Ou pode ser a acumulação da sua posição de 

metáforas ou de ideias. Tudo isso pode ser passível de ser criticado e 

discutido, desde que eu entenda qual é o sistema daquela ilustração.  (…) Eu 

aprecio muito essa coerência interna. Concetual, mas também gráfica, 

essencialmente gráfica. É isso que talvez possa distinguir um grande 

ilustrador de um amador ou de um mau ilustrador. É a capacidade que o 

ilustrador tem de ser fiel a si próprio. (Silva, 2012) 

 

Deste modo, para nos referirmos às características específicas de 

um ilustrador, que o distinguem e identificam entre colegas, 

relativamente ao uso de recursos técnicos, conceptuais e expressivos 

semelhantes, usaremos igualmente a tradução portuguesa, a designação 

de estilo individual. 

Esta identificação visual própria tem várias vantagens. Por um lado, 

num mercado tão competitivo, a diferença pode permitir ao ilustrador 

chamar a atenção sobre a sua obra e ser uma mais-valia para conseguir 

clientes, que podem, assim, antever parcialmente a configuração do 

resultado final. Por outro, esta capacidade para se estabelecer entre 

tantos autores está, geralmente, associada a um reconhecimento 

positivo de qualidades e competências. 

No entanto, esta noção de estilo tende a ser interpretada como 

valorizando os elementos gráficos visíveis, resultando das, praticamente, 

infinitas, possibilidades de combinação dos constituintes materiais de 

uma ilustração, dos elementos da gramática visual. Porém, a 

componente concetual também é capaz, por si só, de definir marcas de 

autoria. 
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As ilustrações, enquanto apresentações visuais, são elementos 

gráficos que informam em função daquilo que representam. O estilo é 

vulgarmente identificado em função da aparência visual de uma 

ilustração. Embora se construam em função de opções formais, o seu 

potencial de interpretação concetual deriva do que é efetivamente 

representado e da capacidade e percurso intelectual do observador. 

Assim, o fator concetual está intrinsecamente presente na 

representação, nos elementos visuais. Esta identidade visual, não é, 

apenas, construída a partir de opções formais, mas, naturalmente, 

implica informação. Por isso, a expressão compreende, igualmente, a 

natureza concetual da ilustração, que pode ser um fator de definição de 

estilo individual. Quando Heller e Chwast (2008) procuravam inventariar 

vários séculos e ilustrações para agrupar em estilos, constataram: 

 

 We found that illustration and illustrators are often better defined by 

their respective concetual methods than by the surface alone. (Heller e 

Chwast, 2008, p.6) 

 

A necessidade de um estilo individual em algumas áreas da 

ilustração é realçada por Heller (in Heller e Arisman, 2004). O seu 

testemunho é particularmente importante, pois trata-se de um dos mais 

influentes diretores de arte americanos, autor de vários livros de 

referência no âmbito do design e da ilustração: 

 

 (…) But the fact is there is a zeitgeist or prevalent style that many 

young illustrators follow. Whether it is the surrealist style or the art brut 

style or a realist style. For each of these categories there are exe mplars 

representing them. Brad Holland is surreal, Henrik Drescher is brut, and 



192 

 

James McMullan epitomizes the realist sensibility yet has an impressionistic 

leaning. These are languages as well as styles. So it is not unusual for artists 

and illustrators to work with these dominant languages. 

I’ve used illustrators who somewhat resemble Holland or Drescher or 

McMullan or any number of others, but I would not use them if they looked 

exactly like these artists. When I see someone’s work, the worst thing I cou ld 

say to myself is “this is like Holland.” But this determination is subjective. 

(Heller e Arisman, 2004, p.69) 

 

Deste modo, um renomado diretor de arte exemplifica a 

importância de trabalhar com o autor “original” de determinado estilo 

individual e de como essa individualidade é uma mais-valia profissional, 

quer para o ilustrador quer para o cliente que o apoia. 

Em Portugal, o sucesso internacional alcançado por André Carrilho e 

a inegável qualidade do seu trabalho, influenciou, de forma evidente, 

vários caricaturistas que apareceram na imprensa nos últimos anos. 

 

É manifesto que a inovação e qualidade do trabalho de alguns 

autores é tal, que se torna o principal veículo da sua promoção e 

consequente divulgação, estabelecendo-se como referências históricas 

da evolução da Ilustração. No entanto, a excessiva semelhança entre 

estilos individuais de ilustradores é, naturalmente, pouco apreciada e 

pode ser vista de uma forma depreciativa. Reduz o resultado a uma 

espécie de exercício de cópia orientada, em que se resolve um problema 

como uma colagem de elementos de outro ilustrador.  

Na época em que vivemos, com o acesso imediato a informação 

permitido pela internet, um jovem aluno de ilustração, pode colocar 

online uma peça com conteúdos inovadores que são imediatamente 

imitados por alguém noutro país. Neste ambiente ávido por tudo o que é 
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novo e diferente, a rápida troca de influências apenas valoriza ainda mais 

os estilos individuais inovadores. 

 

Também encontramos evidências da importância da formação de 

um estilo individual no ensino da ilustração. Em Portugal, na 

apresentação do Mestrado em Ilustração Artística da Universidade de 

Évora, destacámos: 

 

(…) O ilustrador deve explorar as palavras (suas ou de outros) com 

imagens da sua autoria, de modo a desenvolver um vocabulário artístico 

próprio e contemporâneo que informe, provoque, revele e surpreenda. Este 

processo é difícil e exigente, por isso os candidatos devem ser capazes de 

uma expressão individual mas que ao mesmo tempo aceitem dar resposta a 

um mercado em ascensão com criação de novos nichos.  (Universidade de 

Évora, s.d.) 

 

No enquadramento do mestrado em Ilustração e Animação do 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave também deparámos com o 

seguinte excerto: 

 

(…) Pretende-se privilegiar o pensamento crítico, criativo, técnico e 

comunicativo como forma de expressão individual e do entendimento das 

suas aplicações práticas. (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, s.d.)  

 

Mas o estilo individual é assim tão necessário ao ilustrador? E de 

uma forma particular ao ilustrador de livros para crianças? Qualquer 

estilo serve para um livro destinado às crianças? Ao debruçarem-se sobre 

a problemática do estilo na linguagem oral e escrita, Estrela, Soares e 
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Leitão (2004) contextualizam algumas questões pertinentes que nos 

serão úteis:  

 

Em paralelo com o conceito de qualidade da linguagem, sem a 

prejudicar e até como garantia da sua existência, encontra -se o conceito de 

adequação.  

O conceito de qualidade da linguagem está em estreita relação com a 

noção de norma culta e, em geral, identifica-se com os preceitos gramaticais. 

O efeito de adequação pode configurar a situação de desvio, que a 

gramática, como disciplina normalizadora, padroniza, e a estilística, 

disciplina muito mais flexível, explica e justifica. 

Sem prejuízo da sua qualidade, a linguagem deve, pois, adequar-se a 

circunstâncias específicas de comunicação, a fatores de ordem pessoal, a 

intenções de ordem estética, ao assunto, ao género, ao leitor, ao ouvinte, à 

situação. 

Cada estilo que se diferencia é, assim, uma variante de uso do sistema 

linguístico, determinada por uma específica intenção comunicacional ou 

estética, que constitui, coerente e logicamente, um sistema característico de 

expressão. 

Os diferentes estilos, assim constituídos, pertencem a um escritor, a 

um género, a um grupo, a uma classe, a uma época, a uma profissão, a uma 

situação, e cada um, dentro dos seus critérios de gosto e de adequação, 

enriquece o sistema linguístico que utiliza. (Estrela, Soares e Leitão, 2004, 

p.174-175) 

 

As analogias com a linguagem visual são evidentes, e este excerto 

ajuda-nos a perceber a necessidade de colocar a questão da adequação 

da linguagem pictórica aos livros para crianças, tal como o fazem na 

linguagem escrita, em função da especificidade de leitores, temas e 

construção estilística. Assim, se o texto infantil e juvenil é sistema de 



195 

 

expressão específico que implica alguma adequação, porque haveria a 

construção da imagem afastar-se dos mesmos desígnios? 

A variação estilística pode ser determinada pela profissão, estilo 

didático, jornalístico ou publicitário, por exemplo ou determinada pelo 

género textual, como o livro técnico ou a monografia; determinada pela 

relação interpessoal, estilo impessoal ou pessoal; determinada por 

razões de ordem estética, o estilo literário. 

A cada estilo é possível atribuir marcas distintivas que o definem e 

são responsáveis pela sua operacionalidade, particularmente nos casos 

dos estilos jornalístico, didático e literário. Por exemplo, entre o estilo 

didático e o estilo literário, a compreensão fundamental de ambos, bem 

como as suas diferenças, permitem construir com naturalidade, marcas 

de estilo próprias, como evidenciam Estrela, Soares e Leitão (Estrela, 

Soares e Leitão, 2004), primeiro para o estilo didático: 

 

A chamada língua de ensino ou língua da escola tem como função 

fundamentalmente tornar explícito o implícito do saber didático. Pressupõe 

um destinatário-tipo que será o aluno médio. ( ibid., 2004, p.175) 

 

Posteriormente, definindo o estilo literário: 

 

Nascidos da criação individual ou mesmo grupal, os estilos literários 

modelam a linguagem através de um continuado trabalho de teor artístico. 

Procuram formas de expressão consideradas belas, originais, 

impressivamente significativas. ( ibid., 2004, p.177) 

 

E quais são as marcas do estilo literário para crianças? O que está 

globalmente instituído será um meio-termo entre didático e literário, 

compreensão que poderemos alargar ao âmbito da imagem para 
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crianças. Embora exista um grau elevado de arbitrariedade na 

compreensão da representação gráfica em função do espetador que 

observa, para já, a necessidade fundamental que define uma ilustração 

para crianças será a de dever existir uma premissa de compreensão. De 

outro modo, como vimos anteriormente, o processo de comunicação é 

interrompido e a criança não consegue interpretar o que vê e lê. É 

interessante que Cressot (1947, 1980) utilize exatamente a comunicação 

com a criança como exemplo da importância da compreensão no facto 

estilístico: 

 

Por outras palavras, perante o material de que o sistema geral da língua 

dispõe, operamos uma escolha, a partir não só da consciência que possuímos 

desse sistema como da que atribuímos ao destinatário do enunciado. O facto 

estilístico é, pois, tanto de ordem linguística como psicológica e social: é 

necessário que sejamos compreendidos. A prova está em que não falamos a 

uma criança como a um adulto, a uma pessoa culta como a uma inculta.  

(Cressot, 1947, 1980, p.13) 

 

Assim, a ilustração, ou o texto que a acompanha, são exteriorizações 

do pensamento, e constituem um ato de comunicação. Supõe, por isso, 

uma atividade emissora de um sujeito emissor e uma atividade recetora 

do destinatário. Este tem de conseguir interpretar essa mensagem. A 

criança tem de poder fazê-lo, mesmo que de forma imprecisa, pois a 

imagem convida a essa difusão interpretativa. No entanto, a criança não 

pode ficar completamente incapaz de decifrar a ilustração que observa, 

como o atestou, no seu estudo, Denburg (1976-1977), concluindo que as 

ilustrações que não sejam “explicitamente significantes” para com o 

texto, distraem e perturbam a criança. E esse é o risco que os 

ilustradores correm quando acentuam aspetos expressivos e conceptuais 
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que favorecem um estilo erudito, valorizado pelos seus pares ou por 

agentes que o validam qualitativamente, sendo, no entanto, todos 

adultos com uma formação cultural e artística, até de ensino superior. 

Será essa formação comparável à formação de uma criança entre os 2 e 

os 8 anos, a média de idades do leitor privilegiado do álbum narrativo? 

Naturalmente que não. 

Shulevitz (1997) defende as características fundamentais de 

adequação da ilustração de álbuns narrativos para crianças: a 

necessidade de ser pictoricamente clara para ser legível (Shulevitz, 1985, 

1997, p.120-121). Opinião semelhante é acerrimamente defendida por 

Munari (1993): 

 

“Um bom livro para crianças dos três aos nove anos deveria narrar uma 

história muito elementar e incluir figuras inteiras, a cores, muito claras e 

precisas. As crianças são admiravelmente observadoras e dão-se conta de 

muitas coisas que é frequente os adultos não perceberem.” (Munari, 1993, 

p.70) 

 

A legibilidade da ilustração está diretamente relacionada com a 

facilidade e interesse que o espetador consegue perceber o seu 

conteúdo e forma (ibid., p.121). Como Shulevitz refere, no contexto dos 

álbuns narrativos: “If excessive effort is needed to understand a picture, 

one is less likely to be interested in it. A picture should not be a puzzle. 

When a picture is unreadable, it defeats the purpose of illustration.”  

(Shulevitz, p.121). Também Joly (2003) nos ajuda a entender o termo 

situando-o no âmbito do processo de comunicação: 
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“Se se espera esta «visibilidade» é porque ela está implicitamente 

ligada a uma «boa» legibilidade: do visível ao legível. Uma imagem bem 

legível e, por conseguinte, bem compreensível, como afirma a doxa, é uma 

imagem sem ruído, sem parasitas, sem ambiguidades, sem dúvidas. (Joly, 

2003, p.95). 

 

As preocupações com a clareza e legibilidade da imagem vão de 

encontro às conclusões de Denburg, que apresentámos atrás, e cujo 

estudo evidencia que as soluções de representação desadequadas 

podem ser um fator perturbador da comunicação. Mas cumprem, 

também, as nossas próprias expetativas e experiência enquanto autores 

de ilustrações para crianças, há cerca de 15 anos. Haverá quem discorde 

de referenciarmos a nossa experiência empírica nesta tese como se de 

uma certeza se tratasse. No entanto, foi essa mesma vivência que nos 

conduziu a este estudo, e não podíamos deixar de lado mais de cinco 

centenas de encontros em jardins-de-infância, escolas do 1º ciclo e 

bibliotecas, onde assistimos ao confronto dos primeiros leitores com 

ilustrações e, em alguns casos, o principal fator de perturbação do 

processo de comunicação foi, sobretudo, a incompreensão das imagens 

apresentadas durante o momento da primeira leitura ou posteriores. 

Seja por incapacidade de identificarem corretamente o que visualizam ou 

em entenderem a adequação de questões estilísticas, como escolhas de 

cores ou deformações pictóricas expressivas. Ou então, por terem 

dificuldade em reconhecerem, na imagem, o conteúdo do texto, como se 

a ilustração não conseguisse estabelecer pontes interpretativas 

pertinentes capazes de se afirmarem como consequência natural do 

texto. 
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Assim, ao ilustrador, coloca-se o problema da capacidade de 

distinguir o que é essencial, como o refere o mesmo Shulevitz: 

 

When the artist´s personality, rather than subject matter, is the focus 

of attention in a children´s book, personal style becomes a substitute for 

what is vital to the picture – the content. Excessive preoccupation with style 

can lead to affection. It can divert the reader´s attention from the picture to 

the artist, from the content to the packaging. It can also interfere with the 

readability and enjoyment of the picture. (Shulevitz, 1997, p.206) 

 

A tentativa de validar o seu trabalho como obra de arte, condiciona 

muitos ilustradores a produzirem ilustrações com características como 

recursos estilísticos ambíguos, deformações formais agressivas ou tons 

demasiado carregados. Elementos que, frequentemente, interrompem a 

comunicação do conteúdo essencial da narrativa, o seu entendimento e 

podem reduzir o entusiasmo dos primeiros leitores. São, muitas vezes, 

imposições do estilo sobre o espetador priveligiado, desrespeitando as 

suas características. 

 

3.8.1 Estágios de desenvolvimento do leitor icónico-verbal 

Neste estudo, entendemos que alguns recursos expressivos e 

conceptuais são inadequadamente utilizados em livros para crianças, 

apenas com o intuito de servir o adulto, defendemos que nem todos os 

estilos são adequados para os pequenos leitores. Não existindo estudos 

que esclareçam cabalmente a problemática da adequação das 

representações para crianças (Salisbury, e), é possível, no entanto, 

perceber que alguns estudos, sobre a evolução cognitiva da criança, 
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fundamentam a premissa de legibilidade e claridade de Shulevitz (1997) 

e Munari (1993). 

 

Jean Piaget (1971, 2010) definiu um conjunto de estágios evolutivos 

para a formação das estruturas mentais do ser humano, desde o 

nascimento à adolescência, que passamos a expor: 

 

As estruturas variáveis são, assim, as formas de organização da 

atividade mental, no seu duplo especto motor ou intelectual, por um lado, e 

afetivo, por outro, bem como segundo as suas duas dimensões, individual e 

social (interindividual). Para maior clareza, distinguiremos sei s estádios, ou 

períodos de desenvolvimento, que marcam o aparecimento destas estruturas 

sucessivamente construídas: 1.° O estádio dos reflexos, ou montagens 

hereditárias, assim como das primeiras tendências instintivas (nutrições) e 

das primeiras emoções. 2.° O estádio dos primeiros hábitos motores e das 

primeiras perceções organizadas, assim como dos primeiros sentimentos 

diferenciados. 3.° O estádio da inteligência sensório-motora ou prática 

(anterior à linguagem), das regulações afetivas elementares e da s primeiras 

fixações exteriores da afetividade. Estes três primeiros estádios constituem o 

período do bebé (até cerca de 1 ano e meio a 2 anos, isto é, anteriormente 

aos desenvolvimentos da linguagem e do pensamento propriamente dito). 

4.° O estádio da inteligência intuitiva, dos sentimentos ínterindividuais 

espontâneos e das relações sociais de submissão ao adulto (dos 2 aos 7 anos, 

ou segunda parte da «primeira infância»). 5.° O estádio das operações 

intelectuais concretas (início da lógica) e dos sentimentos morais e sociais de 

cooperação (dos 7 aos 11 - 12 anos). 6.° O estádio das operações intelectuais 

abstratas, da formação da personalidade e da inserção afetiva e intelectual 

na sociedade dos adultos (adolescência).  

Cada um destes estádios é, portanto,  caracterizado pelo aparecimento 

de estruturas originais, cuja construção o distingue dos estádios anteriores. 

O essencial destas construções sucessivas subsiste no decorrer dos estádios 
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ulteriores, como subestruturas, sobre as quais vêm edificar -se os caracteres 

novos. Daí se segue que, no adulto, cada um dos estádios passados 

corresponde a um nível mais ou menos elementar ou elevado da hierarquia 

das condutas. Mas a cada estádio correspondem também caracteres 

momentâneos e secundários, que são modificados pelo desenvolvimento 

ulterior, em função das necessidades de uma melhor organização. Cada 

estádio constitui assim, pelas estruturas que o definem, uma forma de 

equilíbrio particular, e a evolução mental efetua-se no sentido de uma 

equilibração cada vez maior. (Piaget, (1971 (2010), p.15/16) 

 

Apesar da antiguidade dos estudos de Piaget, eles continuam uma 

base referenciada e credível que tem sido aprofundada por outros 

autores. De tal forma que, como observa Gabriel J. Manila (1990), tem 

servido para alguns estudos sobre a observação das ilustrações para 

crianças. Gabriel J. Manila (1990) agrupa as ilustrações em três níveis 

diferenciados, a partir do seu papel na relação com a aprendizagem da 

leitura: 

 

A menudo, los estudiosos han agrupado en tres niveles d iferenciados 

Ias ilustraciones, según la función que cumple eI libro que ilustran. Estos 

niveles sintetizan algunas de las funciones que se integrain en los estadios 

de Piaget y con las que se relacionan en profundidad. En eI primer momento, 

se trataria de unas imagines capaces de sugerir la historia completa, cuando 

los ninos aún no saben leer. En este caso, las imágenes estimulan la 

narración oral y la acompañan. Los libros ilustrados para niños pequeños 

constituyen una invitación al juego de narrar en voz alta y las ilustraciones 

son eI elemento que provoca dichos relatos orales aI tiempo que los ilustran. 

Pero también son una invitación para eI ejercicio de la imaginación. 

En el segundo nivel, destinadas a aquellos niños que deben enfrentarse 

a las primeras lecturas, la función fundamental de las ilustraciones se dirige 

a la motivación deI lector y aI ejercicio de la persuasión. Nos encontramos en 
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un momento en que la ilustración se centra en la captación deI lector, en 

atraerlo, aI servicio deI texto. Más adelante, en un tercer nivel, cuando eI 

preadolescente es capaz de llevar a término por su cuenta la descodificación 

deI texto, la ilustración le ofrece la abundancia de una lectura paralela, 

altemativa y divergente que le permite contrastarIa con la suya propia. Fa 

Boada insiste en Ia función motivadora de la ilustración aI servicio de la 

lectura en cada uno de estos tres niveles (…). (Manila, 1990, p. 161) 

 

Deste excerto de Manila ressalta a necessidade de enquadrarmos a 

ilustração para crianças e jovens, na sua especificidade devida, até pelas 

características particulares das diferentes faixas etárias. Por outro lado, 

reparemos que, se tomarmos à letra a divisão de Manila, encontraríamos 

uma contradição em muitos livros. Apenas no terceiro nível, posterior às 

primeiras leituras, é que se sugere que a ilustração deve oferecer uma 

“leitura paralela”. No entanto, é possível encontrar em álbuns narrativos 

do primeiro e do segundo nível exemplos dessa ilustração evocativa de 

leituras para além do texto. Os exemplos que analisámos na última parte 

do nosso estudo, de autores como André Letria, Danuta Wojciechowska 

ou Teresa Lima, são ricos nessas sugestões. Mas o que poderia levar um 

ilustrador a contradizer estes princípios pedagógicos? Por um lado, como 

propusemos anteriormente, muitos ilustradores não pensam seriamente 

nesses princípios, porque não foram especificamente educados para eles 

durante a sua formação académica ou talvez coloquem em primeiro lugar 

outras questões, do âmbito do reconhecimento da qualidade artística da 

sua obra. 

 

Resumindo, num período em que a maioria dos ilustradores 

portugueses tem poucas hipóteses de trabalhar com regularidade, 

muitos investem num circuito de galerias de ilustração contemporânea. 
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Aos ganhos reduzidos, soma-se alguma divulgação da obra gráfica. No 

entanto, neste contexto, a designação de “ilustração” será 

circunstancial, perdendo o seu sentido de prestação de um serviço. A sua 

identidade é veiculada, pelo estatuto do seu autor, um designer ou 

ilustrador. 

Percebemos a importância da noção de estilo individual de um 

ilustrador, como um trabalho de um autor particular com características 

distintas, dentro de um dado período. Porém, no álbum narrativo, a 

tentativa de dotar uma imagem de uma forte identidade visual não se 

deve sobrepor à necessidade de ser pictoricamente clara para ser legível 

pelos espetadores privilegiados deste género de livros, os pré-leitores e 

primeiros leitores. 

Esta necessidade da ilustração para crianças ser pictoricamente 

compreensível está relacionada com a facilidade e interesse que o 

espetador consegue perceber o seu conteúdo e forma e com o interesse 

que a ilustração é capaz de proporcionar ao pequeno leitor. São 

preocupações que corroboram as conclusões de Denburg, e que 

evidenciam que as soluções de representação desadequadas podem ser 

um fator perturbador da comunicação efetiva, junto do pequeno leitor. 
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3.9 Da dispersão da autoria 

 

 

 

O álbum narrativo é, geralmente, o resultado de uma colaboração 

entre um escritor e um ilustrador ou escrito e ilustrado apenas por um 

autor, que assume essas duas funções. Naturalmente, existem casos em 

que o número de pessoas envolvidas é maior. Dois escritores em parceria 

escrevem um texto ilustrado por um terceiro colaborador. Ou, mais raro, 

um livro ilustrado por duas pessoas. 

O contacto entre estes autores para a definição do livro também 

funciona de forma diversificada. Existem escritores que têm uma noção 

muito concreta do que pretendem, enviando notas, indicações ou 

mesmo esboços mais ou menos detalhados do que entendem ser a 

melhor composição para as ilustrações. Noutras situações o escritor 

alheia-se do processo de definição das ilustrações e não existe nenhum 

contacto com este. 

Por outro lado, não podemos negligenciar a figura do editor. A sua 

personalidade e capacidade podem fazer dele mais ou menos 

interventivo relativamente aos resultados quer do texto quer da 

ilustração, ao ponto de poder dar sugestões que, mesmo pontuais, 

podem ter uma importância decisiva no resultado. Por exemplo, é prática 

corrente no mercado editorial o editor pedir a um autor uma história 

sobre um tema específico que se encontra pouco disponível no mercado. 

E pode inclusive, dar sugestões sobre o número e perfil de personagens  

que depois são ou não aceites pelo(s) autor(es).  

A questão da autoria do álbum narrativo tem sido estudada por 

autores como Nikolajeva e Scott (2006) que evidenciaram existir um 
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número elevado de intervenientes no processo criativo que tende a 

aumentar as possibilidades de interpretação da relação/texto imagem e, 

assim, a sua ambiguidade, podendo dificultar a análise da intervenção 

particular de cada um dos autores em livros onde texto e imagem 

coexistem com diferente autoria. Uma coisa parece certa, ao contrário 

dos livros de texto extenso, que ao longo de décadas conservam o texto 

original, atualizando a imagem e design gráfico com novos autores, o 

álbum narrativo, uma vez executado, não pode vir a substituir o texto ou 

a imagem de futuro, sob pena de, inevitavelmente, se tornar em algo 

diferente. 

O álbum narrativo tem um texto tão curto e informação visual que 

contribui para a estruturação da narrativa que torna difícil de imaginar 

que esse texto possa ser reutilizado em novas edições com novas 

ilustrações. Estas, necessariamente, iriam sugerir interpretações novas e 

diferentes. A subtileza e dramatismo do autor original podem ser 

substituídas por imagens mais diretas, redundantes e, eventualmente, 

técnica e concetualmente mais pobres, como, aliás, confirmam 

Nikolajeva e Scott, com variadíssimos exemplos (Nikolajeva e Scott, 

2006, p.42-59).  

De forma semelhante, pode existir um desvio de identidade ao nível 

das traduções, especialmente quando tratam, como é comum, textos em 

verso. A necessidade de emparelhar sons idênticos obriga, muitas vezes, 

o tradutor a partir apenas do sentido geral da frase escolhendo palavras 

muito diferentes do sentido da versão original. 

E nem vamos avançar muito na questão da paginação e outras 

questões paratextuais, geralmente entregues a alguém dentro da 

editora. A relação entre a ilustração e a mancha de texto, o seu tipo de 

letra e corpo (tamanho) é, por si só, essencial para o desenvolvimento de 
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determinados ritmos dentro do plano pictórico da página. Uma reedição 

que altera os elementos tipográficos pode ter consequências evidentes 

na alteração de sentido parcial de partes do livro. 

 

No entanto, se ao avaliarmos uma ilustração concreta, especularmos 

detalhadamente sobre todas estas hipóteses, corremos o risco de não 

chegarmos a uma conclusão precisa. Assim, devemos partir sempre do 

pressuposto de que cada um dos agentes de elaboração do álbum 

narrativo, cumpre as suas funções com alguma autoridade, a menos que 

existam indicações em contrário. Por outro lado, no caso concreto deste 

estudo, uma vez que nos preparamos para nos debruçarmos sobre 

ilustrações de alguns dos mais distintos ilustradores portugueses, cujo 

trabalho mantém as mesmas características independentemente do 

escritor ou editor com que colaboram, teremos, forçosamente, que 

partir do princípio que são os principais responsáveis pelas 

representações obtidas e é a eles que deve ser creditada a principal 

responsabilidade de criação visual. 
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3.10 A imprecisão interpretativa e a obra de arte 

 

 

 

A partir do aspeto pictórico das imagens de publicidade, Barthes 

distingue dois atributos, o conotado ou simbólico e o denotado ou literal. 

O primeiro constituído pelo conjunto de sinais inerentes à imagem e às 

evocações sugeridas pelo seu todo ou partes. O segundo, o que 

permanece na imagem quando mentalmente apagamos os sinais de 

conotação, a imagem “pura” ou ingénua. (Barthes, 1964/1977) 

Assim, genericamente, podemos dividir a intenção de representar 

graficamente o mundo que nos rodeia, ou imagens mentais, de duas 

formas: literal e concetual. A primeira tende a representar verdades 

pictóricas (Male, 2007, p. 50) traduzindo-se em imagens que apresentam 

uma representação credível da realidade, tidas como objetivas e que, no 

limite, mimetizam as qualidades texturais, cromáticas e de volume com 

enorme exatidão, confundindo-se com fotografias8. A segunda, a 

                                                           
8 Sobre este tema, Abraham Moles (1990) parte de uma noção generalizada de imagem 

enquanto “(…) representação de qualquer coisa real à qual estamos habituados no mundo 
exterior” para propor noção de “iconicidade”  enquanto propriedade “(…) que sustenta a 
credibilidade: a nossa aceitação da imagem como testemunho de  uma coisa que existe algures 
fora do nosso campo de visão”. Deste modo, desenvolve uma escala de conteúdo de iconicidade 
expressa por diferentes imagens em graus variáveis, que designou de Escala de Iconicidade 
Decrescente (ou de Abstração Crescente) Relativa aos Objetos: Grau 0 (zero), o objeto em si 
mesmo; grau 1, modelo tridimensional; grau 2, Esquema tridimensional reduzido ou ampliado — 
representação em anamorfose; grau 3, a fotografia ou projeção realista sobre um plano; grau 4, 
fotografia dita detournée  (operação visual do universo aristotélico), como uma fotografia isolada 
sobre fundo negro; grau 5, esquema anatómico ou de construção; grau 6, esquema eclaté, como 
desenhos técnicos de filmes para o ensino audiovisua l; grau 7, “esquema de princípio” 
(eletricidade e eletrónica); grau 8, organigrama; grau 9; esquema de formulação, como fórmulas 
químicas desenvolvidas; grau 10, esquemas em espaços abstratos, como esquemas de posição 
geométrica; grau 11, esquema em espaço puramente abstrato e esquema vetorial, como um 
gráfico vetorial em eletrotecnia; grau 12, descrição em palavras normalizadas ou fórmulas 
algébricas, como equações e fórmulas e textos.  

Esta escala é um contributo importante para a interiorização da noção de variação de grau 
de abstração que está ligada ao estilo gráfico dos ilustradores, contribuindo para a identificação 
e catalogação de estilos visuais.  
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concetual, apresenta representações visuais de ideias, teorias, opiniões e 

representações metafóricas do referente como diagramas ou imagens 

surrealistas, abstratas, e de distorção extrema (ibid., p.50). A 

representação pode ser objetiva, mas é apresentada de outra forma, 

com qualidades formais que para além de poderem permitir reconhecer 

o objeto representado, são sugestivas relativamente ao seu significado. 

São, por isso, imagens que evidenciam ambiguidade, convidando ao 

exercício da interpretação. Têm a intenção de expressar ideias e não 

apenas representar “espaços habitados”.  A intenção de representar 

ilustrações que funcionem como ideias visuais, implica, como refere 

Male, “(...) a way of depicting content by utilizing a number of ideas and 

methods of communication, illusion, symbolism and expressionism.” 

(Male, 2007, p.54). 

O mesmo Male sublinha a influência que a ilustração concetual 

exibiu dos diferentes movimentos artísticos, particularmente 

Surrealismo, Expressionismo Abstrato e Cubismo, sorvendo os múltiplos 

exemplos de justaposição formal de realismo e abstracionismo, 

distorção, representações ilusórias e enigmáticas ou imagens oníricas e 

sugestivas, sendo o surrealismo “claro” mas enigmático de René Magritte 

referido como forte influência na ilustração concetual, uma linguagem 

simbólica visual. 

Assim, podemos concluir que a ilustração concetual não procura a 

aparência da proximidade ao real visualizado, mas questiona os 

conceitos de definição e representação. 

 

No entanto, entendemos como intrínseca à própria identidade de 

uma ilustração, a ideia de manter alguma objetividade na representação, 
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fugindo de uma abstração demasiado ambígua pois, como o sustentam 

Zeegan e Crush (2005), relativamente à ilustração: 

 

 (…) the image must communicate a message after all (…) Being realistic 

means that the wildest, most bizarre and unreadable ideas are kept away 

from production. 

Reminding yourself  that the work must communicate is about being 

realistic. On the other hand, being creative means that the work stays fresh, 

takes risks and feels edgy – you are an artist after all. (…). (Zeegan e Crush, 

2005, p. 34). 

 

Apesar deste princípio de comunicação poder ser evidente em 

projetos editoriais ou publicitários, não deixa de condicionar, 

igualmente, outros géneros das imagens designadas de “ilustrações”. No 

álbum narrativo para crianças, adquire maior pertinência, pois estamos a 

produzir imagens para espetadores que ainda não dominam 

corretamente, sequer os códigos de compreensão da linguagem escrita e 

poucas orientações têm sobre a linguagem visual. As experiências de 

aprendizagem da criança começam pelo conhecimento do meio ambiente 

a partir do contacto manual, táctil, envolvendo igualmente o olfato, a 

audição e o paladar. Mas é a capacidade de ver que se sobrepõe a todos 

esses sentidos.  

No entanto, é nossa convicção que muitos dos mais conceituados 

ilustradores portugueses (e internacionais) dão prioridade a 

preocupações estéticas que têm como alvo, primeiro o leitor-adulto, 

particularmente aquele com formação artística e só depois o leitor-         

-criança. Esta tendência é evidente, antes de mais, pelo uso regular de 

soluções visuais que sugerem ambiguidade e leituras paralelas fora do 
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alcance e compreensão do leitor de álbuns narrativos, como 

evidenciaremos mais à frente. 

Durante a primeira edição da ILUSTRARTE, Bienal Internacional de 

Ilustração para a Infância, Barreiro em 2003, Henrique Cayatte, 

presidente e porta-voz do júri, destacou a forte valorização concetual 

dos mais prestigiados ilustradores portugueses relativamente aos 

ilustradores estrangeiros a concurso: 

 

 (…) embora trabalhos figurativos, a ilustração portuguesa seja a mais 

onírica, remetendo para o domínio do sonho e da invenção.  (Cayatte, 2004, 

p. 17) 

 

Cayatte sublinha um dos aspetos que é, para nós, dos mais 

controversos da ilustração para a infância e juventude. A pretensão de 

elaborar um discurso paralelo ao texto gera, por vezes, uma imagem 

confusa, voltada para si mesma e para um público limitado, o adulto 

visualmente educado. 

Serão vários os motivos para esta prática, fundamentalmente a 

vontade de reconhecimento que abordaremos neste subcapítulo e que se 

traduz na tentativa de que o seu trabalho adquira maior qualidade 

artística, reconhecimento por parte de críticos e dos seus pares e 

aumente as hipóteses de se ser selecionado para certames nacionais e 

internacionais. Todavia, também temos de referir a quase inexistente 

formação pedagógica dos ilustradores, que provêm, na sua maioria, de 

cursos de Pintura ou Design. Assim, a vontade que a sua obra adquira um 

estatuto artístico sobrepõe-se ao pedagógico. É um princípio natural, até 

pela própria formação em Pintura ou Design dos ilustradores 

portugueses. André da Loba, Bernardo Carvalho, Catarina Sobral, Danuta 



211 

 

Wojciechowska, Luís Mendonça, Marta Madureira, Yara Kono, Gémeo 

Luís ou Elsa Navarro, por exemplo, têm formação em Design de 

Comunicação. André Letria, Afonso Cruz, Alex Gozblau, Cristina Valadas 

ou João Fazenda têm formação académica em Pintura, Inês Oliveira em 

Escultura, apenas para nomear alguns.   

Não pretendemos, neste estudo, aprofundar excessivamente os 

mecanismos que conduzem à definição desse estatuto de artista ou 

artístico aplicado ao autor ou à obra. No entanto, existem alguns que são 

decorrentes da análise da evolução e definição das artes plásticas, como 

o constata Dondis (1991): 

 

A conceção contemporânea das artes visuais avançou para além da 

mera polaridade entre as artes “belas’’ e as “aplicadas’’, e passou a abordar 

questões relativas à expressão subjetiva e à função objetiva, tendendo, mais 

uma vez, à associação da interpretação individual com a expressão criadora 

como pertencente às “belas-artes”, e à resposta à finalidade e ao uso como 

pertencente ao âmbito das “artes aplicadas”. (Dondis, 1991 p.10) 

 

Ao dividir dessa forma, Dondis inicia uma tentativa de clarificação 

da importância do equilíbrio entre a expressão pura artística e o seu 

caráter utilitário nas artes visuais em geral e, também, nas “artes 

aplicadas”, área a que corresponderia o design gráfico e, 

tradicionalmente, a ilustração. 

Se realça a importância que a objetividade tem, por exemplo, para 

um designer, não deixa de concluir que a relação dessa consciência 

funcional entre forma e função, com as preferências subjetivas do 

designer/autor não só é possível, como aconselhável. É esse equilíbrio, 

um meio-termo entre questões de gosto e utilidade, que pode 
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possibilitar que uma obra possa responder a uma multiplicidade de 

questões e juízos. Também pode alcançar um público abrangente, não 

limitando a sua visão, reconhecimento e, fundamentalmente, a sua 

compreensão, a uma elite detentora dessas capacidades, com formação 

artística especializada. 

Temos a convicção de que um equilíbrio semelhante deveria ser  

capaz de se atingir na ilustração do álbum narrativo para crianças, o de 

representar uma imagem que consiga apresentar marcas de autoria, de 

riqueza expressiva e interpretativas, próprias de um ilustrador 

amadurecido mas, simultaneamente, sedutora e acessível à compreensão 

do seu leitor privilegiado, a criança. 

Mas a afirmação de Dondis também realça que uma certa 

ambiguidade é, em si mesmo, um objetivo a atingir pois a valorização da 

subjetividade da interpretação contribui para elevar a ilustração à 

categoria de “obra de arte”. Indiretamente, exigiria, assim, uma certa 

especialização para a entender. Esta relação da arte com a multiplicidade 

de interpretações é igualmente destacada por Dorfles: 

 

 (…) como se pode estender à chamada «ambiguidade gestáltica» ou 

seja, à presença, na perceção de idênticas configurações por parte de 

diversos indivíduos, de uma insegurança preceptiva ou de uma oscilação 

preceptiva na interpretação de figura e de fundo; fato este que prova que, 

assaz frequentemente, o artista quer obter essa imprecisão interpretativa 

para criar um efeito de oscilação e de hesitação formal. Estamos, como se 

vê, muito longe do antigo conceito da «boa forma»: a forma perfeita por 

antonomásia, por vontade fisiológica, ou por graça matemática. Em 

contrapartida, caímos precisamente no terreno pantanoso do incerto, do 

problemático, do ambíguo. No entanto, convém não esquecer que muita arte 

de hoje se revela eficaz justamente pelo surgir dessa auréola de incerteza e 
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de ambiguidade, presente, de resto, em épocas e em civilizações remotas; 

(…). (Dorfles, 1967, 1988, p.45) 

 

Também já vimos no subcapítulo 2.2.2, O álbum narrativo e o livro 

didático, que Jalongo (2004) distingue o álbum narrativo de um livro 

didático precisamente por não utilizar apenas a linguagem verbal e visual 

imaginativamente mas também de modo expressivo, com capacidades 

evocativas que ampliam o entendimento da história, acrescentando 

nuances e atmosferas, realçando sugestões de subtexto. São 

precisamente por essas qualidades que, para Jalongo, o livro adquire o 

que comummente se designa por qualidade artística (2004, p.14). 

É, assim, justamente para se elevar à categoria de “obra de arte”, 

que a ilustração tem necessidade de ser entendida como sugestiva, de 

ambiguidade formal e significativa, imprecisa na interpretação do 

significado dos elementos representados; então podemos compreender a 

insistência de alguns ilustradores portugueses em imagens sugestivas, 

ambíguas, cuja adequação às capacidades interpretativas dos pré-            

-leitores e leitores iniciais será, por vezes, questionável.  

Por outro lado, são necessários, pelo menos, alguns fatores para 

permitirem um completo entendimento de uma representação visual: 

uma inata sensibilidade artística e o conhecimento técnico adquirível 

(Dorfles, 1967, 1988, p.81) e, acrescentamos ainda, o concetual. É o 

conhecimento abrangente de características técnicas, compositivas e 

expressivas de uma imagem, isto é, aspetos inerentes à sua gramática 

visual, que a permitem avaliar e interpretar nas suas diferentes 

possibilidades. Apesar de complexos, a compreensão e ambiguidade da 

obra de arte advém do significado dos signos usados na linguagem visual, 

que referem e indicam algo que não tem de ser concetualmente 
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determinado, mas pode estar implícito na sua natureza. Assim, a sua 

compreensão deriva do entendimento de códigos estilísticos (ibid., p.87). 

No entanto, mesmo numa interpretação plural, existe um processo de 

comunicação que deve ser concluído de forma efetiva. Na perspetiva de 

Dorfles (1967, 1988): 

 

 Nesta altura, agrada-me, referir, ainda que brevemente, o conceito do 

consumo da comunicação – ou entropia da comunicação – a que já aludi 

noutro lugar. Tal fenómeno, que se verifica tão constantemente, tanto no 

caso das artes visuais como nas da palavra e na música, é explicável e 

justificável mesmo no especto já por mim abordado; ou seja, por meio da 

necessidade de um segmento interpretativo que se anexa à obra de arte para 

permitir a sua fruição. Que é, com efeito, a interpretação, senão o encontro 

de duas imagens que se somam e se anulam no próprio ato da recriação 

artística? Quando, pois, tal encontro não se processa (e isto acontece 

frequentemente) deixaremos de ter uma interpretação verdadeira e própria, 

mas, apenas, uma tentativa falhada e estéril da execução exclusivamente 

mecânica e técnica. Tal encontro falhado será devido, principalmente, ao 

facto de o «consumo» se ter verificado, à falta de reciprocidade entre a 

linguagem da obra (no caso em questão do trecho musical, mas o mesmo 

acontecerá se se tratar da leitura de um poema ou da visão de uma pintura) 

e a visão interpretativa do executor-leitor. Falhando a capacidade 

interpretativa, falha a comunicabilidade da obra; falhando a comunicação, 

não se verifica o momento estético. A linguagem artística, latente na obra, 

não chega a tornar-se extrínseca. E eis como uma interpretação falhada leva 

a uma comunicação falhada e ao necessário consumo da função estética.  

(1959, 1967, p.85) 

 

Assim, o leitor apenas poderá compreender plenamente o sentido 

da comunicação se tiver a capacidade interpretativa, sobretudo 
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adquirida via ensino, mas igualmente se a linguagem da obra for mais ou 

menos acessível. Se até os adultos têm dificuldades em compreender 

algumas imagens, o que dizer das crianças, o público-alvo do álbum 

narrativo? 

 Como expectar que uma criança que está a começar a integrar-se 

na realidade que a rodeia, no desenvolvimento das suas faculdades 

cognitivas, seja capaz de compreender, na sua plenitude, conhecimentos 

que apenas são aprofundados ao nível do ensino artístico superior? 

Parece-nos evidente que o recurso à ambiguidade na ilustração de 

álbuns narrativos só pode ter como alvo o leitor-adulto e pode resultar 

de uma tentativa do autor de validação da qualidade artística da 

ilustração. E como já vimos anteriormente, esta ambiguidade é contrária 

a uma necessidade de clareza por parte do leitor-criança, incapaz de 

aceder aos códigos interpretativos de determinadas imagens. 

Por outro lado, quando analisamos o percurso académico de alguns 

dos mais destacados ilustradores portugueses, concluímos que a sua 

formação é de caráter artístico, e não pedagógico. Incide em cursos que 

exaltam a capacidade sugestiva do resultado da aprendizagem como os 

cursos de Pintura ou Escultura, mas também muitos dos cursos de Design 

de Comunicação, que tendem a fomentar uma linguagem contemporânea 

e visualmente erudita de autor.  

A Feira Internacional de Bolonha é tida como o maior e mais 

importante evento de ilustração europeia. Todos os anos organiza uma 

exposição dedicada a um país que é convidado a apresentar o panorama 

da ilustração para a infância e juventude no seu território.  Em 2012, 

Portugal foi o país convidado e na apresentação dos 25 ilustradores 

convidados (Portugal Bologna, 2012), podemos confirmar que dez têm 

uma formação académica em Pintura, a maioria, ou artes plásticas 
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próximas, como Escultura (Afonso Cruz, Alex Gozblau, André Letria, 

Cristina Valadas, Fátima Afonso, João Fazenda, João Manuel Ribeiro, 

Teresa Lima, todos em Pintura e Inês Oliveira e Tiago Albuquerque 

formados em Escultura). Dos restantes, doze têm formação em Design de 

Comunicação (Ana Biscaia, Ana Ventura, André da Loba, Bernardo 

Carvalho, Catarina Sobral, Danuta Wojciechowska, Luís Mendonça, 

Henrique Cayatte, José Manuel Saraiva, Marta Madureira, Yara Kono e 

Marta Torrão). Finalmente, temos Gonçalo Viana formado em 

Arquitetura e João Vaz de carvalho, que se assume como autodidata, mas 

atualmente divide a publicação de ilustrações para livros com exposições 

de pintura em galerias nacionais (Portugal Bologna, 2012). Podemos 

concluir, com um grande grau de certeza, que não existe qualquer tipo 

de formação em pedagogia infantil e, mesmo na hipótese de alguns 

ilustradores terem frequentado um curso de Design com uma disciplina 

de Ilustração autónoma, situação iniciada apenas há quatro ou cinco 

anos, do que é possível visualizar online nos programas de ilustração nas 

instituições que lecionam a disciplina, não existem referências a uma 

adequação efetiva às crianças. Nos ilustradores mencionados, a única 

menção dessa especificidade é citada na biografia de Danuta 

Wojciechowska, que se apresenta formada em Educação pela Arte, em 

Inglaterra. E esse facto parece-nos particularmente feliz para o nosso 

estudo, como veremos na resolução da questão de fundo. As ilustrações 

de Wojciechowska são das que melhor refletem uma consciência das 

características do leitor-criança. 

 

Apesar da tradição do ensino da ilustração dentro de cursos de 

Design Gráfico, a resposta eficiente está longe de constituir o centro do 

seu entendimento nesse contexto. Noble e Bestley (2005) são citados por 
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Quental (2009) para evidenciar que o design gráfico contemporâneo não 

se limita à resolução de problemas ou à resposta funcional a um 

problema concreto: 

 

“A pesquisa de um tema que interesse ao designer e a resposta gráfica a 

esse tema, que pode esclarecer e ajudar a descrever novas linguagens visuais 

que são aplicáveis a outras soluções gráficas, é uma parte fulcral da investigação 

a desenvolver. (…) O desenvolvimento e avaliação de um vocabulário visual 

relevante para um contexto específico, pode então ser amplificado no sentido de 

abordar vários problemas num mesmo contexto. (…) As proposições daqui 

resultantes combinam, então, uma pesquisa pessoal sobre o tema e uma 

linguagem visual nascente, que opera dentro de um conjunto de objectivos 

predeterminados” (in Quental, 2009, p.6) 

 

Por outro lado, já discutimos amplamente a necessidade de 

aquisição de um estilo visual individual por parte do ilustrador, que se 

constrói quer a um nível formal e expressivo, quer no domínio da criação 

concetual. Assim, o ensino contemporâneo da ilustração assenta, de 

sobremaneira, sobre o atingir destes objetivos, mesmo em cursos das 

chamadas “artes aplicadas”, como Design Gráfico. 

 

Relativamente à formação em Pintura ou Escultura, seria exaustivo 

procurarmos dissecar o entendimento sobre a natureza da arte em geral 

no âmbito das diferentes unidades curriculares desses cursos. Os já 

citados Dondis (1991), Dorfles (1967, 1988) e Jalongo (2004) colocam um 

enfoque na imprecisão interpretativa como característica fundamental 

da obra de arte, opinião comummente aceite nesta área, o que implica 

que a “(…) arte comporta diversas camadas de significação” (Parsons, 

1992, p.29)  que devem ser fomentadas para que o objeto artístico se 
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constitua como tal. Parsons (1992) defende um entendimento da obra de 

arte. Parsons (1992), influenciado pela tradição de filósofos como 

Collingwood (1958), Langer (1953) e Danto (1998), propõe uma conceção 

da arte baseada em três pressupostos: uma forma de articulação da 

nossa vida interior; a arte comportando diversas camadas de significação 

para além das intenções conscientes do artista; embora a arte exprima 

anseios e emoções individuais ou coletivas, as interpretações da arte 

podem ser racionalizadas (Parsons, 1992, p.29/30). Estes pressupostos, 

aliados à característica de significação da obra de arte, embora não 

constituam, necessariamente, uma base para a educação em belas-artes, 

ajudam-nos a compreender os fins essenciais em que esta se pode 

desenvolver. Um ensino artístico que promove a expressão individual do 

indivíduo e a sua capacidade de refletir sobre a sociedade em que se 

insere, promove um criador/ilustrador que não cede às qualidades 

particulares do público da sua obra, como, por exemplo, uma criança 

espetadora e fomenta a indisciplina face à subserviência a um qualquer 

texto literário. 

Esta formação académica dos ilustradores em licenciaturas e 

mestrados de Design de comunicação, Pintura ou Escultura parece-nos 

um fator de extrema importância, que tem uma influência decisiva no 

perfil do ilustrador português para a infância e juventude, mais 

concetual, mais erudito, arriscamos mesmo a dizer mais egoísta, na 

forma como orienta as suas opções de representação. Estas, pela 

especialização visual dos seus criadores, tenderão a assentar em 

esquemas complexos ou a subverter imposições tidas como limitações. 

Sobre este assunto, Winner (1982) citado por Parsons (1992) recorda os 

estudos que corroboram a ideia de que um bom juízo estético aumenta a 

“tolerância à complexidade”: 
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Realizaram-se alguns estudos sobre a questão de saber se as pessoas 

dotadas de um bom juízo estético se caracterizam por um traço de 

personalidade como a abertura de espírito. Um estudo notável de Child 

(1965) parece confirmar esta hipótese. Child encontrou uma correlação 

significativa entre as pontuações de um teste de juízo estético  (medido 

através da concordância com os juízos dos peritos em arte) e a «tolerância à 

complexidade» (medida através da concordância com afirmações não-           

-dogmáticas). Este estudo foi aplicado a diversas culturas. Outros estudos 

demonstram também que os artistas preferem esquemas mais complexos do 

que os não-artistas. (in Parsons, 1992, p.114) 

 

O problema que colocamos é que a vontade de dotar a ilustração de 

álbuns narrativos de “complexidade interpretativa” parece-nos ser 

contrária à natureza do espetador preferencial, a criança entre os 2 e os 

8 anos de idade. Porém, a presença de ambiguidades interpretativas é 

frequentemente evidenciada nas recensões críticas aos livros infanto-      

-juvenis ilustrados, onde uma das expressões mais utilizadas é algo que 

se assemelha ao seguinte: “A ilustração consegue sugerir outras, leituras 

ampliando o significado do texto”.  Já expusemos, anteriormente, que a 

pluralidade de leituras é um facto a ter em conta na avaliação qualitativa 

da ilustração. Existe uma necessidade de evitar ser literal relativamente 

ao conteúdo do texto que é representado, atitude tida como 

concetualmente pobre, mero acompanhante decorativo. No entanto, 

aquela expressão é, em si, redundante e pouco esclarecedora, pois 

geralmente o crítico não explica de que forma a ilustração efetua essa 

sugestão de leitura de subtextos, mas apenas evidencia essa 

característica. O leitor poderá compreender de que forma a expressão se 

concretiza apenas se tiver, pelo menos, alguma educação visual que o 
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capacite para tal. Embora a sensibilidade inata, as múltiplas experiências 

de vida e saber adquiridos, contribuam para a formação visual de cada 

espetador, a educação técnica e concetual deve ser orientada. Para se 

obter uma educação especializada que permita compreender a 

ilustração, na sua plenitude, é necessário uma dedicação profunda e 

constante. Ora, essa vertente pedagógica e artística só é conseguida ao 

nível do ensino superior artístico, situação que acontece apenas com 

uma percentagem muito pequena da população. Assim, serão poucos os 

pais com formação pedagógica e artística suficiente para orientar 

esclarecimentos aprofundados das qualidades da ilustração e sua relação 

com o texto, especialmente quando os ilustradores optam por soluções 

assentes em esquemas complexos. Como explicar a uma criança de 5/6 

anos a existência de figuras de estilo carregadas de simbolismo na 

representação, quando as suas capacidades cognitivas não permitem 

uma decifração correta? Como o refere Dorfles: 

 

(…) tal elemento formativo subjacente à nossa interpretação – como à 

nossa criação – da obra, insere-se, sem dúvida, naquele género de 

“percepção especializada” a que me referia.  (Dorfles, 1967, 1988, p.81) 

 

Resumindo, percebemos que a maioria dos mais premiados 

ilustradores portugueses tem formação académica de índole artística, 

como Pintura, Escultura e Design de Comunicação, não existindo 

qualquer tipo de formação em pedagogia infantil. A utilização de 

ilustrações que evidenciam ambiguidade, convidando ao exercício da 

interpretação é um forte indício de que esses autores dão prioridade a 

preocupações estéticas porque têm como alvo, primeiro o leitor-adulto. 
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Dondis (1991 p.10), (Dorfles, 1967,1988, p.81) e Jalongo (2004) 

revelam-nos o principal motivo dessa prática: a ilustração do álbum 

narrativo para crianças necessita dessa imprecisão interpretativa para 

atingir um estatuto de obra de arte. Porém, temos a convicção de que 

deve procurar um equilíbrio entre marcas de autoria, de riqueza 

expressiva e interpretativas mas, simultaneamente, ser sedutora e 

acessível à compreensão do seu espetador privilegiado, a criança. 

O leitor só pode ambicionar compreender plenamente o sentido da 

comunicação veiculada pela ilustração se tiver capacidade interpretativa 

suficiente, sobretudo adquirida via ensino especializado. 

A problemática da utilização de imagens ambíguas na sua 

interpretação completa é pertinente na análise do álbum narrativo para 

crianças, cujos leitores/espetadores não dominam corretamente os 

códigos de compreensão da linguagem escrita e poucas orientações têm 

sobre a linguagem visual. Como esperar que crianças de 5 ou 6 anos 

possam interiorizar, com naturalidade, todas as fortes metáforas visuais, 

que nem mesmo muitos adultos estão habilitados a compreender?  

Esta característica evocativa de parte da ilustração para a infância 

em Portugal, não será alheia à formação dos ilustradores em Design de 

comunicação, Pintura ou Escultura, cursos limitados no ensino de 

conteúdos pedagógicos ou formativos.  
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4. A ILUSTRAÇÃO: CANAL DA MENSAGEM E HIPÓTESES DE RUÍDO
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4.1 Figuras de estilo visuais e a legibilidade da ilustração 

 

 

 

Vimos atrás que Shulevitz (1997) e Munari (1993) defendem que as 

características fundamentais de adequação da ilustração de álbuns 

narrativos para crianças têm a necessidade de serem pictoricamente 

claras para serem legíveis (Shulevitz, 1997, p.120-121), (Munari, 1998, 

p.70). Deste modo, a legibilidade da ilustração está diretamente 

relacionada com a facilidade e interesse com que o espetador consegue 

perceber o seu conteúdo e forma (Shulevitz, p.121). Cremos que as 

figuras 1,2 e 3, da autoria de Jon Klassen (consultar subcapítulo 2.2.1, O 

conceito de álbum narrativo), ilustram, de certo modo, essa nitidez 

interpretativa que deduzimos das palavras de Shulevitz. Os peixes e a sua 

relação com o ambiente de algas, o seu movimento e intenções são 

identificados de forma coincidente pela maioria dos leitores. Um 

exemplo mais contemporâneo do período em que Shulevitz proferiu as 

suas afirmações é o trabalho de David Mckee (n. 1935) para o livro Not 

Now, Bernard (1980), publicado em Portugal com o título de Agora Não, 

Duarte (2000). As expressões das personagens são marcadas e o número 

de elementos retratados é relativamente limitado, permitindo que o 

leitor se concentre no essencial. As representações de espaço 

apresentam distintamente todos os elementos, embora dispostas a partir 

de curiosos pontos de vista. Também neste exemplo não existem 

evidências de ambiguidade visual, o que pressupõe que diferentes 

leitores entenderão de forma semelhante o que é retratado. Embora 

cada criança tenha a sua personalidade e verá, na imagem, pormenores 
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específicos, o ponto de partida é uma representação gráfica cujas partes 

do todo são claramente identificáveis. 

 

 

 

Figs. 16 e 17  Agora Não, Duarte (1980, 2000), de David McKee  

Duplas páginas com ilustrações de David McKee. 
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A maioria dos livros dos mais conceituados ilustradores e escritores 

internacionais de álbuns narrativos provocam sugestões evocativas 

metafóricas ou simbólicas quando “(…)words and images provide 

alternative information or contradict each other in some way, [desse 

modo] we have a variety of readings and interpretations.” (Nikolajeva e 

Scott, 2006, p.17). Assim, é o contraste entre as duas linguagens que 

sustenta o que Nikolajeva e Scott (2006) designam de variedades de 

contraponto baseadas na flutuação de combinações de elementos 

objetivos e subjetivos envolvidos na narrativa visual e textual  cujo 

contraponto produz muitas possibilidades de interpretação, envolvendo 

a imaginação do leitor (p.23/26).  

As variedades de contraponto apresentadas por Nikolajeva e Scott 

(2006) são bastante diversificadas: 

 

“Counterpoint in address. Textual and visual gaps are deliberately left 

to be filled differently by child and adult. (…)  

Counterpoint in style. In a picturebook, words can be ironic while 

pictures are nonironic, or the other way around. Further possibilities include 

contradictions such as "serious"/humorous, romantic/realistic, realis-

tic/naivistic (…) 

Counterpoint in genre or modality. Words may be “realistic” while images 

suggest fantasy. In most fantasy picturebooks, there is a tension between 

the “objective” and “subjective” narrative expressed by words and pictures 

(…) While the verbal story is often told from a child’s  point of view, 

presenting the events as “true,” the details in pictures suggest  that the story 

takes place only in the child’s imagination.  

Counterpoint by juxtaposition.  In some contemporary picturebooks, 

we find two or more parallel visual stories, either supported or unsupported 

by words, (…) Since these stories are connected by the device known in 

narratology as syllepsis. we have named such books  sylleptic (…). 
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Counterpoint in perspective, or point of view.  In narratology a 

distinction is made between who is speaking (in picturebooks expressed 

primarily by words) and who is seeing (expressed either metaphorically, by 

words, or literally by picture). This aspect is especially interesting if there is 

a discrepancy between a child’s point of view and an adult  narrative voice 

(and occasionally the other way around).  

(…) 

Counterpoint in characterization . Words and images can present 

characters in different and contradictory manners, thus creating irony 

and/or ambiguity. The verbal text can mention characters who are not 

portrayed in pictures (…); pictures can portey characters not mentioned by 

words. 

 Counterpoint of metafictive tinture.  Words can express notions that 

cannot he portrayed in images: round squares, green colorless ideas or 

fillyjonks.(…). Some picturebooks are based on metaphors treated literally in 

pictures .(…) 

Counterpoint in space and time.  Spatiotemporal relations is the only 

area in which words and pictures can never coincide. The picture, the visual 

text, is mimetic; it communicates by showing. The verbal text is diegetic; it 

communicates by telling. As previously stated, conventional (verbal) signs 

are suitable for narration, for creation of narrative texts, while iconic (visual) 

signs are limited to description. Pictures, iconic signs, cannot directly convey 

causality and temporality, two most essential aspects of narrativity. While 

pictures, and especially a sequence of pictures in a picturebook, successfully 

confront this problem in a number of ways, it is in the interaction of words 

and images that new and exciting solutions can be found. Likewise, while 

words can only describe spatial dimensions, pictures can explore and play 

with them in limitless ways. (Nikolajeva e Scott, 2006, p.24-26) 

 

As propostas de contraponto de Nikolajeva e Scott (2006) 

constituem um avanço, mais completo e abrangente, em relação à 
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análise da dialética entre texto e imagem que tem prevalecido. Referimo- 

-nos às diferentes categorias de combinações utilizadas comummente 

por diversos autores e que Scott Mcloud também utiliza na sua análise à 

Banda Desenhada (McCloud, 1993): 

Combinações assentes num texto auto-suficiente, em que as 

imagens limitam-se a uma função literal; 

Combinações assentes em imagens e onde o texto é mero indicador 

de sons de uma sequência basicamente visual; 

Ocorrências redundantes entre texto e imagem que remetem a 

mesma mensagem. 

Combinações aditivas, em que o texto amplifica ou particulariza a 

mensagem do desenho e vice-versa. 

Combinações paralelas, as palavras e os desenhos parecem seguir 

cada um o seu curso sem se transporem. 

Práticas de montagem: o texto é tratado como parte integrante da 

imagem. 

A combinação mais usual é definida pela interdependência de texto 

e desenho, que unem as suas forças para passarem uma ideia que 

nenhum dos dois seria capaz de veicular sozinho. (McCloud, 1993, p. 

153/155) 

 

Podemos observar um exemplo de contrastes de contraponto em 

This is not my hat, de Jon Klassen, nas figuras 2 e 3 (consultar p. 43). O 

texto providencia informação do pensamento do pequeno peixe em 

busca de um refúgio depois de ter tirado um chapéu a um peixe grande 

adormecido. Assim, na fig. 2, enquanto podemos ler o pensamento do 

pequeno peixe na frase “I knew I was going to make it.” a imagem 

mostra-nos que essas expetativas não estão a ser cumpridas, pois o peixe 
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grande aproxima-se. Na fig. 3, o pequeno peixe pensa “ Nobody will ever 

find me.” e a ilustração apresenta-nos precisamente o contrário: o peixe 

grande invade o esconderijo. Existem, em exemplos como este, ligações 

de sentido invisíveis que, por vezes de forma surpreendente, a criança é 

capaz de entender, como o demonstram vários dos estudos já citados. 

Apesar do contraste entre texto e imagem, quer os peixes, quer os 

constituintes do espaço representado, são facilmente identificáveis e 

elementos icónicos e plásticos como a sua escala relativa, cor e posição 

são coerentes em relação à realidade diegética da narrativa. No entanto, 

o problema que abordamos na nossa tese diz respeito à adequação da 

imagem no processo interpretativo em função das capacidades do seu 

leitor. Interessa-nos a identificação na ilustração de qualidades ambíguas 

que não permitem comprendê-la de forma clara, interferindo no possível 

jogo de contraponto com o texto, por não ser suficientemente clara na 

dedução das suas propostas de leitura, em particular para os leitores 

mais novos. 

 

Já em 1995, O´Callaghan, citada por Suari (2004), referia a ideia de 

que quando se fala em livros infantis, as tendências gráficas a reduziam a 

um único tipo de imagens puramente denotativas, com linha fechada, 

cores suaves, imagens realistas e apelativas, “bonitas” (Suari, 2004, 

p.60). No entanto, esta premissa orientadora global, que de todo não 

corresponde ao panorama internacional atual, permite refletir-se em 

estratégias gráficas diversificadas, como o comprovam as opções das 

mesmas figuras 1,2 e 3, assim como os livros em análise no fim do nosso 

estudo. Aliás, assistimos em Portugal, desde meados da década de 90, a 

uma multiplicidade de estratégias de elementos visuais, estilísticos e 

técnicos que enriqueceram o campo da ilustração para a infância e 
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juventude, introduzindo elementos pouco habituais no álbum infantil, 

mesmo ao nível do tema retratado. Tendência, aliás, que se iniciou no 

estrangeiro, sendo uma particular fonte de inspiração o trabalho 

inovador das  Éditions du Rouergue, sob a orientação de  Olivier Douzou, 

que tanto apaixonou ilustradores portugueses e estrangeiros, desde 

meados dos anos noventa do século XX. 

 

Não existe um consenso sobre o que constitui um livro adequado 

para crianças e a tentativa de o fazer é também dificultada pela 

consciência de que alterações culturais em diferentes épocas produzem 

mudanças na própria noção de infância (Jalongo, 2004, p.19). Ainda 

menos estudado é a tentativa de definir o que constitui uma ilustração 

adequada para crianças, com exceção generalista de Shulevitz (1997), 

advogando ilustrações pictoricamente claras para serem legíveis. 

Ainda relativamente aos aspetos visuais da ilustração para crianças, 

sabemos que até aos sete anos, genericamente, as crianças sentem-se 

atraídas por cores vivas, com destaque para o vermelho; formas e cores 

claramente contrastadas, sem matizes, o que tem a aparência de relevo 

ou textura, convidando ao tato; a representação de personagens ou 

lugares familiares; a tradução evidente das emoções; composições 

simples, de uma figura principal e poucos elementos diferentes; e, 

finalmente, os pequenos detalhes. (Barbe-Gal, 2009, p.16-17) 

A principal objeção que temos colocado relativamente a muitas das 

ilustrações contemporâneas para crianças é a introdução de elementos 

formais ou conceptuais que dificultam a sua compreensão por parte do 

jovem leitor. Apesar do conhecimento simbólico se começar a 

desenvolver cedo na criança, sendo comummente divulgados aos 3 anos 

de idade, a análise do simbolismo das formas visuais tem uma 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Douzou
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especificidade e contextualização muito particulares. Por outro lado, não 

podemos esquecer que os jovens leitores crescem numa realidade literal 

com que estão familiarizados. Como o refere Hall: 

 

These non-literal forms of meaning enable us to make the familiar seem 

unfamiliar and the unfamiliar seem familiar. 

(…)  

When we mean something other than what we communicate literally 

we may have to explain ourselves.  This is because literal communication is 

more dominant, and more common, than non-literal communication. (Hall, 

2007, p.33) 

 

Vivemos rodeados de imagens tendencialmente literais, como as 

televisivas ou fotográficas de imprensa, ou, a própria observação 

quotidiana da realidade que nos rodeia. Por esse facto, devemos 

considerar o princípio de que, algumas, serão consideradas literais 

porque informativas ou por falta de competência dos espetadores para 

as interpretarem com maior profundidade. Cremos que o facto de a 

linguagem literal ser predominante não justifica, por si só, a dificuldade 

em entender com algum rigor, manifestações ambíguas. A formação do 

observador condiciona a sua capacidade de interpretar imagens. Alguns 

elementos expressivos e conceptuais são manifestações de caráter 

subjetivo e evocativo e necessitam de um conhecimento mais 

aprofundado dos códigos visuais para a sua interpretação. Como vimos 

anteriormente, essa erudição não está ao alcance de quem não tem 

formação específica. 

 

Segundo Goldstein (1999), todos os elementos de um desenho 

podem transmitir temas predominantemente emotivos, não apenas pelo 
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que retratam mas através da sua natureza inerente, do seu caráter 

expressivo, isto é, do seu nível dinâmico ou emotivo (1999, p.277-278). 

Neste contexto, entendemos expressão enquanto significa a transmissão 

e formação de emoções e estados de espírito através da criação de uma 

obra de arte (Collier, 1985, p.283). Assim, consideramos que podemos 

perceber sugestões de outras leituras, de subtextos implícitos para além 

do que é literalmente reconhecível num elemento visual, em função de 

dois níveis de observação: partindo da interpretação de formas 

representadas e que conseguimos reconhecer ou, num segundo nível, 

interpretando a natureza expressiva dos elementos visuais que definem 

essas formas e tudo o que é observável numa representação. 

Fundamentalmente, tratamos aqui da polissemia da forma, a sua 

capacidade de sugerir diferentes leituras. Regressamos, assim, aos 

constituintes sígnicos da imagem que Joly (1994, 2007) nos apresentou 

atrás: signos icónicos, em que a semelhança em relação a um modelo  (a 

realidade circundante) é o seu princípio de funcionamento e igualmente 

signos plásticos, enquanto cor, formas, composição e textura.  E é a 

observação dialética destes signos que, na prática, estabelecem os dois 

níveis de interpretação propostos. 

No primeiro nível, que propomos designar por tema aparente, por 

contraste com designação de Goldstein que usamos para o segundo 

nível, podemos englobar a interpretação de figuras de estilo, das ações 

de personagens, cenários ou objetos e da forma como interagem, a 

interpretação da verdadeira natureza de gestos e expressões das 

personagens. 

No segundo, referimo-nos à interpretação do tema expressivo de 

uma representação. Este é conseguido através da descrição do 

comportamento relacional dos elementos visuais, que interagem 
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sublinhando o seu caráter dinâmico e emotivo (Goldstein, 1999, p.278). 

A expressão deve ser entendida não como um ardor mas com qualidades 

emotivas diversificadas: contemplativa, humorística ou serena 

(Goldstein, 1999, p.278) sugerida pela linha, forma, volume, textura, 

valor e outros fatores expressivos, como a subjetividade da interpretação 

do simbolismo da cor, as características do material de representação, 

qualquer tipo de exagero intencional das proporções ou propriedades 

que resulta numa distorção da forma, ou o uso da luz, que contrastada, 

pode ser muito eficaz na criação de uma atmosfera, e ainda soluções de 

composição ou representação espacial (ibid., 282-296).  

Ambos os níveis requerem, habitualmente, uma explicação ao leitor 

néscio, um esforço de interpretação para compreender o seu sentido 

completo, o seu potencial polissémico e são ricos em ambiguidades ou 

entendimentos diferentes sobre o mesmo artigo. Exigem, como vimos 

anteriormente, uma aprendizagem com competências de literacia visual, 

que permita não apenas compreender imagens, mas comunicar o seu 

sentido. 

 

No decorrer deste estudo, constatámos que um dos recursos mais 

utilizados pelos ilustradores portugueses para enriquecer as suas 

representações são as figuras de estilo visuais. Constituem processos de 

significados não-literais, convidando o espetador a decifrar as várias 

possibilidades de interpretação. Desse modo, ajudam a produzir novos 

pontos de vista para o significado de objetos, imagens e textos. 

O entendimento do seu uso na linguagem visual deriva da sua 

definição literária, uma vez que foi essa que se definiu em primeiro lugar 

e sugeriu resultados conceptuais análogos entre as duas linguagens.  
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Segundo Cressot, na linguagem escrita são vários os fatores que 

influenciam a hierarquização dos modos de expressão. Para além da 

consciência linguística do destinatário, aponta, ainda, a hierarquia social 

ou o próprio quadro da comunicação (linguagem de salão diferencia-se 

da linguagem de caserna) (Cressot, 1947, 1980). Neste entendimento, o 

processo de comunicação de um texto para crianças deve ter em conta 

as características do seu leitor e do contexto de leitura. De forma 

análoga, podemos dizer o mesmo das imagens para crianças, construídas 

para serem lidas na sala do jardim-de-infância ou do infantário, ou no 

espaço familiar, quer no contacto solitário e recorrente da criança com o 

livro, quer no contacto que se estabelece entre pais e filhos, na 

descoberta conjunta do conteúdo do álbum narrativo. O que 

pretendemos evidenciar é a importância de ter em atenção as 

capacidades cognitivas do leitor-criança, sem esquecer as do pedagogo 

ou progenitor acompanhante na elaboração de estratégias de 

comunicação, ou o seu papel.  

No entanto, uma figura de estilo visual de uma ilustração pode 

remeter não apenas para o significado dos elementos representados, 

mas para a própria interpretação do sentido do texto que acompanha a 

ilustração. Existem, assim, duas possibilidades de exploração 

interpretativa: a partir do referente textual, do qual a ilustração é tida 

como continuidade e síntese das ideias tratadas, ou a análise da imagem 

em si, dos seus constituintes físicos e simbólicos. Apesar desta última 

ser, necessariamente, interpretação incompleta no contexto de um livro 

com texto a acompanhar, no álbum narrativo a análise da ilustração 

pode ter um papel mais decisivo em relação ao texto, geralmente exíguo 

ou mesmo ausente. Aliás, como vimos no nosso anterior estudo (Saraiva, 

2006) o texto exíguo, liberta da ilustração muitas das funções que 
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tradicionalmente suportava exclusivamente. Os exemplos mais evidentes 

são as descrições, sustentadas, nos álbuns narrativos, invariavelmente, 

pela ilustração. 

Existe, porém, um problema de adequação que sobressai do uso das 

figuras de estilo literárias. Os recursos expressivos, ligados ao ensino 

literário, são introduzidos bastante tarde no percurso educativo das 

crianças, naturalmente em função das suas capacidades cognitivas para 

os entender. Assim, segundo o programa de ensino do português, 

homologado em março de 2009, para o Ensino Básico (Reis, 2009), 

apenas no 5º e 6º anos (crianças entre os 10 e os 12 anos de idade) são 

introduzidos recursos retóricos de natureza semântica como a 

comparação, metáfora, metonímia ou personificação (ibid., p.86). 

Também as metas curriculares para Educação Visual no 2º e 3º Ciclo do 

Ensino Básico iniciam apenas no 6º ano um aprofundamento do 

reconhecimento dos elementos do discurso visual (Rodrigues, Cunha e 

Félix, 2012, p.10); no 7º ano a capacidade de avaliação do “papel do 

desenho expressivo no reconhec imento das formas” (ibid., p.12); no 

currículo do 8º ano competências orientadas para a interpretação 

subjetiva da imagem com o fim de “Desenvolver ações orientadas para 

interpretação, que se fundamenta na recuperação de uma ideia ou 

reflexão que retoma informação ainda presente na memória.” (ibid., 

p.17). No entanto, é sobretudo no 9º ano que o ensino dessas 

competências é aprofundado para “Desenvolver e representar ilusões 

óticas em composições plásticas, bi e/ou tridimensionais (figuras 

impossíveis, imagens ambíguas) ” e “Desenvolver ações orientadas para 

a compreensão de informação adquirida de forma intuitiva, que 

desenvolve padrões representativos através de imagens 
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percecionadas/sentidas” (ibid., p.19/20), não se afastando dos 

programas para Educação Visual dos anos anteriores. Deste modo, 

poderemos partir do pressuposto que crianças mais novas terão 

capacidade para compreender recursos análogos na observação das 

ilustrações? Sabemos que a linguagem escrita se estrutura de forma 

muito diferente da linguagem visual, percetível no tipo de signos físicos 

com que se evidencia, uns representados pela sucessão das letras outros 

icónicos. No entanto, embora não tenhamos estudos conclusivos sobre o 

assunto, podemos questionar que se as capacidades simbólicas para 

compreender a metáfora literária apenas se consolidam entre os 10 e 11 

anos, porque seriam os seus correspondentes visuais utilizados, 

arbitrariamente, para idades bastante inferiores, dos 2/3 anos? Como já 

vimos, contrariam, igualmente, o conceito das orientações propostas por 

Manila, apoiadas nas conclusões de Piaget, de que apenas na pré-            

-adolescência o leitor é capaz de descodificar autonomamente o texto e 

a ilustração pode oferecer leituras paralelas. 

As figuras de estilo visuais, surgem, assim, como forma de potenciar 

a leitura da imagem em diferentes níveis. Como as apresenta Cressot: 

 

A partir de uma dada realidade o locutor possui, pois, a faculdade de, 

através destas transferências de sentido, velá-la discretamente ou destaca-    

-la, exagerando-a ou animando-a; de insistir sobre determinado aspeto, 

lisonjeador ou negativo, triste ou alegre, que mais o tenha impressionado. O 

escritor, por meio de tropos baseados em sinestesias, evoca um univer so 

diferente do mundo das perceções quotidianas, ou pelo menos um objeto 

com caráter misterioso. (Cressot, 1940, 1980, p.74) 

 

Para averiguarmos alguns dos principais exemplos destes recursos 

expressivos, apoiamo-nos nas definições apresentadas por Hall (2007), 
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Cressot (1947, 1980), ou Estrela, Soares e Leitão (2004) para as principais 

figuras de estilo visuais. 

 

Comparação 

Na linguagem escrita manifesta-se pelo estabelecimento de paralelo 

semântico entre dois termos com explicitação do elemento de ligação 

(Estrela, Soares e Leitão, 2004, p.181). Visualmente, apresenta de forma 

explícita, a semelhança entre dois objetos, imagens ou ideias diferentes. 

Essa evidência resulta do estabelecimento de uma conexão entre objetos 

que têm uma propriedade comum. Para além da comunicação verbal, 

ocorrem, com frequência, na comunicação visual. (Hall, 2007, p.33) 

 

 

Fig. 18  Mocho Comi (2011), de Carlos Nogueira  

Dupla página com ilustração de Marta Madureira. 

 

Na ilustração de Marta Madureira para Mocho Comi, de Carlos 

Nogueira, a personagem do lobo é representada numa forma alongada e 

em tons escuros de tonalidades cinzentas e, por vezes, acastanhadas. 
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Quando o texto refere que o lobo se enrosca a um pinheiro, onde se 

encontra o mocho, e se prepara para o serrar, a ilustradora aproveita a 

semelhança formal entre o seu esguio e acinzentado lobo e o tronco de 

um pinheiro, fundindo-os num só. Deste modo, evidencia propriedades 

de semelhança entre os dois objetos. Esta analogia é particularmente 

evidente em função do próprio registo iconográfico da ilustradora. Se o 

seu lobo é adelgaçado e ausente de pormenores o que facilita a 

semelhança formal a um tronco, podemos representar uma árvore que 

se assemelha a um lobo, particularmente um que se enrosca na própria 

árvore, como é o caso. 

 

Metáfora 

Na linguagem escrita, a metáfora corresponde a uma transferência 

de sentido que se efetua entre os constituintes textuais de uma frase. 

Cressot define-a como uma alteração semântica através da qual um 

significante abandona o significado a que geralmente está ligado, 

trocando-o por outro, devido a uma comparação não formulada entre    

os dois significados, comparação essa que retém semelhanças 

arbitrariamente privilegiadas. Sugere, assim, uma leitura em diferentes 

níveis. É indispensável que exista uma semelhança entre o objeto 

evocado e o objeto referência para que o enunciado seja corretamente 

interpretado. A semelhança pode residir na situação, na função ou no 

aspeto (1947, 1980, p.66/67). 

Visualmente, a metáfora apresenta uma comparação implícita entre 

dois elementos, semelhantes ou não, que partilham uma determinada 

qualidade. Tornam-se mais interessantes ao ligarem referências 

familiares a referências não-familiares (Hall, 2007, p.38). 

 



239 

 

 

Fig. 19  Como Tu (2012),  texto de Ana Luísa Amaral 

Dupla página com ilustração de Elsa Navarro  

 

Na ilustração de Elsa Navarro para o livro Como Tu, de Ana Luísa 

Amaral, uma menina com asas de borboleta segura uma flor. O texto 

sugere que o corpo dos jovens muda na adolescência, como muda o das 

borboletas. Assim, na ilustração da rapariga (significante) com umas 

pequenas asas de borboleta (elemento de significação), os conceitos 

abstratos associados ao crescimento na adolescência e a passagem da 

borboleta do estado de crisálida, onde ocorre a transformação e o 

crescimento antes de se tornar em borboleta, são transferidos para a 

jovem que se desenvolve, tornando-se adulta, para ser mulher e ainda 

mais bonita, não apenas fisicamente (significado). 
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Metonímia 

Um elemento representado está associado a um segundo elemento, 

pode ser substituído por este para criar significado. Por isso, podem 

necessitar de extenso conhecimento cultural (Hall, 2007, p.40). 

Embora o elemento a que se refere esteja ausente, a sua presença é 

ainda implícita (coroa significa rainha, sombra significa presença do 

assassino). 

                          

Fig. 20  Milagre de Natal (2008), texto de António Torrado 

Página com ilustração de Inês Oliveira  

 

 

Em Milagre de Natal, de António Torrado, ilustrado por Inês Oliveira, o 

texto descreve-nos o momento da noite de Natal em que um 

cachorrinho, a personagem principal, é dado como prenda. As sombras 

representam o número extenso de crianças e adultos que rodeiam o 

animal. Apesar da presença das inúmeras personagens humanas ser 

referida no texto, a visualização direta de participantes humanos e 
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pormenores de gestos ou contactos está ausente da ilustração. 

Observamos, apenas, os acontecimentos ligados ao cão, criatura solitária 

no mundo desproporcionado dos humanos. E as sombras, sugerem 

movimentos, poses e olhares múltiplos. 

 

Sinédoque 

Esta figura de estilo manifesta-se visualmente quando o que 

interessa não é o que se coloca na representação mas o que está ausente 

(Hall, 2007, p.42). 

 

                              

 

Fig. 21  A casa da Poesia (2003),  texto de José Jorge Letria 

Capa com ilustração de Rui Castro 

 

Em A Casa da Poesia de José Jorge Letria, o ilustrador Rui Castro 

representa com a sua iconografia particular, uma criança segurando duas 

páginas de um livro (embora a orientação vertical do texto possa sugerir 

como sendo pertencente a uma única página). Ao sugerir o telhado de 

uma casa, essa(s) página(s) ganham conotações com sentimentos de 
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abrigo e segurança. Para além de uma metáfora, encontramos uma 

sinédoque. Essas páginas representam não apenas um livro, mas todos 

os livros, todo o texto poético, que assimila as conotações de abrigo e 

segurança para a criança. Castro utiliza uma parte de algo para significar 

o todo ou para representar a noção global depreendida. 

 

Ironia 

A ironia baseia-se em opostos. Na literatura, por exemplo, usar a 

palavra “amor” quando se pretende dizer “odeio-te”. Visualmente, 

expressa uma convicção ou sentimento que está em contradição com o 

que é dito à superfície (Hall, 2007, p.44), na aparente literalidade. 

O problema com a ironia é que as pessoas nem sempre reparam. É 

necessário utilizar afirmações evidentes ou temas grosseiros para cr iar 

condições de entendimento da ironia. Exagerar para tornar claro para os 

outros o comentário irónico. A ironia requer uma cultura em que é 

regularmente utilizada e compreendida. Algo que pareça sério à 

superfície, será difícil deixar de parecer sempre sério (ibid., 2007, p.44). 

Podemos dizer que todas as figuras de estilo visuais evidenciam uma 

característica presente de várias formas nas imagens, a de 

impossibilidade. Algo que não é literalmente possível, dizemos que é 

impossível pela representação (ibid., 2007, p.48). A questão que se 

coloca é de saber como essa impossibilidade, que diremos intrínseca à 

própria representação pois sugere algo que não existe a não ser 

enquanto forma gráfica ou mental, é contextualizada na imagem 

observada para crianças. Apresenta-se como mensagem de comunicação 

recebida e interpretada pelo destinatário criança? Ou a função 

comunicativa não chega a cumprir-se e a criança leitora do álbum 

narrativo não decifra o que observa? 
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4.2 Evidência do espetador adulto na ilustração de álbuns 

narrativos portugueses 

 

 

 

Neste estudo, temos procurado constatar como as ambições 

artísticas de muitos ilustradores de livros para crianças resultam em 

imagens com elementos, potencialmente, inacessíveis à sua 

compreensão podendo, em alguns casos, serem perturbadores da leitura 

harmoniosa do livro. De entre as diferentes questões que temos 

levantado, recordamos que encontrámos estudos que constataram que 

quando a criança não consegue relacionar o que vê com o que lê em 

função de soluções de representação que se escusam a ser redundantes 

relativamente ao texto, podem ser um fator perturbador da comunicação 

e incompreensão da criança (Denburg, 1976-1977). A problemática da 

inadequação da ilustração é, também, evocada nos estágios propostos 

por Gabriel J. Manila (1990), que constata, a partir de estudos baseados 

nas posições de Piaget, que só na pré-adolescência se é capaz de 

descodificar individualmente um texto e procurar na ilustração uma 

leitura paralela. Recuperamos aqui, igualmente, a constatação, vista 

anteriormente (consultar subcapítulo 4.1, Figuras de estilo visuais e a 

legibilidade da ilustração), no programa de ensino de Língua Portuguesa, 

de março de 2009, que coloca processos de figuras de estilo a serem 

ensinados apenas no 5º e 6º anos, como que definindo as idades 

correspondentes adequadas para a interiorização de contextos abstratos.  
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4.2.1 Sugestão metodológica 

Utilizámos uma metodologia que Fernandes (1995) designa de 

“análise de conteúdos” (Fernandes, 1995, p.169), incidindo sobre os 

significados das formas visuais procurando isolar o seu sentido real a 

partir do estudo de casos. Seguimos um procedimento indutivo que 

permita fazer uma análise descritiva dos aspetos da ilustração que nos 

interessam para construirmos evidências resultantes da interação dos 

elementos analisados. 

Esta metodologia integra-se no procedimento inicial de abordagem 

desta tese, baseado na doutrina pareysoniana de interpretação da obra 

(Eco, 1995, p. 30), que nos permite usar os dados socioambientais 

levantados no enquadramento que temos vindo a fazer, de âmbito 

histórico, através dos valores orgânicos da obra, podendo observar de 

que forma dados preliminares se foram tornando constitutivos da obra, a 

partir da ação formativa que os transformou em seus aspetos internos 

(ibid., p.309), particularmente úteis nas conclusões finais. É evidente que 

não existe interpretação definitiva e exclusiva ( ibid., p.309) e não 

refutamos que, como aponta Eco (1995), ao tornarmo-nos órgão de 

acesso à obra e revelando-a na sua natureza, tornamo-nos 

conjuntamente a obra e o nosso modo de ver a obra. 

 

Não pretendemos acentuar medições rigorosas e estatísticas dos dados 

da interpretação. A nossa atuação é de natureza exploratória, descritiva 

e interpretativa, enfatizando os significados que atribuímos às 

ilustrações observadas, e as suas deduções interpretativas. Como sugere 

Joly (2003) estamos “especialmente interessados nas formas de produção 

de sentido através de mensagens visuais e nos elementos que, no texto e 

em interação com o contexto, criam um determinado número de 
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instruções de leitura e, portanto, de interpretação” (Joly, 2003, p.11). 

Interessam-nos, assim, o estudo de diferentes questões imanentes da 

ilustração do álbum narrativo, operando a partir das propostas da semio-

-pragmática: a intentio auctuoris, a intentio operis e a intentio lectoris, 

isto é, a intenção do autor, a intenção da obra e a intenção do leitor 

(Eco, 2004). Nesse sentido, consideramos a nossa abordagem do âmbito 

da investigação qualitativa (Vieira, 1995), tal como a apresenta Stake 

(2009) a partir do entendimento generalizado de diversos autores, 

“dando prioridade elevada à interpretação directa dos acontecimentos, 

uma prioridade mais baixa à interpretação de dados de medição.” (Stake, 

2009, p.56). Assim, é-nos particularmente útil para o nosso estudo, no 

âmbito de Arte e Design, a posição de Erickson (1986) citado por Stake 

(2009): 

 

(…) a característica principal da investigação  qualitativa é a 

centralidade da interpretação. Ele [Erickson] disse que as descobertas não 

são tanto “descobertas” mas “asserções”, (…) por muito descritivo que seja o 

relatório, o investigador acaba por oferecer, em última análise, uma visão 

pessoal. (Stake, 2009, p.57) 

 

Em seguida, descrevemos o instrumento metodológico elaborado 

para a leitura das ilustrações. 

 

4.2.2 Categorização dos dados e definição de unidades de análise 

Em função do que expusemos anteriormente, a nossa metodologia 

de análise assentará no estudo de casos a partir de uma análise 

interpretativa semiológica da imagem visual, inspiradas nas conceções de 

Barthes (1997) e nas propostas metodológicas de Joly (1994, 2007) e Eco 
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(1995, 2004). Deste modo, baseamo-nos numa conceção representativa, 

circunscrevendo a definição da imagem visual ao seu aspecto visual. Joly 

(1994, 2007) aponta de forma clara os mecanismos de significação. O 

sentido chegaria até à imagem (visual) a partir da utilização de uma 

linguagem específica, que mesmo em imagens fixas e únicas constituía uma 

mensagem bastante complexa. Assim, a imagem assentaria em alguns 

princípios de funcionamento responsáveis pela sua complexidade (Joly, 

1994, 2007, p.37/38): signos icónicos, enquanto “imagem” na sua conceção 

teórica, em que a semelhança em relação a um modelo é o seu princípio de 

funcionamento e igualmente signos plásticos, enquanto cor, formas, 

composição e textura, signos plenos e integrais e não a simples matéria de 

expressão dos signos icónicos (figurativos). Assim, grande parte da 

significação da mensagem visual é determinada pelas escolhas plásticas e 

não apenas pelos signos icónicos analógicos, embora o funcionamento dos 

dois tipos de signos seja circular e complementar ( ibid. p.93). Em 

cooperação, constituem o conjunto dos elementos visuais usados para 

conotar significados dentro de uma imagem, que podem ser usados 

como significado e constituem a retórica da imagem, termo proposto por 

Barthes (1964, 1977, p.161/163). A interação destes signos produz a 

mensagem que interpretamos, conscientes da sua constituição por signos 

icónicos cujo significante mantém uma relação de analogia com aquilo que 

ele representa, o seu referente (Joly, 1994, 2007, p.34/35). 

 

Assim, iremos proceder à análise do trabalho de vários ilustradores 

portugueses. A sua seleção obedeceu a três critérios:  

a) O reconhecimento qualitativo da sua obra a partir da análise do 

seu currículo. Todos os ilustradores selecionados têm menções em 

certames internacionais ou obra publicada noutros países, todos foram 
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distinguidos já com o Prémio Nacional de Ilustração, atribuído pelo IPLB, 

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, hoje em dia tida como a 

distinção nacional mais ambicionada e reconhecida.  

b) A evidência, a priori, na sua obra de elementos enquadráveis no 

âmbito deste estudo, particularmente derivados da construção visual a 

partir de eixos estruturantes de legibilidade ou ambiguidade. 

c) A presença de estilos visuais baseados em signos icónicos que 

sustentem a boa legibilidade das formas e a procura de um ideal de 

simplicidade e legibilidade da ilustração para a infância, no sentido 

preconizado por Shulevitz (1997) e Munari (1993).  

 

Selecionados os ilustradores e parte das suas obras, definimos os 

elementos de análise orientados em função de duas hipóteses 

interpretativas:  

a) A partir do referente textual, do qual a ilustração é tida como 

continuidade e síntese das ideias tratadas. 

b) A partir da análise da imagem em si, dos seus constituintes físicos 

e simbólicos. 

 

4.2.3 Definição de unidades de análise 

Existem várias formas de olhar para uma representação gráfica: 

partindo do seu objetivo (informativo, moral, narrativo), do seu contexto 

histórico, da definição do seu estilo pictórico ou compreendendo as 

posições relativas dos seus constituintes e linhas de força que os unem 

(Woodford, 2003, p.7-13). Grande parte das análises das obras de arte, 

procedem a análises técnicas, temáticas formais, históricas e simbólicas 

menos exaustivos do que uma análise semiológica detalhada, 

apresentando resultados que funcionam como sínteses interpretativas 
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das obras em questão como Insa Rufach (et al., 1992) demonstra. 

Adaptando algumas das práticas da análise da obra de arte ao 

contexto particular do álbum narrativo para crianças, a nossa análise 

sobre obras de alguns dos mais premiados ilustradores portugueses 

divide-se em dois momentos. Procederemos primeiro a uma abordagem 

comparativa entre várias ilustrações de um livro ou, quando 

considerarmos pertinente, mais do que um livro do mesmo autor no 

sentido de enquadrarmos algumas ilustrações na narrativa particular de 

cada livro mas também relativamente à restante produção do autor. 

Durante esta primeira abordagem, iniciaremos igualmente o registo 

analítico e dedutivo. Posteriormente, selecionaremos uma i lustração de 

cada autor para organizarmos um quadro interpretativo detalhado. 

 

Assim, num primeiro momento privilegiaremos a observação global 

para, posteriormente, expormos a conjugação dinâmica dos constituintes 

do tema expressivo (Goldstein, 1999, p.278) e do seu tema aparente, 

como definidos anteriormente. Desse modo, procederemos a uma 

análise iconográfica e concetual das ilustrações, apoiados pela 

necessária abordagem aos elementos de estilo individual do autor, como 

a representação antropomórfica das personagens, caracterizando-o 

tecnicamente. Durante a elaboração desta tese, temos identificado duas 

identidades de configuração visual associadas, naturalmente, a dois dos 

possíveis leitores do álbum narrativo: a legibilidade correspondendo à 

criança e a ambiguidade, tendencialmente orientada para o adulto, com 

formação cultural incomparavelmente superior à dos pequenos leitores, 

permitindo-lhe compreender os códigos de algumas das soluções de 

representação que ainda não estão ao alcance dos mais pequenos.  
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 Assim, teremos especial atenção em identificar e caracterizar os 

elementos evocativos da criança-leitora enquanto leitor privilegiado do 

álbum e os elementos de deriva, de desvio do enfoque no leitor-criança 

para o leitor-adulto, nas suas diferentes manifestações possíveis, como 

em constituintes estilísticos que marcam a presença do autor.  

Não procederemos a um estudo exaustivo de um livro completo. 

Interessam-nos selecionar exemplos pertinentes que apoiem as nossas 

conclusões e, assim, potenciar uma maior diversidade de exemplos com 

menor desgaste no seu entendimento. O nosso objetivo é apresentar 

evidências de potencial ruído visual e não construir sequências narrativas 

coerentes onde se manifestem. 

Simultaneamente, procederemos a uma simples contextualização 

icónica da obra de cada um dos autores, relativamente aos elementos 

visuais, como a linha, a cor ou a representação do espaço, que 

constituem a base da aprendizagem de literacia visual para a criança. 

Não é uma ideia original, Lacy (1986) procede de forma semelhante. A 

nossa intenção é procurar demonstrar como esses elementos podem ser 

apreciados e o seu entendimento aprofundado, por agentes de ensino ou 

o público em geral, procurando responder a afirmações anteriores de 

que o álbum narrativo é, também, porta de entrada para o ensino da 

literacia visual. 

Posteriormente, em função desta primeira abordagem, 

selecionaremos uma ilustração de cada autor e procederemos a um 

desdobramento das unidades sígnicas a considerar (desdobramento 

semiológico) na análise da ilustração relativa ao texto (se existente)  que 

colocaremos num quadro interpretativo a partir das seguintes unidades 

de análise: 
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1. Interpretação do tema aparente, os significantes icónicos, por 

contraste com designação de Goldstein que usamos para o segundo 

nível. Para isso, partimos da observação individual da aparência dos 

signos icónicos representados, isto é, pretende-se registar as diferentes 

hipóteses de entendimento sugeridas pela matéria observável, os 

elementos formais da representação a partir da sua disposição e 

interação no espaço da representação (Betti e Salle, 1992): composição, 

equilíbrio e plano pictórico, formas representadas, representação do 

espaço, cor, luz/sombra (valor), textura, identificando as propriedades 

de elementos básicos do desenho como a linha, mancha, cor, valor e 

como as formas representadas interagem. Estamos no domínio da 

aparência observável, das formas representadas e que conseguimos 

reconhecer no ato da observação, por isso incluímos aqui o 

reconhecimento das figuras de estilo visual/impossibilidades e sua 

significação relativa ao texto 

 

2. Interpretação do tema expressivo de uma representação, termo 

proposto por (Goldstein, 1999, p.278) para referir a descrição do 

comportamento relacional dos elementos visuais, que interagem 

sublinhando o seu caráter dinâmico e emotivo (Goldstein, 1999, p.278). 

Para isso, começamos pela observação individual do significado dos 

signos plásticos da retórica da imagem, isto é, pretende-se registar as 

diferentes hipóteses de entendimento sugeridas pela matéria 

observável, ir além do primeiro grau de compreensão que Barthes 

reconhece em todas as marcas gráficas (ibid., p.157-159) e que permite 

dar sentido às suas formas e manchas de cor. Deste modo, investigamos 

as conotações polissémicas dos elementos formais da representação. 
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3. Análise de significantes, significados linguísticos e o seu código 

(descrição textual). Segundo Barthes (1997, p.36-40) Saussurre propõe o 

conceito de signo compreendido como a união entre um significante e 

um significado. A definição de um é inseparável da do outro, mesmo que 

possuam características distintas. O significado define-se no interior de 

um processo de significação, “aquilo” que o emissor que utiliza o signo 

entende por ele. Mas se o significado é uma representação psíquica da 

coisa, o significante limita-se a ser mediador, existindo materialmente, 

como o desenho das palavras. O processo de união entre significante e 

significado é o ato de significação. O produto da significação é o signo. 

Para efeitos de eficácia da nossa interpretação, debruçamo-nos sobre o 

sentido da mensagem proveniente do texto composto pela sucessão 

organizada das palavras (signos), em que cada uma tem significado em 

relação com as demais, isto é, debruçamo-nos sobre o código da 

mensagem escrita. 

 

 

4. A caracterização de procedimentos técnicos. 

Insa Rufach (et al., 1992) realiza um estudo prático de obras de arte 

correspondentes a um período cronológico alargado utilizando uma das 

várias metodologias possíveis de encontrar em bibliografia disponível. 

Assim, procedem a análises técnicas e formais, analisando 

procedimentos técnicos, representações formais, tema representado, 

leitura de símbolos, projeção histórica sobre a estrutura social e 

ideológica do período de concretização das obras. Os resultados, sendo 

menos exaustivos do que uma análise semiológica detalhada, são, no 

entanto objetivos e claros, funcionando como sínteses interpretativas 
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das obras em questão. Para o nosso estudo, a caraterização dos 

procedimentos técnicos colocará em relevo a importância conotativa de 

alguns elementos da matéria que constitui a imagem observável. 

 

5. Elementos de estilo individual. 

Recuperamos aqui, as palavras de Umberto Eco (1995), quando 

reconhece que o “processo de formação e personalidade do formador 

coincidem, no tecido objetivo da obra, apenas como estilo. O estilo é o 

modo de formar, pessoal, irrepetível, característico; a marca que a 

pessoa deixa de si na obra; e coincide com o modo como a obra é 

formada” (Eco, 1995, p.30), para recordarmos a problemática do estilo 

enquanto manifestação da personalidade e a sua adequação ou 

inadequação para imagens dirigidas à criança-leitora. Torna-se, deste 

modo, obrigatório que caraterizemos esse estilo individual, procurando 

evidências da sua influência na orientação do leitor-modelo.  

 

6. Elementos que contribuem para evidenciar a identificação do 

leitor-criança como leitor-modelo e os elementos que contribuem para 

evidenciar a identificação do leitor-adulto como leitor-modelo. 

No âmbito do enquadramento do nosso estudo, é obrigatório tentar 

identificar, nos significantes e significados dos elementos icónicos e 

plásticos, manifestações gráficas e concetuais da consciência dos dois 

leitores distintos. Como vimos atrás no nosso estudo, podemos definir 

dois polos opostos de validação de um ou outro leitor: a perceção de 

claridade e legibilidade manifestando a consciência da criança-leitora e a 

perceção de ambiguidade como potencialmente constituindo ruído no 

processo de comunicação para a criança-leitora, desviando a mensagem 

para o adulto. 
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7. Pertinência de elementos de deriva para a criança.  

Em função das evidências constatadas nos restantes campos, 

cumpre-se uma tentativa de junção semântica com a transformação 

representativa que valide as opções de ambiguidade e as enquadre nos 

contextos específicos. 

 

4.2.4 Da condição do texto ilustrado 

Podemos presumir que o álbum narrativo, enquanto objeto de arte, 

literatura e literacia, pode ter mais do que uma audiência apropriada. 

Adolescentes e adultos, beneficiam, consideravelmente, da sua 

experiência quando leem pela primeira vez ou releem um livro. Mas as 

características dos pré-leitores e primeiros leitores fazem deles 

espetadores privilegiados e editorialmente são, geralmente assumidos 

como o público por excelência, particularmente nos álbuns que 

analisaremos em seguida. O texto e os temas assumem, de forma 

inequívoca na sua construção simples, assertiva e estimulante, que são 

orientados para os pequenos leitores. Os livros que selecionámos na 

nossa amostra, são, quase todos, concebidos por autores que se 

orgulham de ser inseridos na categoria de escritores para a infância e 

juventude, como Alice Vieira, António Mota, José Jorge Letria ou Luísa 

Dacosta. E mesmo aqueles cuja maioria da obra possa ser orientada para 

o adulto, como é o caso de José Saramago, os textos apresentados, 

aquando da sua publicação, foram assumidos como sendo para crianças. 

Comparando o ritmo dos textos dos exemplos das figuras 1, 2 e 3, 

de Jon Klassen, (pag. 43), ou das figuras 16 e 17, de David McKee, (p. 

225), com alguns dos textos dos livros de autores portugueses 

analisados, estes aparentam estar no limite do que se consideraria um 
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álbum narrativo para a infância por excelência. Os textos de Klassen e 

Mckee são constituídos por curtas frases que definem momentos 

sequenciais evidentes, que correspondem a um curto período temporal, 

estrutura que nem sempre encontramos nos autores portugueses. No 

entanto, não podemos esquecer que a tradição de alguns dos escritores 

que apresentamos, é a escrita de livros de texto, com extensas narrativas 

textuais. Nesse sentido, é compreensível que a redução da quantidade 

de palavras nunca se efetue até aos seus limites, sem que, contudo, se 

deixe de dar espaço ao papel narrativo da ilustração. Quando atentamos 

no texto de António Mota para O sonho de Mariana, que analisamos 

adiante, são evidentes as preocupações do escritor em limitar as 

descrições e dar espaço a Danuta Wojciechowska para preencher o 

aparente despojamento do texto. É como se alguns dos grandes 

escritores portugueses, como Alice Vieira, António Mota ou mesmo José 

Saramago, que não escreve para a infância, cientes da ampla difusão do 

álbum narrativo, procurassem adaptar a sua escrita à forte presença da 

ilustração. 

Também incluímos no âmbito da nossa análise livros cujas fronteiras 

não sejam fáceis de definir para autores como Zaparaín e Gonzalez 

(2010) que reconhecem, por exemplo, dificuldades na tarefa de 

identificar livros como álbuns narrativos ou apenas livros de texto 

profusamente ilustrados. No entanto, tivemos o cuidado de selecionar, 

essencialmente, álbuns ilustrados para a faixa etária dos 2 aos 8 anos de 

idade e que reforcem as nossas convicções. 

 

Por fim, esperamos que o exercício de análise constitua, em si 

mesmo, uma evidência que corrobore a nossa opinião de que um 

entendimento aprofundado do potencial concetual da ilustração torna-se 
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demasiado complexo para crianças quando recursos expressivos são 

usados tendo em vista o leitor-adulto. Nascendo de uma ideia subliminar 

de agradarem, em especial, aos agentes que têm a função de julgar e 

validar qualitativamente a ilustração e de a instituir como obra de arte, 

esses recursos são, muitas vezes, introduzidos sem a sensibilidade 

necessária aos olhos de um pequeno leitor em formação. 
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4.3 Procedimento de análise  

 

 

 

4.3.1 Cristina Valadas 

Concetualmente, uma linha é um elemento unidimensional que tem 

uma extensão contínua de comprimento mas sem espessura ou largura. 

Esta linha não existe no mundo o físico (Ching, 1998, p.16). Em desenho, 

a linha é o resultado do movimento de um ponto, que, quando 

fisicamente visível estabelece uma posição no espaço. A sua deslocação, 

ao longo de uma superfície, regista o percurso de uma linha (ibid., 1998, 

p.15). O impulso desse movimento pode ser mais ou menos concentrado, 

produzindo uma linha mais rígida ou solta e pode ser mais compacto ou 

abrangente, resultando em linhas que aparentam movimentar-se de um 

modo mais lento ou mais rápido. Assim, movimento e ritmo são 

características fundamentais da linha. Esse movimento toma uma direção 

que o olhar acompanha ao longo da superfície bidimensional, por isso a 

linha é predominantemente direcional. À medida que se movimenta no 

espaço da superfície, também o demarca, delimitando limites no vazio, 

estabelecendo os contornos de uma forma, separando-a do espaço. Ao 

separar matéria e espaço, a linha evidencia-os. Desse modo, a linha é 

essencialmente definidora (Collier, 1985, p.15). 

Todas estas características permitem interpretar a linha em função 

do seu caráter, como o refere Goldstein:  

 

“Lines also reveal a “personality”, a certain character derived mainly 

from the artist´s esthetic and intuitive attitude to line in general, and to his 

or her visual and expressive responses to a subject in particular. Medium and 
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surface also influence a line´s character. The artist using pen and ink will 

produce a very different kind of line than when using compressed charcoal. 

Not only does the medium limit the character of a line, it deflects the ar tist´s 

lines onto certain tracks of usage which influence perception itself.”  

(Goldstein, 1999, p.44/45). 

 

 

Fig. 22 Irmã(o), (2001) 

Dupla página com ilustração de Cristina Valadas e texto de Eugénio Roda, p. 4/5. 

 

Esta atenção à interferência que a superfície do desenho pode 

exercer sobre a expressão da linha é, particularmente, pertinente nas 

ilustrações de Cristina Valadas para o álbum com o título de Irmã(o), 

(2001), um dos seus primeiros livros, com texto de Eugénio Roda. A 

textura do papel é visível graças ao cuidado na digitalização ou, mais 

provável, foi determinada pela inclinação da luz resultante da iluminação 

das fotografias tiradas aos originais. À semelhança de outros livros deste 

escritor, este constitui-se por várias frases de uma evidente ambiguidade 

interpretativa, porventura dificilmente acessível aos primeiros leitores e 

pré-leitores. No entanto, é este o público-alvo sugerido pelo registo 

pictográfico de Cristina Valadas, constituindo fator de identificação dos 
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elementos evocativos da criança-leitora, em simultâneo com o tema e 

natureza do próprio texto. As expressões dos rostos são pueris e suaves, 

inocentemente felizes; os corpos definidos por uma linha limpa mas 

segura, que destaca formas simples e claras. A precisão da direção da 

linha demonstra a confiança e capacidade da autora na sua expressão 

pelo desenho e se, em alguns momentos, é percetível uma certa 

hesitação no rumo da linha, constatamos ser apenas resultado direto de 

sulcar os relevos da evidente textura do papel. A cor resulta da técnica 

que melhor valoriza a linha, a aguarela. A sua transparência permite 

manter percetíveis as qualidades dos desenhos de Cristina Valadas. 

Oscilam entre tons suaves em manchas planas ou tons saturados e 

esborratados, tão característicos da técnica. A sua execução é coerente 

com o caráter da linha: simples, direta, evidente. 

O seu desenho evidencia algo que não é facilmente explicado mas 

que é bem compreendido quando se tem o hábito de desenhar: a 

simplicidade do registo gráfico está próximo do desenho das crianças. No 

entanto, é filtrado pelo virtuosismo do adulto, pela coerência do registo , 

pela precisão do desenvolvimento do contorno e pelas soluções de 

definição dos constituintes da forma. 

No plano concetual não apreciamos algumas ambiguidades que 

tornam a interpretação da relação texto-ilustração extremamente 

exigente e constituem elementos de deriva do leitor-criança. São 

exemplo disso várias ilustrações, mas destacamos a da figura 22. 

Observamos uma menina que parece estar em queda, aproximando-se de 

umas árvores ou dá-nos a ideia de estar perigosamente em suspensão 

sobre o topo. Estes elementos vegetais transmitem uma sensação de 

aflição por, aparentemente, a menina se dirigir para um perigo. A 

exposição dos seus angulosos troncos e galhos, orientados para cima e a 
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possibilidade da textura visual de curtos segmentos verdes que enchem 

as árvores, serem compreendidos como espinhos ou protuberâncias, 

pressupõe um desfecho doloroso. 

Encontramos, assim, uma contradição com a divisão proposta por 

Manila (1990), que sugere que a ilustração deve oferecer uma leitura 

evocativa e individualizada da que é proposta pelo texto, apenas para 

pré-adolescentes entre os 12 e 13 anos de idade. Embora possamos 

alargar a faixa etária para a qual este livro se destina, particularmente 

pelo apelo poético do texto, as aguarelas de Cristina Valadas remetem-   

-nos, indubitavelmente, para a criança como leitor-modelo. Por outro 

lado, mesmo que essa interpretação escape à criança, o próprio adulto, 

depois de se aperceber da fatalidade, sentirá, provavelmente, algum 

desconforto no momento em que faz a leitura para a criança. 

Em O Rapaz que Sabia Acordar a Primavera (2007), com texto de 

Luísa Dacosta, as soluções são mais coerentes. Reconhecemos que para 

alguns autores, este pode não ser um exemplo evidente de um álbum 

narrativo, se entendido de uma forma restrita. O texto, apesar de curto, 

poderia ser reimpresso com outras ilustrações. 

No entanto, neste caso, é evidente que seria um livro interpretado 

de forma totalmente diferente. As ilustrações de Cristinas Valadas 

reivindicam, constantemente, a sua independência, forçando as palavras 

a dividirem parte das sugestões narrativas. Talvez, até de um modo 

excessivo. 
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Figs. 23 e 24 O Rapaz que Sabia Acordar a Primavera (2007) 

Dupla página com ilustração de Cristina Valadas e texto de Luísa Dacosta, p.2/3 e 4/5. 

 

O texto apresenta-nos um rapaz que vive num ambiente rural, em 

permanente contacto com a natureza e que desenvolve o dom de chamar 

os pássaros, imitando o seu canto. Linha e mancha convivem 

harmoniosamente, manifestando-se em bruto, de forma evidente. No 

entanto, o impulso artístico e sugestivo da ilustradora reflete-se numa 

forte deformação nos dedos da personagem principal. Analisada cada 

página de texto individualmente, não encontramos indícios físicos que 

suportem essa opção de alongar os dedos. A criança é saudável, o texto 
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descreve, fundamentalmente, os espaços naturais em que se desenvolve 

a ação e o envolvimento do rapaz com os pássaros. No entanto, 

visualmente, esses dedos encarnam a forma de vários objetos diferentes: 

ora sugerem ser galhos onde se apoiam pássaros, ora são raízes de 

plantas ou penas de asas ou até chicotes de vento. Inclusivamente, na 

ilustração da figura 24, os dedos são capazes de agarrar a água, uma 

sinédoque visual, em que uma fita azul é representada em vez “(…) do 

riozinho de caudal pedregoso e apertado(…)”  como nos descreve Luísa 

Dacosta. 

Uma vez mais, a ilustração propõe conceitos, intenções e sugestões 

gerais do texto, como o amor pelos animais e natureza, a capacidade de 

comunicar com os pássaros e a vontade de voar. Contudo, a maioria das 

crianças entre os 4 e os 8 anos, a quem o livro pode dirigir-se primeiro, 

terá dificuldade em assimilar este entendimento de menino-árvore ou 

menino-chicote. Muitos, apesar de não compreenderem esta imprecisão 

interpretativa, verão o menino como apenas tendo dedos muito 

compridos. O texto não fornece informação sobre a dimensão destes 

elementos anatómicos razão para que, do mesmo modo, não iniba essa 

possibilidade. Essa ausência até jogará a favor do entendimento 

harmonioso e em paralelo entre texto e ilustração. 

No livro Herbário (1999), com texto de Jorge de Sousa Braga e 

vencedor do Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para 

Crianças e Jovens, em 2000, a mesma ilustradora oferece-nos uma 

conceção de ilustrações que contrasta com o exemplo anterior. É um 

livro mais próximo da proposta de Silva (2011) para a designação de 

álbum poético para a infância, que integra a mesma categoria genológica 

do álbum narrativo (Silva, 2011, p.273). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Sousa_Braga
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Fig. 25 Herbário (1999) 

Dupla página com ilustração de Cristina Valadas e texto de Jorge de Sousa Braga, p.20/21. 

 

Agora, as soluções de Cristina Valadas são, muitas vezes, 

representações quase literais do conteúdo textual, como na dupla página 

da figura 25. O elemento acrescentado à informação, veiculada no texto, 

é a personagem introduzida pela ilustradora na ilustração de cada 

poema. A sua importância não deve ser diminuída. Estabelece jogos de 

ações simples com os objetos temáticos dos poemas. Essas ações 

estimulam o diálogo e reflexão da criança por aquilo que observa. Esta 

abordagem acessível ao pequeno leitor coloca-o no cento da conceção 

do livro. Por outro lado, são essas personagens que instituem uma 

unidade narrativa entre diferentes poemas, constituindo-se como 

elemento de ligação temático entre as páginas, e a sua visibilidade é 

reforçada por estarem ausentes dos textos. No entanto, enquanto 

adultos interessados pela expressão visual, temos de reconhecer que os 

dois livros citados anteriormente são mais estimulantes, nomeadamente 

pelas soluções conceptuais encontradas. Porém, se este interesse é 

evidente quando os lemos sozinhos, quando acompanhados por uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Sousa_Braga
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criança, algumas soluções são menos adequadas para ela, afastando-se, 

de uma forma excessiva, da orientação das palavras. Isto obrigará a 

criança a fazer um esforço constante em entender o que vê associando 

ao que lê. Também nós somos sensíveis aos valores sugestivos, mas não 

podemos equivocar-nos sobre qual o verdadeiro leitor destinatário e 

uma leitura para ambos nunca é totalmente conseguida, 

particularmente, no entendimento do leitor-criança. A ilustração 

interfere no processo de comunicação  eficaz. 
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4.3.2 Danuta Wojciechowska 

O livro O sonho de Mariana (2003), escrito por António Mota e 

ilustrado por Danuta Wojciechowska, foi contemplado com o Prémio 

Nacional de Ilustração, em 2003 e proposto pelo Plano Nacional de 

Leitura para Leitura Orientada no 2º ano do 1º ciclo. É a iconografia e a 

técnica da ilustradora que constituem os principais fatores evocativos da 

criança-leitora. Apesar de haver alguma diferença temporal entre os 

livros de Danuta, as características morfológicas das personagens não se 

alteram substancialmente: as proporções são ligeiramente simplificadas, 

existe ausência de contornos, sendo as formas definidas por tons 

saturados com a técnica de guache, que são realçados por suaves 

sombras em que a saturação de cor desempenha um papel importante. 

Outros elementos gráficos são constantes, como os narizes 

avermelhados em arco ou uma ausência geral de detalhe, disfarçada por 

texturas suaves que sustentam o registo cromático. A particular 

definição dessas texturas reenvia-nos para as pinturas livres da infância, 

primeiras experiências plásticas de cores saturadas e misturas cromáticas 

de fortes texturas visuais. 

Mas é o tratamento do espaço que mais nos chama a atenção. Os 

antigos egípcios usavam composições baseadas em linhas paralelas de 

base que criavam um espaço predominantemente bidimensional, 

conseguindo um efeito de painéis amontoados (stacked) que orientavam 

o espetador a observar a imagem de uma forma sequencial, de cima para 

baixo ou inversamente (Betti, Sale, 1992, p.200-201). As divisões 

espaciais de Danuta Wojciechowska não se constituem exatamente da 

mesma forma, mas existe um certo paralelismo. 
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Fig. 26 O sonho de Mariana (2003)  

Dupla página com ilustração de Danuta Wojciechowska, texto de António Mota , p.2/3. 

 

O tratamento do espaço é, sem dúvida, o principal elemento de 

deriva do espetador-criança para o leitor-adulto. Ao usar diagonais 

divisoras do espaço, fragmenta-o em diferentes áreas, isolando e 

definindo vários momentos temporais, distintos entre si , pela alteração 

de tonalidade do fundo. Este recurso aparece frequentemente na obra 

da ilustradora e o que nos chama a atenção é a forma tranquila e natural 

como Wojciechowska o consegue utilizar. São disso exemplo as 

ilustrações em análise que apresentamos em seguida. Na figura 26, a 

primeira ilustração do livro, Pedro encontra-se a tomar o pequeno-          

-almoço quando se aproxima a irmã, Mariana, que se prepara para lhe 

contar um sonho. Da esquerda para a direita, é clara a definição do 

quarto de Mariana. Visualizamos a sua cama, seguindo-se um espaço 

negro, que pode ser entendido como uma parede ou mera representação 
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abstrata de um momento temporal ou avanço espacial, um movimento 

de passagem ou transição, até aos motivos centrais, o local onde as 

crianças estão à mesa a tomar o pequeno-almoço. A leitura visual 

termina na casa de banho, local a partir do qual Mariana se prepara para 

revelar o seu sonho, já sem pijama. As cores são saturadas, rodeadas de 

cinzentos e pretos, o que confere à ilustração uma atmosfera carregada, 

como se descoberta da penumbra da noite e do sonho misterioso, 

revelando o início de um dia especial. São ainda possíveis de vislumbrar 

outras áreas despidas de elementos suficientes para que se estabeleçam 

como divisões da casa, mas que podem ser tidas como pormenores 

indistintos ou tempos de transição. Existe, assim, a ideia de múltiplos 

espaços de circulação sequencial que é, ainda, sublinhada por 

pormenores como os encaixes estabelecidos entre formas de espaços e 

tempos diferentes, de que é exemplo o lavatório negro em continuidade 

com o fundo castanho-avermelhado por detrás da cadeira do Pedro. 

Por outro lado, esta correspondência de espaços e tempos distintos 

condiciona a colocação do próprio texto, partindo-o em duas caixas, 

contribuindo, assim, para a distinção espácio-temporal dos fundos que 

ocupam. 

É um recurso que tem as suas origens na revolução operada pelos 

cubistas na representação do espaço. O espaço estabilizado desaparece, 

representando numa única imagem vários pontos de vista e memórias, 

suprimindo o centro único da perspetiva central que adquire uma 

representação descontínua, descentralizada. Desse modo, o espaço 

estabelece-se como um percurso e não um cenário (Sousa, p.196). 

Itten expõe os princípios fundamentais do problema da 

representação espacial como estando essencialmente relacionados com 

a presença de direções horizontais e diagonais do próprio espaço (1990, 
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p.160). As direções horizontais e verticais dão uma impressão de plano 

numa superfície bidimensional, como uma folha de papel ou uma 

moldura, sugerindo um espaço a duas dimensões. Na representação, a 

sugestão da profundidade surge quando as direções diagonais agem 

sozinhas ou combinadas com as horizontais ou verticais, resultando 

numa desarmonia entre a realidade da forma do espaço desenhado ou 

pintado e as duas dimensões e o efeito ótico da dimensão da 

profundidade (ibid., p.160). Na ilustração de Danuta, algumas das 

diagonais de profundidade confundem-se com as diagonais divisoras do 

espaço e do tempo, como a que define o lado direito da mesa. É como se 

a ilustradora agarrasse as principais diagonais de profundidade e as 

reposicionasse, alterando a sua função. Talvez por isso, exista um 

sublinhar da bidimensionalidade, como na simplicidade formal das 

torneiras da casa de banho, na parede do quarto de Mariana ou ainda na 

evidência de áreas de cor plana que funcionam como padrões 

assimétricos. 

Na dupla página seguinte, figura 27, Mariana começa a contar ao 

irmão o seu sonho, que inicia com a descoberta de um pássaro na janela. 

As divisões espácio-temporais, por diagonais, são de novo evidenciadas 

pelas diferenças de cor do fundo. Estas funcionam ainda como elemento 

de transição onírica, suportadas por uma metáfora construída a partir do 

cabelo de Mariana, que avança até ao ponto em que se esconde para 

além dos limites das margens da página da direita, em direção ao 

desenvolvimento da narrativa, simultaneamente, continuação direta da 

imaginação da menina e elemento construtor do espaço onde se apoiam 

as personagens.  
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Fig. 27 O sonho de Mariana (2003)  

Dupla página com ilustração de Danuta Wojciechowska, texto de António Mota, p.4/5 

 

 

Fig. 28 O sonho de Mariana (2003)  

Dupla página, com ilustração de Danuta Wojciechowska, texto de António Mota, p.14-15. 
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Algumas páginas mais à frente, figura 28, vemos, em pleno sonho, as 

crianças montadas no pássaro alado, que aumentou de dimensão, 

acompanhadas pelo avô. Irrompem por entre nuvens carregadas de 

“muitas gotinhas de água” como nos descreve o texto e que constatamos 

na miríade de pontos azuis que cobrem as nuvens. Dessas gotas, algumas  

“sonhavam com rios e mares” e essa referência textual justifica a 

representação de um conjunto variado de estrelas, que se misturam 

entre as nuvens e parte do fundo do céu, como indicadores da noite e do 

sonho das gotas e, até, do de Mariana. Desse sonho que o texto 

especifica apenas ser de rios e mares, Danuta sugere, disfarçadamente, 

as figuras de peixes, que sobressaem, gradualmente, por entre as nuvens 

sem, no entanto, deixarem de fazer parte das mesmas. Nem todas as 

crianças irão reparar neste detalhe e é essa camuflagem que evita 

qualquer tipo de equívoco no entendimento da sua presença. Ao 

apresentar, de forma explícita, a semelhança entre as nuvens e os 

habitantes marítimos, Danuta estabelece uma conexão entre objetos que 

têm um perfil comum, isto é, utiliza uma comparação visual. Esta será, 

porventura, das mais acessíveis figuras de estilo visual. E no caso 

concreto, o hábito de olhar para as nuvens, procurando visualizar formas 

reconhecíveis, torna ainda mais natural para a criança a descodificação 

deste recurso estilístico. 
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Fig. 29 O sonho de Mariana (2003)  

Dupla página, com ilustração de Danuta Wojciechowska, texto de António Mota , p.20-21. 

 

Mais adiante, figura 29, o avô descreve às crianças a função de uma 

barragem. Danuta aproveita a imensa parede de betão da barragem 

como campo de representação, uma tela dentro da ilustração onde é 

possível perceber a importância da água e de parte do circuito de 

distribuição da eletricidade para as casas. Vários espaços distintos 

amontoam-se dentro dos limites gerais da barragem e a sua organização 

nunca esteve tão próxima da organização egípcia com que introduzimos 

esta análise. Aparentemente, existem algumas incongruências 

interpretativas mais evidentes, como a exagerada dimensão do trigo e da 

torneira, em relação à dimensão das casas ou a queda-d’água das 

barragens sobre as linhas de eletricidade. No entanto, essas diferenças 

aliadas à evidente distinção cromática entre fundos ou elementos, 

funcionam, antes, como marcadores de um espaço próprio dentro da 
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representação, e cujas relações de escala são, necessariamente, 

diferentes entre eles. 

As ilustrações de Danuta exibem uma naturalidade no uso destes 

recursos expressivos que dissimulam bem os elementos que poderiam 

perturbar a leitura harmoniosa e contínua da narrativa, orientada, 

primeiro, pelo texto. É como se houvesse aqui uma função consciente de 

que as suas ilustrações destinam-se aos leitores mais novos. E, por isso, 

mesmo quando percebemos que a compreensão completa da função de 

divisões espaciais ou recursos estilísticos visuais nunca estará, 

totalmente, ao alcance dos leitores mais novos, a fruição do sentido 

essencial da obra é conseguida sem perturbações. 

A diversidade de conclusões que obtemos de O Sonho de Mariana 

leva-nos a considerarmos suficiente a utilização de apenas este título de 

Danuta Wojciechowska, dispensando a utilização de outras obras 

semelhantes da autora.   …………………..………          .                                                                                                      
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4.3.3 Teresa Lima  

Teresa Lima ilustrou Ovos Cozidos (2007), com texto de Marisa 

Nuñez, para a editora galega OQO. A história desenvolve-se em torno de 

um rei que gosta de jogar charadas com os seus súbditos e que se 

encanta com as capacidades da filha de um carvoeiro para as resolver, 

com quem acaba por querer casar. As ilustrações de Teresa Lima são 

construídas com recurso a variadas técnicas: acrílico, aguarela, colagens 

fotográficas ou de papéis variados, eventualmente guache. Identificamos 

elementos evocativos da criança-leitora na caracterização técnica e 

iconográfica: tons suaves, permanentemente iluminados por uma luz 

difusa que proporciona ambientes claros e com fraca evidência de 

sombras; as expressões dos rostos das personagens são delicadas; a 

caracterização humana (antropomórfica) é esguia e elegante, baseada 

em cânones de proporções muito desviados dos clássicos de oito 

cabeças. As personagens de Teresa Lima têm, pelo menos, doze cabeças 

de altura. Esta acentuação vertical confere-lhes uma certa delicadeza e 

fragilidade femininas que se presta bem a um conto de fadas, dos 

tempos de reis e rainhas. Talvez porque, inconscientemente, possamos 

ter presente algum tipo de memória reminiscente de representações 

figurativas desproporcionadas de iluminuras e pinturas religiosas da 

Idade Média ou pré-Renascimento, como em alguns exemplos da arte 

bizantina ao longo do primeiro milénio até ao século XII. 

A definição do período temporal da narrativa geral é conseguida, 

essencialmente, pela observação dos trajes do rei, de época, e pela 

ausência quase total de objetos contemporâneos. E dizemos “quase”, 

pois a presença de um calendário graficamente atual, constitui-se como 

um ligeiro desvio à caracterização histórica do livro. Mas, em defesa 

desta opção, a ausência de detalhes da caracterização de Teresa Lima 
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convida a aceitarmos o que observamos como uma idealização 

simplificada de convenções de trajes e ambientes de sociedades 

monárquicas europeias medievais. Assim, nunca perdemos a noção de 

que é uma representação de uma fantasia e que permite uma certa 

incoerência como possibilidade criativa. 

As ilustrações retratam, de forma muito próxima, o conteúdo 

textual, como nos exemplos das figuras 30 e 31. Na primeira, à 

apresentação escrita das filhas corresponde a sua visualização, que 

reforça as diferenças entre ambas. A mais nova é esforçada e inteligente, 

por isso faz as tarefas caseiras e lê, em simultâneo. Já a irmã mais velha 

é vaidosa e, concluímos, pouco diligente. 

 

 

Fig. 30 Ovos Cozidos (2007) 
Dupla página com ilustração de Teresa Lima texto de Marisa Nuñez, p.2/3. 
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Como constatámos, a ilustração apresenta elementos da narrativa, 

como ações específicas das personagens, que não constam do texto, 

deste modo legitimando este livro como álbum narrativo.  

 

 

Fig. 31 Ovos Cozidos (2007) 
Dupla página com ilustração de Teresa Lima texto de Marisa Nuñez, p.10/ 11. 

 

Apesar de a maioria das ilustrações retratarem, com fidelidade, as 

descrições textuais, existem algumas exceções que introduzem soluções 

compositivas e concetuais mais complexas; outras são mesmo sugestivas 

e constituem os principais elementos de deriva do leitor-criança para o 

leitor-adulto. 

Na figura 32, lemos da esquerda para a direita, uma sucessão de 

montes, do mais fundo, com um castelo no topo, ao mais próximo, 

ocupado por algumas árvores. No entanto, à medida que avançamos para 

a página da direita, ao invés de encontrarmos um outro monte, como 
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seria de esperar, deparamo-nos com a figura do rei, sentado numa 

cadeira. Numa escala comparativa com os restantes elementos, o rei tem 

as dimensões de um gigante.  

Esta opção de conceber um exagero de escala relativa que é uma 

impossibilidade (hipérbole visual), a partir da comparação entre as 

formas do manto e dos montes, é ainda mais estranha por este tipo de 

metáfora não estar presente nas ilustrações que a antecedem. Até 

então, o espaço e a composição, da maioria das ilustrações, são 

construídos de forma bastante coerente e proporcional em relação ao 

espaço físico real. 

 

 

 

Fig. 32 Ovos Cozidos (2007) 
Dupla página com ilustração de Teresa Lima texto de Marisa Nuñez, p.12-13. 
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Fig. 33 Ovos Cozidos (2007) 
Dupla página com ilustração de Teresa Lima texto de Marisa Nuñez, p.26/27. 

 

Mais à frente, encontramos uma forte figura de estilo visual. Para 

representar a solução do enigma, apresentada pelo rei, Teresa Lima 

funde, simultaneamente, três espaços distintos num único: aquele que é 

ocupado pelo rei e os dois referidos pelo texto, o lugar da mulher no 

parto e o do moinho do rio. Daqui resulta uma metáfora complexa pela 

combinação da ambiguidade entre a representação coincidente de um 

monte/ventre materno feminino, sobre o qual se senta o rei , e o 

cruzamento de significados que resulta deste processo. A introdução 

desta imagem sugestiva, neste ponto, é ainda mais estranha por suceder 

a outras de cariz semelhante às figuras 30 e 31, espaços construídos a 
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partir dos princípios da perspetiva linear ou cónica, por isso naturais em 

relação à ordenação da realidade que vivenciamos no quotidiano. 

Em Ovos Cozidos (2007), os exemplos enunciados constituem, 

praticamente, os únicos de deriva do leitor-criança. Um outro livro 

semelhante quer no texto, um conto tradicional, quer nas opções visuais 

da ilustração, é Os Sete Cabritinhos (2009) de Tareixa Alonso, igualmente 

ilustrado por Teresa Lima e aconselhado pelo Plano Nacional de Leitura 

para a educação Pré-Escolar. Neste título, encontramos, de novo, 

ilustrações com evidentes figuras de estilo e outras opções formais que 

simulam de forma mais próxima o espaço físico real, em recursos 

semelhantes aos já anunciados em Ovos Cozidos (2007). É, no entanto, 

um trabalho mais coerente, pois Teresa Lima adiciona, em quase todas as 

ilustrações, algum elemento de fantasia, evocativo. Chamou-nos a 

atenção a figura 34, a primeira ilustração do livro que consideramos um 

exemplo feliz de uma relação aditiva com o texto: a ilustração acrescenta 

informação à narrativa, enriquecendo-a, sem entrar em conflito com o 

texto original.  

 

 

Fig. 34 Sete Cabritinhos (2009) Fig. 34 Sete Cabritinhos (2009) 
Dupla página com ilustração de Teresa Lima , texto de Tareixa Alonso. 
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Observamos um lobo a pintar cordeiros, sem que essa ação seja 

alguma vez descrita no texto, que apenas introduz os personagens e 

expressa o aviso da mãe para que os sete filhos não brinquem afastados 

de casa, evitando o lobo. A informação da imagem apresenta-nos o vilão 

real, como que planeando o ataque ou simplesmente recreando-se com 

aquilo que lhe dá mais prazer e está continuamente presente no seu 

pensamento, os tenros cordeiros. Aqui, a informação textual e visual 

complementam-se harmoniosamente. 

 

 

Fig. 35 Sete Cabritinhos (2009) 
Dupla página com ilustração de Teresa Lima , texto de Tareixa Alonso. 

 
Várias páginas mais à frente, figura 35, deparamo-nos com uma 

impossibilidade visual, que consideramos ser um elemento de desvio do 

leitor-criança. O lobo come às garfadas os pequenos cabritinhos. Quando 

atentamos na sua barriga, vemos um conjunto de gavetas ou, 

porventura, caixões, onde jazem adormecidos ou mortos, alguns 

cabritos. Também aqui, podemos considerar pertinente a hipótese de 

que algumas crianças entre os 2 e os 8 anos, não compreenderão esta 
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súbita fusão visual entre a barriga do lobo e um armário de gavetas, que 

é incoerente com a realidade própria de algumas das ilustrações 

anteriores, baseadas na simulação das propriedades físicas da nossa 

realidade circundante. E estarão, todos os adultos, preparados para 

decifrarem a justificação desta opção. Parece-nos que não. 

A partir do trabalho da mesma ilustradora, que muito admiramos, 

gostaríamos de abrir uma exceção que nos permita, simultaneamente, 

explorar outras conclusões. 

 

 

Fig. 36 Dupla página com ilustração de Teresa Lima 
As Andanças do Sr. Fortes , texto de António Mota, p.40/41. 

 

Não se tratando de um álbum narrativo mas sim de um livro de 

texto, As Andanças do Senhor Fortes (2004), figura 36, escrito por 

António Mota, desenvolve-se em torno de um vendedor que, um dia, 

decide mudar-se da cidade para a província onde lhe vão acontecer 

várias peripécias. A forma como Teresa Lima apresenta essa mudança da 

personagem é representando uma porta a abrir-se, entre uma paisagem 

natural e uma paisagem urbana, da qual sai o referido Senhor Fortes. A 
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solução concetual é evidente. À viagem de camioneta que o Sr. Fortes 

faz, e que o texto descreve em detalhe, pode associar-se a ideia de 

passagem entre lugares e é essa sugestão que a imagem pretende enviar 

numa sinédoque, utilizando a porta para representar a noção global de 

viagem. No entanto, parece-nos que a descrição pormenorizada, 

presente no texto, permite colocar dúvidas sobre se será esta a solução 

mais harmoniosa em relação à natureza do conteúdo textual. Enquanto 

livro selecionado pelo Plano Nacional de Leitura, esta obra é aconselhada 

para o 4º ano de escolaridade, que corresponde a uma faixa etária onde 

ainda não se abordam as figuras de estilo. Como vimos anteriormente, 

segundo o programa homologado em março de 2009 para o Ensino 

Básico (Reis, 2009), apenas nos 5º e 6º anos (crianças entre os 10 e os 12 

anos de idade) são introduzidos recursos retóricos de natureza 

semântica como a comparação, metáfora, ou personificação. O 

entendimento da ilustração por parte de, pelo menos, algumas crianças 

será ambíguo, ou mesmo, não conseguirão compreender exatamente 

porque aparece aquela porta no espaço, numa representação tão 

contrastada com a elaborada descrição do texto das emoções e 

motivações da personagem e da viagem de camioneta. Aqui, a presença 

de um adulto preparado, será decisiva. Pois mesmo expl icando o sentido 

de passagem, o salto interpretativo em relação ao conteúdo e natureza 

do texto é enorme. 

Este exemplo reforça a nossa convicção de que um texto reduzido, 

particularmente sem características descritivas, presta-se melhor ao uso 

de figuras de estilo visuais, pois deixa de haver um referente 

comparativo capaz de criar imagens mentais no espetador que se 

distanciam muito da ambiguidade especulativa das metáforas visuais.  
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4.3.4 Bernardo Carvalho 

Ao descrevermos uma forma pela linha, respondemos onde se situa 

e onde a forma aparenta começar em relação ao espetador e ao 

ambiente onde se insere. Pelo uso de um contorno, interpretamos e 

descrevemos a realidade, em termos abstratos, da mesma forma como 

um mapa, simbolicamente, descreve países, lagos e mares, como formas 

essencialmente planas e bidimensionais. O que vemos entre esses limites 

da linha pode ser ocupado por manchas de cor ou tonalidades. O matiz é-

-nos indicado pela cor do objeto (vermelho ou azul) assim como o seu 

valor diz-nos a sua qualidade de superfície, contorno, volume e textura. 

(Woods, 2003, p.67). 

Numa ilustração, a cor pode desempenhar várias funções. A mais 

comum e imediata é a sua capacidade descritiva, definindo o matiz dos 

objetos, a sua qualidade de serem vermelhos ou azuis. Esta função 

primária não deverá ser meramente objetiva, mas pode ser utilizada com 

fins simbólicos. Pode tornar mais convincentes representações de espaço 

e representações volumétricas; determinar padrões de contraste e 

associação, enfatizando elementos por contrastes de valor. A cor pode 

ser utilizada como um forte agente expressivo (Goldstein, 1999, p.182). 

O valor é a gradação do claro para o escuro, ao longo de uma forma, 

e é determinado tanto pela luminosidade ou escuridão do objeto, como 

pela sua cor natural e por qualquer grau de luz que sobre ele incida. Um 

objeto pode ser vermelho e outro azul, e ambos terem o mesmo valor. 

Ao determinar o valor, o importante é a luminosidade da cor. Talvez por 

isso seja difícil aprender a separar a cor do valor (Betti, Sale, p.1992, 

p.90). Na prática, ao pintarmos com pigmento, a mudança de valor pode 

ser conseguida aplicando branco, preto ou cinzento (ibid., p.170). 
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A saturação ou intensidade da cor refere-se à sua pureza. Uma cor 

tem a sua intensidade máxima quando não está misturada. Intensidade e 

valor estão relacionados entre si, pois a saturação de uma cor muda 

quando adicionamos preto, branco ou outra cor (Bowers, p.58). 

 

 

Fig. 39 Um dia na praia (2008) 
Dupla página com ilustração e autoria de Bernardo Carvalho. 

 

Um dia na praia (2008) com ilustrações de Bernardo Carvalho, 

figuras 39 e 40, que também assina a autoria da narrativa sem palavras, 

conta-nos as ações de uma personagem que vai recolhendo objetos da 

praia, juntando-os para construir um ainda maior. Com o seu registo 

baseado em manchas planas de cor, o resultado do preenchimento de 

contornos a pincel que são, posteriormente, retirados em computador, 

Carvalho apresenta-nos uma composição a partir de um ponto de vista 

elevado em que a areia da praia se confunde com o plano pictórico da 

representação. A ausência de detalhe e a valorização da mancha 

conferem um forte sentido de composição aos elementos e valorizam as 
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opções cromáticas. Tudo é facilmente identificável e compreendido. O 

elemento de desvio do enfoque no leitor-criança para o leitor-adulto, 

poderá ser a personagem verde. Esta opção resultará da valorização da 

cor pela cor, elemento de composição, contrastando bem com o 

vermelho, a sua cor complementar. Este uso da cor enquanto elemento 

compositivo está bem explícito na capa, figura 40, que é uma ligeira 

ampliação de uma ilustração do interior. Como que sublinhando até ao 

limite a sensibilidade do ilustrador pela procura do equilíbrio, a capa não 

apresenta um título, assim serão menos alguns elementos para conjugar. 

 

                          

Fig. 40 Um dia na praia (2008) 
Capa com ilustração de Bernardo Carvalho. 
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4.3.5 Madalena Matoso 

Partindo, igualmente, do extenso uso de manchas planas de cor, 

embora mais saturadas, Madalena Matoso ilustrou A Charada da 

Bicharada (2008), escrito por Alice Vieira, livro que foi Prémio Nacional 

de Ilustração, 2008. Pessoalmente, consideramos este um dos mais 

interessantes livros que tivemos a oportunidade de analisar. Situa-se no 

limite do que poderemos considerar um álbum narrativo, pois existe uma 

fratura narrativa entre as ilustrações que resultam do texto consistir em 

charadas (adivinhas) que se fecham em si mesmas. Assim, o sentido de 

continuidade entre o texto é apenas temático; cada dupla página é um 

problema cuja solução está escondida na imagem. A variedade de 

soluções de Madalena Matoso adapta-se bem à temática de resolução de 

enigmas do livro, pois a ilustração contém, dissimulada, a resposta para 

cada charada. Como elementos evocativos da criança-leitora, na 

caracterização técnica e iconográfica encontramos as cores saturadas, os 

rostos pueris e inexpressivos, a depuração formal dos elementos 

representados, a simplicidade global de composições e definição do 

fundo. E mesmo a introdução de várias figuras de estilo enquadra-se no 

sentido do texto com naturalidade e são facilmente acessíveis pelos 

espetadores mais novos. 
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Figs. 41 e 42 A Charada da Bicharada  (2002) 

Duplas páginas com ilustração de Madalena Matoso, texto de Alice Vieira, p.4/5 e p.6/7. 
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Na figura 41, correspondente às páginas 4 e 5 do livro, uma manta 

tricotada pela mãe ou pela avó apresenta um padrão irregular composto 

por cores planas saturadas, solução característica do resto do livro. 

Subtilmente escondido nesse padrão, qual camaleão camuflado, está a 

forma de um gato, o animal correspondente à charada. Esta comparação 

explicita a semelhança entre a disposição dos constituintes do padrão e a 

forma animal. E este género de jogo visual prossegue e acentua-se nas 

ilustrações seguintes. Na figura 42, escondido na orelha de um elefante 

colorido, encontra-se a figura de um leão, a resposta à charada. No 

padrão multicolor que cobre o animal é ainda possível encontrar 

elementos vegetais que sugerem ser representações simplificadas de 

árvores, que se aprofundarmos, serão sugestão de paisagem e espaço de 

ruturas coloridas ou sensação de janela para um outro espaço, amplo, 

como se cada cor fosse um possível local de exploração. 

 

Fig. 43 A Charada da Bicharada (2002) 

Duplas páginas com ilustração de Madalena Matoso, texto de Alice Vieira, p.7/8.  
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Figs. 44 e 45 A Charada da Bicharada  (2002) 

Duplas páginas com ilustração de Madalena Matoso, texto de Alice Vieira, p.10/11 e p.24/25.  
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Na figura 43 encontramos nova comparação, agora entre a 

representação de continuidade do cabelo ondulado da menina e a 

ondulação da água de um lago. Algumas dessas linhas constituintes do 

cabelo formam-se em curvas que sugerem a figura de um cisne. E outras 

comparações se sucedem. 

 

 

Fig. 46 A Charada da Bicharada  (2002) 

Duplas páginas com ilustração de Madalena Matoso, texto de Alice Vieira, p.26/27.  

 

Na figura 44, entre uma floresta de árvores despidas, uma delas tem 

os ramos limitados para que a sua forma sugira uma pomba; na figura 45, 

um corpo de zebra emerge de uma passadeira da cidade cujos pés 

correspondem a chaminés de prédios circundantes. Finalmente, na figura 
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46, a configuração de um coelho esconde-se no emaranhado de um fio. 

Todas dissimuladas de maneira a serem facilmente encontradas pelos 

jovens leitores, todas muito bem sugeridas a partir do texto de Alice 

Vieira, que, não orienta explicitamente quais os elementos a compor. 

Antes, Madalena Matoso encontra os indícios que lhe permitem 

representar uma imagem a partir do jogo de palavras de Alice Vieira que 

ultrapassa o conteúdo textual, mas é, igualmente, o seu reflexo.  

No seu grafismo de uma figuração depurada, assente em manchas 

de cor pura, Madalena Matoso serve-se, com sensibilidade, de uma das 

mais acessíveis figuras de estilo visuais, a comparação. Nas qualidades 

particulares deste recurso expressivo reside o segredo do difícil 

equilíbrio entre arte e pedagogia que Matoso consegue atingir. As suas 

ilustrações para A Charada da Bicharada são simultaneamente acessíveis 

e estimulantes para os primeiros leitores e pré-leitores, mas igualmente 

sugestivas e contemplativas para o leitor-adulto. 
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4.3.6 André Letria 

O percurso do ilustrador André Letria tem elementos singulares. Foi-

lhe atribuído muito cedo o Prémio Nacional de Ilustração, na 4ª edição, 

em 2000, com Versos de fazer ó-ó, texto de José Jorge Letria, seu pai. 

Curiosamente, desde esse momento, ocorreu uma forte evolução no seu 

registo gráfico, que se terá iniciado a partir da sua visita à Feira 

Internacional do Livro Infantil de Bolonha, apoiada pelo prémio 

monetário à distinção que obteve com esse livro. 

Letras e letrias (2005), também com texto de José Jorge Letria, 

apresenta um conjunto de frases soltas, aparentemente sem 

continuidade narrativa. Esta continuidade deve ser uma qualidade 

importante no álbum narrativo por excelência. No entanto, a diversidade 

e autonomia das frases encontra coerência e unidade no virar das 

páginas. Rapidamente o leitor entende que vai encontrar um conjunto de 

frases com as mesmas características, unidas pela sua sugestão 

metafórica que encontram um referente visual na ilustração. Assim, 

trata-se de um jogo verbal e visual, como o descreve Silva (s.d), “(…) 

inscrevendo-se naquilo que se designa como greguerias, género literário, 

criado e definido por Ramón Gómez de la Serna e cultivado por alguns 

surrealistas, este livro faz-se de originais metáforas, colocadas ao serviço 

de sucessivas tentativas de redefinir original e ludicamente tipos 

humanos, sentimentos, elementos cósmicos, animais, entre outros.“ 

(Silva, s.d.) 

 

Assim, as ilustrações são fortemente simbólicas e metafóricas, 

visualmente próximas do que é comummente designado de poesia visual, 

corrente pictórica, também conhecida por poesia concreta, que tem na 
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obra fotográfica de autores como Joan Brossa e Chema Madoz, alguns 

dos seus exemplos mais interessantes. 

Neste livro, o registo gráfico de André Letria evidencia o uso da 

mancha como definidora das formas, que se distanciam da 

bidimensionalidade da cor plana de Bernardo Carvalho ou Madalena 

Matoso, através de uma ligeira volumetria, geralmente obtida através de 

uma simples mas eficaz alteração de valor da cor base. Esta é escurecida 

ou clareada de forma suave, sem produzir valores de sombra negros ou 

demasiado profundos. Esta técnica simples reproduz o procedimento 

mais básico de representar volumetria, acentuando a simplicidade 

estrutural das formas representadas por Letria. Por este motivo, aliado à 

aparente despreocupação gestual com que regista os diferentes tons de 

tinta, como se de uma criança se tratasse, consideramos encontrar na 

técnica de Letria um elemento evocativo da criança-leitora. Do mesmo 

modo, a caracterização simplificada dos elementos representados, como 

se se tratassem de desenhos simples, preenchidos despreocupadamente 

pela cor e textura, evocam, no nosso subconsciente, os estágios de 

aprendizagem de representação das crianças, começando pelo registo 

das formas primárias que simbolizam o que verdadeiramente pretendem 

apresentar. 

Concetualmente, a diversidade e riqueza de figuras de estilo visuais 

que podemos encontrar, poderia fazer supor que teríamos um manancial 

de elementos demasiado exigentes para o espetador criança. No 

entanto, se observarmos atentamente, muitas das situações são menos 

imaginativas ou fracionárias relativamente ao texto do que aparentam. 

Podemos mesmo dizer que algumas ocorrências se aproximam da 

orientação de Denburg (1976-1977) para a “boa” ilustração para 

crianças: as ilustrações só devem ser utilizadas para acompanhar o texto 
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e não em sua substituição, devendo limitar-se a serem redundantes para 

com a circunstância da leitura. Porque concluímos esta atitude tão 

respeitosa de Letria em relação ao texto umbilical? Ao analisarmos as 

frases representadas, constatamos que a sua aparente simplicidade, 

esconde uma formulação linguística elaborada, com metáforas 

fortemente sugestivas de imagens poéticas. Nesse sentido, muitas das 

ilustrações de André Letria, são, em grande medida, uma reiteração da 

interpretação textual, colando-se de forma bastante próxima. Desse 

modo, a problemática do entendimento da ilustração por parte da 

criança-leitora, deve ser, antes, deslocada para o texto. São disso 

exemplo as ilustrações das figuras 47 e 48. Na primeira, para a frase “a 

noite deita-se sempre na cama que o dia faz”, Letria representa uma lua 

deitada numa cama, coberta por lençóis, sobre um fundo negro. Assim, a 

metonímia presente, em que a lua representa o conceito de noite, é uma 

representação direta da primeira parte da informação textual. No 

entanto, a noção de “dia” não se encontra representada de forma 

compreensível. Apesar desta ausência, o que observamos está 

suficientemente próximo do conteúdo textual para que o consideremos 

como fundamentalmente redundante, mesmo com possíveis buracos 

interpretativos como o “vazio” negro de fundo.  

 

No mesmo sentido, a ilustração da figura 48 é uma representação 

visual redundante da frase “o azul é a pele do céu e as nuvens são as 

sardas que o salpicam”, em que a adição de um avião funciona 

simultaneamente como elemento lúdico e de contextualização, num 

universo mais infantil e pueril. Sem a sua presença, a silhueta poderia ser 

demasiado inabitual para o imaginário da criança. 
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Fig. 47 Letras e Letrias  (2005) 

Dupla página com ilustração de André Letria, texto de José Jorge Letria. 

 

 

Fig. 48 Letras e Letrias  (2005) 

Dupla página com ilustração de André Letria, texto de José Jorge Letria.  
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Mas nem todas as ilustrações de Letria têm uma correspondência 

tão próxima com o texto. Também existe espaço para muitas surpresas. 

Um dos exemplos mais felizes é o da ilustração da figura 49, para o texto 

“A alegria de um menino dá frutos do tamanho do seu riso”. Ao 

representar o rosto de uma criança (um jovem palhaço?) em que o 

sorriso é substituído por uma banana, numa posição convexa, Letria não 

apenas cria uma belíssima comparação visual, como reinterpreta 

originalmente o sentido literal do texto, aproveitando a semelhança 

formal para reforçar a ambiguidade entre os elementos representados e 

a frase original. Assim, a conjugação da banana, do fundo raiado, do 

nariz vermelho de palhaço criam uma imagem em que os elementos 

brincam com os limites do que é literalmente possível na realidade, 

permitindo ao leitor contemplar impossibilidades, como o refere Hall, 

que têm um efeito libertador, intelectual e imaginativamente (Hall, 2007, 

p.48), e, no caso concreto, acessível à criança leitora.  

 

Fig. 49 Letras e Letrias (2005) 

Dupla página com ilustração de André Letria, texto de José Jorge Letria.  
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4.3.7 João Caetano 

A evidência de texturas é ainda mais forte no trabalho de João 

Caetano para A Maior Flor do Mundo (2001)9, de José Saramago. A forte 

implementação de texturas e colagens remete-nos para o caráter lúdico 

das expressões gráficas das crianças, das pinturas viçosas ou da pintura 

com as mãos. A caracterização antropomórfica constrói-se em função de 

uma ligeira simplificação dos cânones e proporções da figura humana. Ao 

não optar por uma figuração mais simples ou soluções de olhos 

arredondados de enormes dimensões, as personagens de Caetano 

alargam a sugestão da faixa etária, indo muito além dos primeiros 

leitores. Assim, a iconografia e técnica de Caetano constituem fatores 

evocativos da criança-leitora. 

Curiosamente, no início deste texto, Saramago reconhece um 

princípio habitual na escrita para crianças. “As histórias para crianças 

devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, 

sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las 

complicadas.” (Saramago, 2001, p.4). Porventura esta será uma das mais 

importantes questões que se levantam na ilustração para crianças. Se em 

relação ao texto se sugere uma certa contenção de complexidade, porque 

deverá a imagem ser diferente? Se o texto, de algum modo, valoriza uma 

estrutura acessível aos primeiros leitores, porque deverá ser diferente o 

resultado da ilustração? Porque deverá incorporar elementos evocativos 

de complexa interpretação? Como temos vindo a sugerir, não deve, não 

                                                           
9 Foi com com alguma tristeza que vimos uma nova versão deste livro ser publicada pela 

Caminho no final de 2013, agora com ilustrações de André Letria. Apesar de não termos tido 
tempo de perceber as reais intenções da editora, afigura-se-nos como altamente provável que a 
versão original, ilustrada por João caetano, venha a ser cancelada. Deve ser a primeira vez que as 
ilustrações para um texto origial vencedoras do Prémio Nacional de Ilustração, são substituídas 
por outras. As duas obras serão, certamente, merecedoras de estudos futuros sobre o contributo 
decisivo da ilustração na construção da narrativa do álbum narrativo. São, definitivamente, dois 
livros com histórias semelhantes mas distintas.  
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pode secundarizar o seu leitor privilegiado para destacar o leitor-adulto, 

que detêm o poder de julgar e validar qualitativamente a ilustração do 

álbum narrativo.  

 

 

 

Fig. 50 A Maior Flor do Mundo (2001) 

Dupla página com ilustração de João Caetano, texto de José Saramago, p.4-5 

 

Na segunda dupla página do livro, figura 50, o texto é mediado por 

dois tempos diferentes. Um primeiro, à esquerda, introduz uma mão, 

que já sabemos ser do autor, pela informação da dupla página anterior. 

Na página da direita, ele surge-nos, segurando o copo, no seu local de 

trabalho, em frente a um evidente estore de janela. Está rodeado de 

vários objetos, com destaque para os livros. No entanto, chamam-nos a 

atenção pequenas figuras que parecem habitar esse espaço. Num 

primeiro momento, podemos ter a dúvida se não serão apenas objetos 
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decorativos. Mas essa hipótese é colocada de lado na visualização da 

última página. Essas personagens terão vida, pois movem-se e 

escondem-se do olhar do leitor. O texto não as refere particularmente. 

Mas como faz uma referência ao “(…) tempo dos contos de fada e 

princesas encantadas…” (Saramago, 2001, p.6) que acompanha a 

ilustração da figura 50, um adulto poderá entendê-las como 

manifestações desse imaginário. No entanto, para algumas crianças, a 

sua presença, parece-nos que pode ser confusa. De onde vêm? Quem 

são? Fazem parte da história? Porque existem apenas no espaço do 

escritório do escritor, aparecendo apenas em duas ilustrações? A sua 

função pode não ser compreendida pelas crianças. Porém, não pode ser 

menosprezada a sua capacidade de aguçar e estimular a curiosidade da 

criança. E esta propriedade será mais importante para o jovem leitor do 

que alguma indefinição interpretativa que não o impede de avançar na 

narrativa. 

 Na dupla página seguinte, figura 51, a composição apoia-se na 

diagonal descendente: a narrativa inicia-se com a intenção de escrever 

na folha em branco apresentando-a no canto superior esquerdo e 

continua até ao canto oposto, o inferior direito, estruturalmente apoiada 

na mediana descendente da composição, passando pela imagem de um 

menino que, à janela, observa um pormenor de paisagem, que encerra a 

orientação do olhar sobre os elementos gráficos. A solução encontrada 

por João Caetano é curiosa. Representa apenas a janela e uma espécie de 

recorte de uma paisagem, separados pelo branco texturado do fundo. 

Assim, elimina os pormenores das paredes da casa ou do telhado, 

elemento acessório para entender o essencial da imagem. Para o adulto, 

a solução é cativante, para algumas crianças, a ausência de suporte da 

janela e o vazio de fundo que separa os elementos, pode intrigar.  
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Fig. 51 A Maior Flor do Mundo (2001) 

Dupla página com ilustração de João Caetano, texto de José Saramago,  p.6-7 

 

Fig. 51 A Maior Flor do Mundo (2001) 

Dupla página com ilustração de João Caetano, texto de José Saramago, p. 6-7 

 

Fig. 52 A Maior Flor do Mundo (2001)  

Dupla página com ilustração de João Caetano, texto de José Saramago, p.8-9 
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Estes jogos espaciais continuam nas páginas da figura 52, que nos 

apresentam uma agradável perspetiva que parece derivar diretamente 

da escrita do autor. A paisagem é construída por planos texturados de 

cor e algumas colagens, como uma folha de árvore que, na ilustração, é 

lida como a árvore em si. Estamos no domínio da narrativa construída 

pelo escritor e esse facto é evidenciado pela edificação do caminho da 

criança, como continuidade direta da linha da caneta do escritor. 

Na dupla página seguinte, figura 53, o texto refere o fim de uma jornada 

inicial da criança e o princípio de uma outra, para Marte. Os pormenores 

físicos do texto são escassos e, aqui, a ilustração parece substituir o que 

não é escrito. O tom alegórico permite que João Caetano introduza um 

escorrega, que sublinha a alegria da viagem. Está rodeado por aquilo que  

parecem ser vários espaços, construídos com pormenores de mapas, 

selos ou textos em inglês. 

A sua referência é evidente, sugerindo a ideia de viagem expressa nas 

palavras do autor. Até o ícone da mão apontada ao sol, como 

orientadora da direção a percorrer. Talvez seja das ilustrações mais 

difíceis de descodificar, plenamente, pelos primeiros leitores. A 

introdução do escorrega, não mencionado textualmente, tem o potencial 

de confundir alguns leitores. Porém, é precisamente esse vazio descritivo 

no texto que abre espaço ao ilustrador para o preencher e  o significado 

lúdico do escorrega, atenua, substancialmente algum possível desagrado. 

O pequeno leitor poderá relacionar-se positivamente com as sensações 

que esse objeto longo lhe desperta, pois já faz parte do seu imaginário 

recreativo.  
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Fig. 53 A Maior Flor do Mundo (2001) 

Dupla página com ilustração de João Caetano, texto de José Sara mago, p.10-11 

 

Fig. 54 A Maior Flor do Mundo (2001) 

Dupla página com ilustração de João Caetano, texto de José Saramago,  p.12-13 



307 

 

Por fim, chegamos a uma das mais pormenorizadas descrições 

textuais da paisagem, na dupla página da figura 54. O ilustrador sugere 

esse detalhe literário, representando alguns elementos mencionados na 

escrita de forma facilmente reconhecível, como as flores de campainha. 

No entanto, tudo o resto é bastante mais sugestivo. Então percebemos 

que aquela paisagem é o espaço da viagem da criança, o seu percurso, 

que constrói, de forma ligeiramente camuflada, o rosto do menino, numa 

comparação visual muito particular. 

Assim, o tratamento do espaço ou uso de metáforas visuais 

funcionam como elementos de deriva do leitor-criança para o leitor-       

-adulto. Porém, mesmo na hipótese de ocorrerem pausas narrativas e 

interpretativas nos momentos em que as soluções de figuras de estilo ou 

de natureza expressiva dos elementos representados não permitem à 

criança leitora estabelecer pontes esclarecedoras entre texto e 

ilustração, essas soluções funcionam como elementos recreativos e 

lúdicos. Embora a criança possa abstrair-se da narrativa principal, 

encontra um momento de alheamento lúdico e de estímulo da 

criatividade muito particular. 
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4.3.8 Alain Corbel 

No sentido de averiguarmos, genericamente, as premissas de 

Denburg (1976-1977), em relação à representação de ilustrações 

redundantes relativamente ao conteúdo ideotemático do texto, 

decidimos explorar um livro de Alain Corbel, um ilustrador francês que se 

instalou durante muitos anos em Portugal. Com um registo original, e 

tecnicamente apuradíssimo, o seu trabalho foi bastante requisitado pelas 

editoras portuguesas, tendo conseguido com Contos e Lendas de Macau 

(2002), de Alice Vieira, o Prémio Nacional de Ilustração, em 2002. Esta 

obra está indicada pelo Plano Nacional de leitura para o 4º ano de 

escolaridade. A predominância de texto tem, imediatamente, reflexos na 

faixa etária, necessariamente capaz de ler com fluidez, no limite, ou 

ultrapassando ligeiramente em algumas crianças, o intervalo entre 2 a 8 

anos que temos referido. 

 

 

Fig. 37 Contos e Lendas de Macau (2002) 
Dupla página com ilustração de Alain Corbel,  texto de Alice Vieira, p.10-11. 
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Uma vez mais, as expressões suaves das personagens, com rostos 

simples, por vezes inexpressivos, poderão ser sintomáticas da 

consciência do leitor-criança. Mas o que nos chama mais a atenção, é a 

ausência de exemplos evidentes de deriva. 

As ilustrações, figuras 37 e 38, mantêm um percurso em paralelo 

com o texto, acrescentando em conteúdo apenas os valores que lhe são 

intrínsecos: o acrescento de pormenores de espaço, cenário, poses, 

vestes, isto é, o pormenor visual que se esconde por entre as descrições 

textuais. Por isso consideramos que exemplo constitui um caso exemplar 

das premissas de Denburg (1976-1977), para quem as ilustrações devem 

limitar-se a serem redundantes para com a circunstância da leitura. 

Desse modo, Corbel caracteriza os dados gerais da obra como janela 

temporal do período histórico da sua elaboração (Núria, p.141), como já 

vimos anteriormente, evocando e representando corretamente, à luz da 

particularidade do seu estilo, os períodos retratados, a sociedade 

tradicional Macaense. No entanto, é ainda evidente que o uso de uma 

paleta cromática muito particular, aliada ao ambiente sugestivo 

conseguido pela diversidade de soluções expressivas da aguarela, da 

mancha plana de cor até à mancha esborratada, consegue dotar a obra 

de um ambiente expressivo, capaz de sugerir emoções particulares em 

cada leitor. 

Porém, não consideramos este livro um exemplo de um álbum 

narrativo. O texto de Alice Vieira é demasiado longo, descritivo, 

detalhando pormenores emocionais, gestos, ações. 

Talvez aí resida o motivo do respeito pelo texto. A minucia 

descritiva, naturalmente, pode condicionar a liberdade criativa do 

ilustrador, incapaz de encontrar espaços interpretativos por preencher, 
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entre uma quantidade tão vasta de informação detalhada. Se o fizesse, 

poderia correr o risco de representar uma outra narrativa, de um texto 

ausente que exigia um livro diferente. Então, as ilustrações resultantes 

seriam meros acidentes, equívocos entremeados num texto estranho, 

filhos de um outro pai.  

 

 

Fig. 38 Contos e Lendas de Macau (2002)  
Dupla página com ilustração de Alain Corbel, texto de Alice Vieira p.48 -49. 

 

 

(Nota: Por se tratar de um livro de texto ilustrado, não incluímos 

Quadro Interpretativo) 
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4.4 Observações finais sobre a análise das ilustrações. 

 

Ao longo da análise efetuada às ilustrações selecionadas, deparámo-

nos, entre os vários autores, com variadas práticas, técnicas e 

conceptuais, que concorrem para a materialização da imagem visual. De 

uma efetiva consciencialização dos resultados obtidos, quer em termos 

teóricos, quer da sua aplicabilidade, resultam várias conclusões 

importantes. Gostaríamos de realçar que algumas das questões 

levantadas que possam ser entendidas como menos favoráveis 

relativamente ao trabalho de algum ilustrador, foram-no, apenas, no 

contexto particular da nossa seleção de livros e da tentativa de 

esclarecimento das nossas questões. O painel proposto é, voltamos a 

sublinhar, constituído por alguns dos mais premiados ilustradores 

portugueses, responsáveis por uma obra da qual temos enorme 

admiração. O corpus, demasiado vasto se considerarmos todas as obras 

destes ilustradores, deixará, sempre, hipótese para a recolha e 

comentário de outros os dados, outras leituras. Porém, temos a 

convicção de ter concentrado as informações mais pertinentes para os 

nossos propósitos. 

 

André Letria e Cristina Valadas ilustram textos verbais, de índole 

literária, em que a polissemia semântica constitui traço essencial, 

fortemente sugestiva de imagens poéticas. Mas enquanto as ilustrações 

de André Letria, são, em grande medida, uma reiteração da 

interpretação textual, Cristina Valadas assume a sua condição de autora 

com voz própria e adiciona ao texto ambíguo uma ilustração, figura 22, 

que não o esclarece mas amplifica o seu potencial de significação 

propondo um desfecho final diferente, e divergente, das expetativas 



313 

 

sugeridas pelo texto. Existe, assim, um acréscimo de dificuldade em 

estabelecer uma interpretação precisa entre um texto dúbio e uma 

imagem que amplifica essa ambivalência. A opção de Letria, não deve ser 

lida como convencional, mas protetora dos interesses do leitor-criança. 

Texto e imagem sugerem uma mensagem semelhante, comunicando 

harmoniosamente. 

 

Também constatamos que não é indiferente o uso de um ou outro 

tipo de figura de estilo visual na ilustração do álbum narrativo. O uso da 

comparação visual nas ilustrações de Madalena Matoso para A Charada 

da Bicharada, revelam o enigma proposto pelo texto verbal, elucidando-

o, decorrendo do seu sentido. Por contraste, as sinédoques ou 

metáforas, utilizadas por Cristina Valadas ou Teresa Lima, resultam num 

grau de indefinição interpretativa com potencial evidente para ser 

demasiado amplo para o conhecimento de crianças entre os dois e os 

oito anos. A hipérbole visual de Teresa Lima, para a figura 33, introduz 

um exagero de escala relativa que apresenta o rei como um gigante, cuja 

significação corresponde ao conceito simbólico da figura de poder 

supremo. Dentro do espaço simulado da representação, a sua realidade 

própria, esta figura descomunal dificilmente escapa à observação literal 

da sua escala, inibindo leituras de valor ou estatuto social aos olhos de 

leitores néscios. 

 

Também é possível verificar que o uso que cada autor dá às infinitas 

possibilidades do tema expressivo varia consideravelmente na sua 

subtileza e contextualização em relação ao texto. E nesse aspeto, o 

trabalho de Danuta Wojciechowska deve ser destacado, pelo equilíbrio 

com que trabalha tema aparente e tema expessivo no sentido de 
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produzir significado apropriado, simultaneamente, à criança e ao adulto. 

As suas ilustrações dissimulam bem os recursos expressivos que 

poderiam perturbar a leitura harmoniosa e contínua da narrativa, 

orientada pelo texto, garantindo que a fruição do sentido essencial da 

obra é conseguida sem grandes perturbações de índole interpretativo,  

coerentes com a realidade onírica do sonho apresentado, mantendo-se 

mais próxima da conceção de legibilidade/claridade de Shulevitz (1997) e 

Munari (1993). Na ilustração da figura 27, a metáfora, construída a partir 

do cabelo de Mariana que serve de apoio (chão) para os irmãos, 

acompanha a informação verbal, que inicia o conto de um sonho.  A sua 

introdução define um espaço irreal observável que é coerente com a 

significação verbal. 

 

Por outro lado, a análise que apresentamos coloca-nos a questão da 

pertinência da coerência de opções formais dentro de uma mesma 

narrativa. Em Ovos cozidos (2002), Teresa Lima constrói, na grande 

maioria das ilustrações, o espaço e a composição de forma bastante 

clara, lógica e proporcional relativamente ao espaço real que habitamos. 

Contudo, quando recorre a exageros e impossibilidades espaciais num 

número reduzido de imagens, chama a atenção para a “normalidade” da 

representação espacial das restantes. Desse modo, condic iona a leitura 

das parcas ilustrações onde amplia consideravelmente a subjetividade do 

tema aparente e tema expressivo da representação, que surgem como 

corpos estranhos que abalam uma leitura, até então, relativamente 

linear. 

 

Ao longo do nosso estudo, percebemos que, segundo o programa de 

ensino do português, para o Ensino Básico (Reis, 2009), apenas no 5º e 
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6º ano (crianças entre os 10 e os 12 anos de idade) são introduzidos 

recursos retóricos de natureza semântica como a comparação, metáfora, 

metonímia ou personificação (ibid., p.86) no ensino da língua. Também 

em Educação Visual, apenas entre o 7º e o 9º ano são introduzidas 

competências de desenho expressivo e ações orientadas para a 

interpretação da forma visual polissémica (Rodrigues, cunha e Félix, 

2012, p.10-20). Porém, alguns dos livros referidos atrás, embora possam 

ser estimulantes para alunos do 5º, 6º  e 7º anos, são, orientados para o 

pré-escolar ou primeiro ciclo. A Charada da Bicharada, por exemplo está 

recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para Primeira Leituras de 2 

a 3 anos; não localizamos Ovos Cozidos nas listas do Plano Nacional de 

Leitura, mas livros da mesma editora e no género do reconto de histórias 

tradicionais, como Os sete cabritinhos, de Tareixa Alonso, também 

ilustrado por Teresa Lima, são recomendados pelo mesmo Plano 

Nacional de Leitura para a educação pré-escolar, portanto, até aos 6/7 

anos.  

No álbum narrativo, a ilustração é canal da mensagem, tal como o 

texto e a pretensão de elaborar um discurso paralelo à passagem escrita 

gera, por vezes, uma imagem confusa, voltada para si mesma, onde 

apenas o adulto visualmente educado se consegue situar corretamente. 

Desse modo, não podemos esperar que uma criança que está a começar 

a integrar-se na realidade que a rodeia, no desenvolvimento das suas 

faculdade cognitivas, seja capaz de compreender, na sua plenitude, 

conhecimentos que apenas são aprofundados ao nível do ensino artístico 

superior. O recurso à ambiguidade na ilustração de álbuns narrativos só 

pode ter como alvo o leitor-adulto e pode resultar quer de uma tentativa 

de validação da qualidade artística da ilustração, e/ou da vontade de 

impor o seu estilo visual. E, como já vimos anteriormente, esta 
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ambiguidade é contrária a uma necessidade de clareza por parte do 

leitor-criança, incapaz de aceder aos códigos interpretativos de 

determinadas imagens. 

Como nos sugere Massironi, na sua proposta de instruções para 

certos tipos de desenho, o conteúdo cognitivo do emissor-desenhador 

(ilustrador), é por ele codificado “utilizando alguns estímulos visivos e 

algumas atitudes cognitivas da dinâmica perceptiva que ele sabe 

manipular” (Massironi, 1989, p.150). Na figura 32, Teresa Lima desenha 

um rei e um castelo sobre um de três montes. O espetador que observa a 

ilustração encontra-se a interpretar o material gráfico, observando uma 

representação de um objeto que é, em si, uma interpretação primária. 

Aos desenhos de rei, três montes e um castelo (significantes icónicos) 

corresponde a existência concreta de um rei, três montes e um caste lo. 

Porém, “a capacidade de tornar preceptiva uma conquista cognoscitiva, 

para além das representações dos objetos da experiência quotidiana, 

manifesta-se, também, como vimos, no conseguir organizar estímulos 

gráficos aptos a comunicarem os resultados de um raciocínio, de uma 

inferência, de uma descoberta obtida mediante o puro proceder racional”  

(ibid, 1989, p.151). Para atingir este objetivo “é ativado um esforço 

cognitivo que se desenvolve na direção do interior e assume dados 

mentais ou mnemónicos produzidos por atos de vontade auto-sugestiva e 

organiza-os com o fim de os ver tomar forma. Quando essa forma 

adquire uma sua computação lógica e formal, pode ser exteriorizada 

mediante um elaborado obtido obedecendo aos cânones próprios da 

percepção visiva.” (ibid, 1989, p.151). 

O rei, que nas ilustrações antecedentes é representado 

coerentemente com as proporções relativas do espaço próprio da 

ilustração, apresenta-se agora como um gigante. A análise interpretativa 



317 

 

do quadro correspondente à figura 32, aponta-nos várias possibilidades 

de descodificar as intenções do seu autor. Mas pode o leitor-criança ser 

capaz de as descobrir e entender verdadeiramente o seu alcance? Pode 

inferir numa hipérbole visual da figura desmesurada do monarca uma 

analogia que sublinha o conceito simbólico da figura de poder supremo? 

Tem experiência de vida suficiente para assimilar um conhecimento 

cultural que a permita associar as proporções alongadas das personagens 

e iluminuras e pinturas religiosas? Será capaz de construir a ponte 

interpretativa imprecisa na junção semântica do que vê (rei gigante) com 

o que lê (rei no castelo ordena que lhe mostrem a rapariga)? Apenas o 

adulto, arriscamos mesmo a dizer, apenas alguns adultos o podem fazer. 

Assim, “(…) neste caso verifica-se uma falha, uma falta que pode 

prejudicar a comunicação: falta aquele objeto externo comum à 

experiência quer do desenhador quer do observador e que constitui a 

ligação através da qual o segundo compreende de que coisa estava a 

falar o primeiro.” (Massironi, 1989, p.151). Falta, aos leitores iniciais, 

essa ligação com o ilustrador que o leitor-adulto pode ter adquirido. 

Sabendo das orientações de Piaget (1971, 2010) e Manila (1990) sobre a 

capacidade de interpretação figuras de retórica apenas durante a pré-

adolescência, como concluir do nosso discurso axiomático-dedutivo 

outro resultado que não seja a inadequação de várias das sugestões 

ambivalentes das ilustrações apresentadas? 

 

A análise a um livro de texto, Contos e Lendas de Macau, ilustrado 

por Alain Corbel, evidencia-nos um dos papéis fundamentais da 

ilustração nos restantes álbuns narrativos apresentados. O texto de Alice 

Vieira é demasiado longo e descritivo, detalhando pormenores 

emocionais, gestos, ações. A minucia descrita, naturalmente, pode 
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condicionar a liberdade criativa do ilustrador, sendo esse o principal 

motivo de ausência de exemplos evidentes de deriva neste trabalho de 

Corbel. As ilustrações mantêm um percurso em paralelo com o texto, 

acrescentando, apenas, o pormenor visual que se esconde entre as 

descrições textuais. Por isso aparentam cumprir, genericamente, as 

premissas de Denburg (1976-1977), de ilustrações redundantes para com 

a circunstância da leitura. Essa proximidade ao texto evidencia-se 

partindo da interpretação de formas representadas que conseguimos 

reconhecer. No entanto, ao decifrarmos a natureza expressiva dos 

elementos visuais, é possível perceber subtextos evocativos, sendo o 

melhor exemplo disso o uso que Corbel faz das aguadas resultantes do 

processo de pintura de húmido sobre húmido em aguarela, ou então, as 

informações intertextuais que decorrem do reconhecimento da enorme 

capacidade técnica de Corbel. Assim, as suas ilustrações são acessíveis 

aos primeiros leitores e entusiasmantes para os leitores adultos, dois 

recetores diferentes mas que procedem a uma interpretação seletiva da 

mensagem visual, a partir dos elementos que lhes são decifráveis, para 

cumprir o processo de comunicação. Estas ilustrações demonstram que 

os signos mais específicos para cada um dos recetores, criança e adulto, 

não se abafam nem provocam ruído na comunicação para os dois 

recetores distintos. Moles (1987) clarifica o papel da comunicação 

redundante da seguinte forma: 

 
“Uma mensagem redundante em 100% é perfeitamente inteligível, 

infelizmente não traz nenhuma informação a mais, não transporta nada de 

novo, é banal.” (Moles, 1987, p.74)  

 

Esta afirmação, no limite, transformaria a ilustração redundante, em 

relação a um texto, numa mera duplicação de informação, desse modo 
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não informando nada de novo. Porém, não podemos esquecer que 

nessas condições, o potencial polissémico da imagem (signo icónico) 

produz sempre, algum tipo de subtexto residual relativamente aos signos 

textuais (Barthes, 1964, 1977). A afirmação de Moles é proferida no 

contexto dos seus estudos sobre o cartaz e da comunicação social, e o 

mesmo autor sugere que podemos esperar uma imagem eficaz como a 

que apresente um compromisso feliz entre novidade e inteligibilidade, 

entre o “banal” e o “original” (ibid., p. 76). No entanto, faz determinar 

esse compromisso pela “aprendizagem que ele [recetor] teve desses 

signos, em termos da sua cultura pessoal.”  (ibid, p.76) reenviando de 

novo o nosso problema para a especificidade do leitor-criança e a sua 

(i)maturidade intelectual. Como um dos princípios básicos da 

comunicação implica que todo o signo novo, exterior ao código, é 

incompreensível ao recetor, assim, o desafio do ilustrador português 

para a infância, será o de produzir imagens que evitem estar demasiado 

próximas dos extremos de comunicação, redundância e ambiguidade. 

Deve, para isso, introduzir elementos potencialmente ininteligíveis à 

criança, mas “camuflados”, de forma a poderem ser descobertos pelo 

adulto visualmente letrado. Esta prática obriga a destacar o papel 

decisivo dos elementos observáveis que rodeiam os potencialmente 

ambíguos, atraindo sobre si a atenção do leitor-criança. 

 

Esta última observação coloca a possibilidade de o ilustrador 

antever a audiência do álbum narrativo não apenas limitada ao leitor-

criança ou apenas ao leitor-adulto mas a ambos. Parece-nos claro que 

uma equipe de leitores constituída por criança e adulto será sempre o 

público ideal. Uma audiência dual em diferentes níveis, tal como 

proposto por Nikolajeva e Scott (2006, p.21-23), entre outros autores, e 
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que pode implicar não apenas um progenitor mas igualmente 

educadores do sistema de ensino. Todavia, os livros que Nikolajeva e 

Scott apresentam como modelo, não incluem figuras de estilo ou temas 

expressivos de uma ambiguidade especulativa, se é que podemos definir 

com esta redundância a dificuldade de compreensão plena de figuras de 

estilo de nível interpretativo avançado. Nikolajeva e Scott apresentam-   

-nos, essencialmente, exemplos de humor intertextual que a criança não 

consegue entender, representados com objetos e personagens 

identificáveis. O problema coloca-se, assim, do lado da informação 

textual. Porém, pelo menos o adulto consegue contextualizar 

corretamente a maioria dos exemplos que observa. Não é esse o caso de 

algumas soluções dos ilustradores estudados. As observações levantadas 

sobre a interpretação do tema expressivo e do tema aparente conduzem 

a algumas ambivalências, subtextos interpretativos, cuja tentativa de 

entendimento exige, em muitos casos, conhecimentos avançados sobre a 

imagem. Um entendimento aprofundado só é acessível a um pai ou 

educador com formação específica nas artes visuais, que, ainda assim, só 

poderá desconstruir parcialmente de forma eficaz informação acessível 

às capacidade cognitivas da criança-leitora entre os 2 e os 8 anos, afinal, 

o recetor fundamental do álbum narrativo para a infância. Assim, a 

criança aumenta a sua dependência de um adulto que a acompanhe na 

leitura e entendimento de livros cada vez mais exigentes, cada vez mais 

reivindicados pelos adultos para o seu comprazimento pessoal e 

intelectual. 

Embora, Piaget tenha demonstrado que a significação simbólica é 

um ato inerente ao próprio ser humano, a nossa análise demonstra que 

essa problemática é um problema de forma, antes de ser de conteúdo. 

Podemos entender melhor esta posição se atentarmos nas diferenças 
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entre a representação espacial e o uso de recursos expressivos de 

autores como Danuta Wojciechowska e Teresa Lima. As representações 

de Wojciechowska aparentam ter sempre presente os leitores mais 

novos como destinatários. Porém, as metáforas de Teresa Lima são 

bastante mais complexas e de um elevado nível de ambiguidade. 

Enquanto adultos, sentimo-nos muito mais inspirados com as ilustrações 

preenchidas por figuras de estilo de Teresa Lima para Ovos Cozidos e Os 

Sete Cabritinhos do que as restantes desses livros, menos sugestivas, 

embora mais claras. Este contraste, entre a nossa visão de adulto e o 

necessário respeito pela criança em formação é ainda mais evidente na 

comparação das obras de Cristina Valadas aqui apresentadas. As suas 

ilustrações para Herbário, de Jorge de Sousa Braga, tendem a ser 

redundantes relativamente ao texto, entusiasmando-nos menos, 

enquanto leitores “formados”, por contraste com as suas restantes obras 

analisadas, que nos cativam pela riqueza da sua polissemia, sugestões 

intertextuais e subtextos potenciais, que originam alterações de grau de 

redundância relativamente ao texto referenciado. 

 

Podemos entender a evidência de elementos de deriva para o leitor-

adulto, como forma de prolongar o tempo de vida útil do álbum 

narrativo e a sua presença na vida da criança em crescimento. Parece-

nos, porém, que nessa perspetiva se correm demasiados riscos. O que a 

criança ganha em capacidade cognitiva perde em estímulo temático e 

pictórico. O pré-adolescente já não demonstrará o mesmo interesse por 

livros que associa com os mais novos. Serão como um retorno à infância 

de que pretende inequivocamente escapar. 

A principal virtude da visualização de ilustrações inacessíveis  está na 

profundidade com que esses momentos traumáticos, no que à leitura diz 
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respeito, se fixam na memória do seu leitor, podendo constituir 

referência comparativa que despoleta permanentes questionamentos 

das incoerências que encontrar no material visual que for consumido 

posteriormente, como podemos inferir das palavras de Bronowski (1983) 

quando defende, claramente, que “O primeiro dom da imaginação 

humana é, pois, a capacidade de lembrar o passado de maneira que ele 

tenha um impacto simbólico ou visual. É com esta capacidade que a 

imaginação funciona.” (Bronowski, 1983, p.103), reorganizando na 

mente de imagens da nossa experiência passada a estrutura para 

compreender as futuras. 

 

Visualmente, constatámos que o principal fator que contextualiza 

estes álbuns como sendo para crianças é a aparência dos signos icónicos 

e a forma como contribuem para a definição do estilo individual dos 

ilustradores, particularmente pela conotação com alguns aspetos da 

simplicidade do desenho infantil que se dá mesmo que de forma 

inconsciente. Seja pelas formas simples e claras, ausentes de detalhe, 

como que desenhadas por uma criança; pelas manchas de cor saturadas 

ou com ligeiras gradações de valor e pelas gradações tonais suaves ou 

inexistentes, que remetem para a aplicação cromática infantil; sejam os 

fundos brancos que destacam o essencial; sejam as proporções 

ligeiramente simplificadas ou a simplicidade global das composições. 

Combinados, os signos icónicos aclaram expressões de rostos pueris e 

suaves, de aparência ingénua, sustentam a boa legibilidade das formas e 

constituem, desse modo, agentes ativos na procura de um ideal de 

simplicidade e legibilidade da ilustração para a infância, no sentido 

preconizado por Shulevitz (1997) e Munari (1993). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir de um enquadramento histórico-prático da ilustração 

constatamos a sua participação ativa na edificação de uma sociedade 

contemporânea que privilegia a presença da imagem como forma de 

comunicação. Contudo, é a enorme diversidade de aplicações da 

ilustração que a torna, simultaneamente, vítima da sua popularidade. É 

precisamente essa dispersão de sentidos que contribuiu para a diluição 

da sua identidade original, abafando da memória coletiva a ligação 

umbilical que procedimentos técnicos de impressão tiveram na formação 

da sua identidade original. Se no século XV o aparecimento da tipografia 

introduziu na conceção da imagem qualidades distintas, como a sua 

reprodução em múltiplos ou a ausência de um original, 500 anos de 

evolução de técnicas, meios e suportes afastaram-na das suas 

particularidades primitivas, dificultando uma atualização do 

entendimento da ilustração coerente com a sua perspetiva histórica. No 

entanto, assistimos atualmente, a um retorno da ilustração a algumas 

das suas características físicas primordiais a partir das criações digitais, 

auxiliadas por computador. Sem a existência de um original físico 

primordial que corresponda às características plásticas e expressivas da 

reprodução final, a existência digital corporiza, uma “forma vazia em que 

o espaço-tempo já não existe” (Joly, 2003, p.112). No entanto, a 

ilustração nunca deixou de ser uma componente de um artefacto, de um 

suporte específico, como um livro. Mas outra qualidade subsiste 

perenemente, desde as primeiras formas gráficas impressas e é, muitas 

vezes, esquecida pelos jovens ilustradores: uma ilustração foi sempre 

uma prestação de um serviço, entre ilustrador e um cliente, pretendendo 

resolver problemas levantados pela especificidade da solicitação. Assim, 

nunca teve a finalidade de se expor como original, mas adquiriria a sua 

forma definitiva depois de impressa nas cores, dimensões e suportes pré-
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-estabelecidos. Porém, constatamos que em Portugal, essa prática de 

exposição é bastante comum, reflexo de um mercado sobrelotado que 

coloca muitos ilustradores numa espécie de “limbo” existencial. Nem 

entram no mercado institucional de galerias de arte, aproveitando as 

correspondentes vantagens de estatuto e de retorno financeiro, nem as 

necessidades gerais do precário mercado comercial de aquisição de 

obras gráficas serve completamente aos seus intuitos. O que deveria ser 

um processo de promoção e divulgação converte-se, por vezes, num fim 

em si mesmo, contribuindo para uma desnecessária confusão entre o 

sentido singular de uma ilustração e as expetativas colocadas a uma obra 

de arte contemporânea. 

 

O nosso estudo incide sobre um género particular de livros para 

crianças, o álbum narrativo. Apesar da revisão teórica efetuada 

evidenciar dificuldades na fixação cabal dos princípios de funcionamento 

que sustentam a sua definição, entendemo-lo na perspetiva de Gomes, 

(2003), mais abrangente e que inclui o livro ilustrado, como os contos 

tradicionais, abundantes no nosso mercado. A sua especificidade advém 

da relação intersemiótica entre texto e ilustração, em que cada 

linguagem adquire, pelo menos, a mesma importância na condução da 

narrativa e na produção de significação, podendo, inclusive, a ilustração 

suportar exclusivamente essas funções. Esta alteração dos papéis 

hierárquicos habituais do par texto/ilustração é viabilizada pela presença 

hegemónica ativa da linguagem visual e introduz profundas alterações na 

construção da linguagem sequencial, potenciando os pré-leitores e 

primeiros leitores, isto é, crianças entre os 2 e os 8 anos, como leitores-   

-alvo preferenciais destes livros. 
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Foi possível constatar que no álbum narrativo, texto e ilustração 

cumprem um papel análogo na formação da criança, constituindo 

auxiliares importantes na definição da sua personalidade, enquadrando-a 

na realidade circundante. Contudo, no álbum narrativo verificámos uma 

distinção no modo como se efetua a contribuição interpretativa de cada 

linguagem: existe um grau de ambiguidade na interpretação da 

ilustração que não está presente nas palavras e frases acompanhantes, 

que, para a faixa etária entre os 2 e os 8 anos, tendencialmente fecham a 

interpretação, resumindo-a ao evento. O texto contextualiza o que 

observamos (a função de ancoragem de Barthes (1964,1977). No 

entanto, no álbum narrativo sem palavras, é o efeito dramático da 

sucessão das páginas que sugere a narrativa, substituindo a função de 

ancoragem das palavras, ação designada por McCloud (1993) como uma 

narrativa por avanços (straightforward): imagens, com elementos que se 

repetem e que se vão sucedendo com o virar das páginas, deduzindo o 

leitor as diferenças como conexões causais.  

 

O potencial intrínseco de ambiguidade da imagem evidenciou a 

necessidade de aprofundar os conhecimentos de leitura visual, com uma 

eficácia semelhante à conseguida na aprendizagem da leitura. Assim, do 

mesmo modo que na leitura textual, as crianças devem começar pelos 

constituintes básicos da palavra, as letras. Foi possível compreender que 

também no processo de aquisição de literacia visual, as ilustrações de 

álbuns narrativos funcionam como pistas para uma análise semiótica 

(Walsh, 2006). A sua interpretação implica uma análise aos constituintes 

icónicos e plásticos como forma de construir o significado do todo. Desse 

modo, é da compreensão da função de elementos como a linha, cor, 

composição, textura, valor, etc., que se elabora o entendimento 
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profundo da imagem que pode servir de base para o ensino da leitura da 

imagem a pré-leitores e primeiros leitores. No futuro, essa gramática 

visual poderá ser organizada pelo adulto formado para produzir o que se 

designa como obra de arte. Foi possível perceber que quando o contato 

com o álbum narrativo é ativo e se estimula a discussão em torno dos 

constituintes do texto e da ilustração utilizando processos de ensino 

multimodais, o álbum narrativo assume-se como instrumento 

importantíssimo nas práticas de ensino do entendimento da imagem que 

sejam acessíveis aos seus leitores. É um conhecimento que se adquire 

pela repetição do ato de observação das ilustrações, e, 

fundamentalmente, pelo diálogo que se estabelece entre a criança e o 

adulto, seja o progenitor ou educador, como demonstraram Arizpe e 

Styles (2003), entre outros autores. 

Ora é justamente por ser veículo privilegiado da imagem, que o 

álbum narrativo se assume como instrumento ideal para um primeiro 

contato com o ensino da literacia visual.  

 

Inserimo-nos numa sociedade contemporânea em que os novos 

meios de comunicação se tornaram presença constante no quotidiano de 

crianças e jovens, que consomem conteúdos de multimédia que 

rapidamente substituem suportes tradicionais como o livro ou a 

televisão. Esta omnipresença de imagens, fixas ou em movimento, no 

quotidiano social, sublinha a necessidade de sermos capazes de as 

interpretarmos corretamente, para darmos sentido à sua compreensão 

plena. Como sublinha Burmark (2008) os jovens de hoje devem ser 

capazes de se movimentar fluentemente entre estímulos textuais e 

visuais, entre mundos literais e figurativos. 
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Torna-se, então, evidente que a aprendizagem da leitura visual é a 

única forma de expandir a nossa capacidade de ver, de entender e criar 

uma mensagem visual (Dondis, 1991). Assim, o conceito de literacia 

visual surge como uma forma de descrever o ato complexo de 

compreender e produzir significado a partir de estímulos visuais, 

nomeadamente, imagens fixas e móveis. A imagem torna-se, então, parte 

da estratégia com a finalidade principal de saber ler, não apenas o texto 

mas a própria imagem. 

 

No início desta tese constatámos que não existem estudos 

definitivos que consigam definir qual o tipo de ilustração que mais se 

adequa à criança (Salisbury e Styles, 2012). No entanto, foi possível 

encontrarmos em Munari (1993) e, particularmente, em Shulevitz (1997) 

uma premissa orientadora que tem funcionado como paradigma da 

elaboração de ilustrações para o público infantil durante as últimas 

décadas: a obrigação de serem pictoricamente claras para serem 

legíveis. Entendemos a qualidade de legibilidade da ilustração, 

implicando diretamente a facilidade e interesse com que o espetador 

consegue perceber o seu conteúdo e forma. O leitor do álbum narrativo 

reconhece os elementos observáveis de modo a dar-lhes um sentido 

coerente com o que repara no todo.  

Por outro lado, autores como Dondis (1991), Jalongo (2004) ou 

Dorfles (1967, 1988) realçam que uma “imprecisão interpretativa” é, em 

si mesmo, um objetivo a atingir na generalidade das artes visuais para 

além da Pintura, Escultura ou Arte Contemporânea. Desse modo, a 

valorização da subjetividade da interpretação contribui para elevar a 

ilustração à categoria de “obra de arte”, realçando subtextos 

interpretativos estimulantes para os leitores que detêm a competência 
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para os compreender e contribuindo para a valorização qualitativa da 

obra do seu autor, um ilustrador. Não obstante, o domínio do 

entendimento da ambiguidade visual da ilustração exige uma educação 

específica e mais complexa no âmbito da significação ambivalente dos  

elementos visuais e da retórica da imagem, o termo proposto por 

Barthes (1964, 1977),  para designar os elementos visuais cuja ação 

conjunta produz significado. São conteúdos instrutivos demasiado 

avançados para as capacidades cognitivas de leitores entre os 2 e os 8 

anos, o público por excelência do álbum narrativo. Implicam sugestões 

intratextuais e intertextuais para as quais, muitas crianças, 

necessariamente, não terão experiência de vida e formação cultural, 

sendo, por isso, orientados para o leitor adulto.  O ensino das 

capacidades de leitura de imagens da criança inicia-se pelas bases da 

literacia visual, partindo dos conteúdos primários introduzidos de forma 

lúdica e estimulante na formação dos primeiros leitores.  

Assim, abordar a problemática da adequação da ilustração do álbum 

narrativo ao leitor-criança ou leitor-adulto constitui um exercício de 

identificação dos elementos que influenciam e potenciam que a imagem, 

se situe entre dois modos de apresentação visual: a imagem clara, 

legível, próxima das capacidades cognitivas da criança e a imagem 

ambígua, ambivalente, de conotações exigentes cuja interpretação exige 

uma maturidade de conhecimentos associados à condição de adulto. Nos 

seus extremos, estes dois modos estão limitados entre o grau zero de 

denotação, impossível de obter pois o signo icónico produz sempre, 

algum tipo de subtexto residual relativamente aos signos textuais 

(Barthes, 1964, 1977) e a conotação superlativa, que no limite, permite 

significação infinita e que nada significa. 
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Com a intenção de enquadrarmos a ilustração para crianças e 

jovens, na especificidade devida das capacidades cognitivas e 

características particulares das várias faixas etárias que constituem o seu 

desenvolvimento, foi possível constatar que apenas na pré-adolescência, 

mediada entre os 12 e 13 anos, o leitor é capaz de concluir uma 

descodificação aprofundada de um texto acompanhado por uma 

ilustração que oferece leituras paralelas e divergentes que contrastam 

com a sua própria (Manila, 1990), Piaget (1971, 2010). Porém, é possível 

encontrar em álbuns narrativos, destinados a idades inferiores, leituras 

fortemente evocativas e divergentes do texto. Alguns dos mais 

premiados ilustradores portugueses do álbum narrativo para crianças 

contemporâneo nem sempre reveem como seu leitor-modelo a criança, 

mas o adulto. São vários os motivos que contribuem para esse 

desfasamento. Em parte, porque esses estudos são pouco divulgados e 

raramente considerados na formação dos ilustradores portugueses, 

maioritariamente licenciados em Pintura, Design de Comunicação ou 

Escultura. Por outro lado, a ambiguidade intrínseca à natureza da 

imagem e as singularidades culturais de cada leitor dificultam o 

estabelecimento de regras rígidas que orientem e antecipem, com rigor, 

a sua interpretação completa. Mas é evidente a falta de formação em 

pedagogia infantil ou ensino artístico para crianças ou a dificuldade 

natural da antecipação das reações dos pré-leitores e primeiros leitores. 

No entanto, estamos em crer que se reveste de uma importância 

particular a ansiedade que assoma o ilustrador pelo reconhecimento 

crítico do seu trabalho, junto dos agentes que o validam, como outros 

autores, críticos literários ou de ilustração. Esse desígnio distrai, 

frequentemente, do fundamental, orientando-o na direção do adulto. É o 
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adulto que escolhe o que a criança deve ler e que valida a qualidade do 

livro, dotando-o de atributos artísticos. É o adulto que, 

inconscientemente ou não, assombra muitos momentos criativos dos 

ilustradores portugueses (e internacionais). Foi possível estabelecer 

fatores de validação qualitativa da ilustração  que funcionam como os 

critérios essenciais que permitem a afirmação do valor das ilustrações e, 

por consequência, do seu autor. Apesar de alguns se constituírem em 

função de práticas informais associadas ao papel do ilustrador, enquanto 

agente cultural e económico, desempenham o papel de desígnios 

fundamentais que influenciam as escolhas de muitos ilustradores na 

forma como definem as práticas e estratégias pessoais de criação de uma 

ilustração e de gestão de uma carreira. São critérios transversais à 

maioria dos géneros de ilustração, embora seja possível encontrar 

algumas especificações na ilustração para a infância. Resultam de 

avaliações axiológicas relativamente à sua  originalidade; valor estético; 

capacidade técnica e soluções compositivas; manifestação de conceitos; 

opinião crítica apurada; representação histórica e época de realização da 

ilustração; critério do género literário e idade de adequação; promoção e 

divulgação. 

Destacamos outro motivo importante para que a criança não seja 

sempre tida como leitor-modelo do álbum narrativo, intrinsecamente 

ligado a estes fatores, particularmente à valorização da originalidade: a 

necessidade de o ilustrador construir o seu estilo individual, o seu ethos 

gráfico enquanto manifestação visual do criador díspar.  

  

Considerámos que quando os ilustradores acentuam aspetos 

expressivos e conceptuais apenas compreendidos por adultos com 

alguma erudição visual, assim corre-se o risco de a criança ser incapaz de 
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decifrar a ilustração que observa, atrapalhando a sua motivação. No 

álbum narrativo para crianças, quer a ilustração, quer o texto que a 

acompanha, são exteriorizações do pensamento, constituindo um ato de 

comunicação. Supõem uma atividade emissora de um sujeito emissor e 

uma atividade recetora do destinatário que tem de conseguir interpretar 

essa mensagem. A criança, enquanto leitora privilegiada, tem de poder 

compreender, mesmo que de forma imprecisa, o que observa no álbum 

narrativo. Se tal não acontecer, verifica-se um ruído no processo de 

comunicação, uma falha: falta o objeto externo comum à experiência 

quer do ilustrador quer do observador e que constitui a junção através da 

qual o segundo compreende de que coisa estava a falar o primeiro.  

(Massironi, 1989, p.151). Este contexto corrobora as conclusões do 

estudo de Denburg (1976-1977): quaisquer ilustrações que não sejam 

“explicitamente significantes” para com o texto, distraem e perturbam a 

criança, não devendo, por isso, ser utilizadas nessas condições.  Por isso é 

nossa convicção que a ilustração do álbum narrativo deve atingir um 

equilíbrio entre riqueza expressiva e marcas de autoria próprias de um 

autor capaz, visualmente erudito, mas simultaneamente, sedutora e 

acessível à compreensão do seu leitor privilegiado, a criança. 

 

O exame crítico-comparativo efetuado a um painel de ilustradores 

selecionados permitiu-nos aferir um conjunto de procedimentos 

técnicos, expressivos e conceptuais heterogéneos que concorrem para 

execução de ilustrações com um grau de significação ou indefinição 

interpretativa variados. Assim foi possível encontrar estratégias que 

utilizam a ilustração como forma de reiteração da interpretação textual 

ou propondo um desfecho final divergente das expetativas insinuadas 

pelo texto; constatou-se a importância da escolha do género de recurso 
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expressivo visual na ilustração do álbum narrativo, sendo a comparação 

visual, a que suscita um questionamento mais acessível; demos provas 

de variações na coerência, subtileza e contextualização das 

possibilidades do tema expressivo, em relação ao conteúdo textual e os 

seus efeitos na constância sequencial. 

 

É a aparência dos signos icónicos e a forma como contribuem para a 

definição do estilo individual dos ilustradores que constitui o principal 

fator que contextualiza estes álbuns como sendo para crianças, 

proporcionando leituras que remetem, constantemente, para as 

características primárias da representação plástica da criança. 

 

Embora Piaget tenha demonstrado que a significação simbólica é um 

ato inerente ao próprio ser humano, a nossa análise demonstra que essa 

problemática é um problema de forma, de variação de intensidade, 

antes de ser de conteúdo. A significação é consequência de opções 

icónicas e plásticas que originam alterações de grau de redundância e 

ambiguidade relativamente ao texto e permitem antever, com alguma 

previsibilidade, a complexidade de leituras polissémicas, sugestões 

intertextuais e subtextos potenciais. O desafio do ilustrador português 

para a infância, será então, o de produzir imagens que evitem estar 

demasiado próximas dos extremos de comunicação da mensagem visual, 

denotação e conotação. Para esse fim, deve colocar as qualidades 

icónicas e plásticas do seu estilo individual ao serviço de imagens para a 

infância que sejam simultaneamente claras e legíveis. Assim, são 

sugeridos subtextos interpretativos que não se sobreponham aos 

conhecimentos do código visual acessível aos pré-leitores e primeiros 

leitores. 



334 

 

 

Em função dos limites temporais estabelecidos para a conclusão 

desta tese mas também de opções que tomámos, delimitando campos de 

reflexão, que não nos distanciassem das questões centrais, nem sempre 

foi possível aprofundar algumas das reflexões que antecipámos ou que 

surgiram no decorrer da edificação do corpus. Existem, evidentemente, 

limitações neste estudo. A quantidade de desdobramentos possíveis nos 

campos da pedagogia, didática, artes plásticas, artes aplicadas, literatura 

e semiótica, áreas de conhecimento que se cruzam repetidamente na 

tentativa da compreensão dos vínculos diegéticos da significação 

cooperante entre linguagem textual verbal e linguagem icónica, 

comprometem uma sistematização e cogitação que excede os limites 

deste estudo. Assim, a necessidade que tivemos de introduzir uma 

variedade de temas tratados, condicionou o aprofundamento de alguns, 

particularmente no que diz respeito à tentativa de apresentação de 

resultados concretos mesuráveis que traduzissem a adequação das 

estruturas cognitivas da criança à interpretação do signo visual , 

independentemente da opinião comummente aceite de que tal objetivo 

é extremamente difícil de conseguir, comprovado pelo facto de não 

termos encontrado um estudo com respostas cabais a esse nível.  

Ao centrarmo-nos, mais particularmente, nas qualidades icónicas e 

plásticas do álbum narrativo seria possível proceder a um diagnóstico 

mais profundo do papel das competências literárias nos múltiplos 

aspetos narratológicos e interpretativos do álbum narrativo. 

Também não foi possível configurar um perfil do ilustrador 

português para a Infância de forma cabal e inclusiva. O nosso estudo 

evidencia a presença assinalável de valores oníricos, na sua dimensão 

evocativa, que Henrique Cayatte enunciou como distintos na ilustração 
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portuguesa (Cayatte, 2004). No entanto, apesar de o nosso elenco de 

ilustradores apresentar um número significativo dos mais premiados 

ilustradores portugueses, existem ainda outros, de valor inquestionável 

cujas características, não se adequavam à especificidade dos nossos 

propósitos, sendo, assim, necessário apurar as suas qualidades. Acresce 

ainda que todos os anos aparecem novos ilustradores de qualidade. 

Assim, uma conclusão assertiva necessita de um maior distanciamento 

temporal e de uma intensa investigação mais abrangente e focada nessa 

problemática. 

 

Apesar destas restrições, a relevância do nosso estudo não pode ser 

diminuída. Tivemos a possibilidade de assinalar a coexistência de 

tendências muito variadas na ilustração portuguesa para a Infância, 

particularmente o abandono de uma linguagem pedagógica evidente que 

constitui uma renovação formal que tem consequências na alteração do 

papel do leitor e implica o adulto numa participação ativa, 

acompanhando o processo de leitura e interpretação. Desse modo, 

torna-se imperativo denunciar a fragilização da função da criança na 

construção do imaginário visual do álbum narrativo português. 

Por outro lado, confirmámos a consolidação definitiva do álbum 

narrativo no meio editorial. Face à exígua investigação científica sobre 

este género de livro, cuja edição não cessa de aumentar, o nosso estudo 

adiciona um contributo necessário para a consolidação de um corpus de 

investigação académico que importa consolidar. 

Finalmente, se existem em Portugal vários críticos literários, e de 

grande qualidade, como os que referimos durante este estudo, é 

também notório um vazio, ainda por preencher, no que diz respeito à 

indagação do papel da ilustração na construção do universo diegético do 
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livro para a infância e Juventude. Então, face à quase inexistência de 

uma crítica rigorosa, a nossa investigação, particularmente nas reflexões 

sobre a construção de fatores de validação axiológica da ilustração ou a 

compreensão das suas funções, poderá contribuir decisivamente para a 

consolidação do comentário crítico sobre o facto ilustrado. 

 

A partir do estudo que efetuámos, ocorrem-nos múltiplas 

possibilidades de continuar a aprofundar a problemática da ilustração 

em diferentes propósitos e interesses, para os quais o levantamento que 

efetuámos, poderá constituir um contributo importante. Assim, é 

expectável que possam surgir abordagens a assuntos como: 

 

a) No âmbito das ciências da educação, este estudo pode ser um 

contributo valioso para a valorização do estudo da ilustração, 

nas suas dimensões pedagógicas e plásticas, não apenas ao nível 

do pré-escolar, mas igualmente no ensino, básico e secundário e 

superior. Assim, é necessário refletir sobre a plena integração da 

ilustração nas diferentes áreas artísticas presentes ao longo dos 

quatro ciclos de estudo em Portugal, com particular destaque 

para a Expressão Plástica e Educação Visual, até ao ensino 

secundário, e da sua relação com o ensino da Pintura, do Design 

e outras disciplinas artísticas no currículo de estudos superiores. 

Esperamos poder contribuir para a definição de conteúdos de 

trabalho específicos da ilustração que permitam desenvolver o 

pensamento crítico e criativo do aluno e a sua sensibilidade para 

a especificidade da ilustração enquanto atividade artística 

autónoma. Esperamos que a ilustração constitua uma área de 
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reconhecida importância na formação pessoal artística e 

profissional. 

 

b) A partir da valorização de autores de ilustração e da divulgação 

da sua obra, averiguar o impacto cultural que as diferentes 

formas narrativas de ilustração, do álbum narrativo à banda 

desenhada, storyboard ou animação, têm para a formação da 

identidade cultural nacional. Desse modo, contribuiu-se para o 

acesso dos ilustradores ao património cultural e artístico 

nacional, propiciando a vivência e fruição desse património 

através da sua experiência estética e artística. 

  

c) É necessário averiguar e aprofundar a definição do perfil do 

ilustrador português no seu papel de agente cultural de relevo, 

aferir a sua capacidade de influenciar outras áreas visuais no 

contexto das práticas artísticas portuguesas contemporâneas: do 

Design Gráfico, à Pintura, Escultura, Artes Performativas, Design 

de Moda, Design de Interiores, Design de Produto, Publicidade, 

entre outras. 

 

d) Na perspetiva da Pedagogia, podemos esperar vários contributos 

deste estudo. Interessam-nos em particular, a criação de 

sistemas metodológicos de elaboração de inquéritos com 

questões e objetivos definidos, no âmbito de estudos 

relacionados com esta tese, particularmente refletindo sobre a 

inclusão no espaço da sala de aula do uso consciente da 

ilustração nos quatro ciclos de estudos do sistema educativo 

português, avaliando a aquisição de capacidades de interpretar 
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uma imagem e discutir sobre a sua relação com o conteúdo 

literário. 

 

e) No campo da Psicologia, esperamos contribuir para a clarificação 

de como fatores sociais e princípios sobre criatividade, 

perceção, emoção, identidade, entre outros, contribuem para a 

criação de imagens visuais. 
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CONTEÚDOS: 
 
 
Currículo dos ilustradores de álbuns narrativos selecionados (in http://www.portugalbologna 

2012.com, site dedicado à participação de Portugal como país convidado da Feira Internacional do Livro para 
Crianças de Bolonha. (Consultado entre 2012 e 2013); 
 

Contextualização das ilustrações analisadas na narrativa impressa;  
 

Amostras da obra dos ilustradores selecionados. 
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Cristina Valadas  Porto, 1965 
Artista plástica e i lustradora, Cristina Valadas licenciou -se em Pintura pela Escola Superior 
de Belas Artes do Porto e pós-graduou-se em Design Têxtil.  Desde 1988, realizou, como 
pintora, dezenas de exposições individuais e colectivas, tendo recebido o prestigiado Prémio 
Maluda, entre outros. Na i lustração de l ivros para crianças recorre habitualmente à técnica 
mista, combinando a pintura, o desenho e a colagem, num registo terno e delicado que 
acolhe prontamente temáticas associadas à fantasia e à natureza –  de que são exemplos a 
série Contos da Mata dos Medos  ou as ilustrações do l ivro  Herbário,  com as quais ganhou o 
Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens, em 2000. Venceu 
também o Prémio Nacional de Ilustração 2007, com o l ivro  O rapaz que sabia acordar a 
Primavera .  Em 2009, foi a única artista de origem portuguesa a integrar a exposição 
internacional de ilustradores na Feira do Livro Infantil de Bolonha.  

 
   
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Irmã(o), (2001), texto de Eugénio Roda, capa. 

Irmã(o), (2001), texto de Eugénio Roda, p. 4/5. 
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Irmã(o), (2001) 

Irmã(o), (2001), texto de Eugénio Roda, (de cima para baixo) p. 6/7, 8/9 e 14/15. 
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O Rapaz que Sabia Acordar a Primavera (2007), texto de Luísa Dacosta, capa. 

 
 

 

O Rapaz que Sabia Acordar a Primavera (2007), texto de Luísa Dacosta, (ao meio e em baixo) p.3/4 e 5/6. 
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O Rapaz que Sabia Acordar a Primavera (2007), texto de Luísa Dacosta, p.6/7. 

 

Herbário (2007), texto de Luísa Dacosta, capa. 

 

Herbário (1999), texto de Jorge de Sousa Braga, p.18/19 e 20/21. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Sousa_Braga
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Herbário (1999), texto de Jorge de Sousa Braga, p.18/19 e 20/21. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Sousa_Braga
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Danuta Wojciechowska 
Québec, Canada, 1960 
Filha de pai polaco e mãe suíça, Danuta Wojciechowska cresceu no Canadá e formou -se em 
Design de Comunicação, na Suíça, e em Educação pela Arte, em Inglaterra. Vive em Lisboa 
desde 1984. Em 1992, fundou o atelier Lupa Design, onde se dedica ao design e à i lustração, 
não só de l ivros infantis como de projetos pedagógicos. A sua l inha de abordagem identif ica -
se com uma paleta de cores quentes que se encontram num jogo de planos cruzados entre o 
real e o onírico, muitas vezes pelo desdobramento da representação dentro da mesma  
figura. Foi distinguida com várias menções especiais do Prémio Nacional de Ilustração, que 
veio a receber em 2003, com O Sonho de Mariana .  Nesse ano, participou na Exposição 
Internacional de Ilustradores da Feira de Bolonha, ao mesmo tempo que integrou a 
prestigiada l ista White Ravens. Foi a candidata portuguesa ao Prémio Hans Christian 
Andersen, na modalidade de Ilustração, em 2004. Voltou a Bolonha com a exposição 
I lustrações.pt –  Ilustração portuguesa contemporânea para a infância , que esteve patente no 
Palazzo d’Accursio, em Março de 2008.…… 

……………………………………………………………………………….  
 

 

O sonho de Mariana (2003), capa.                                    
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O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.2/3. 

 

O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.4/5. 
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O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.6/7. 

 

O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.8/9. 
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O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.10/11. 

 

O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.12/13. 
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O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.14/15. 

 

O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.16/17. 
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O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.18/19. 

 

O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.20/21. 
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O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.22/23. 

 

O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.24/25. 
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O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.26/27. 

 

O Sonho de Mariana (2003), texto de António Mota, p.28/29. 
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(Ao meio e em baixo) O Voo do Golfinho (2009), texto de Onjaki. 
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Teresa Lima 
Lisboa, 1962 
Licenciada em Pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, Teresa Lima começou a 
dedicar-se à ilustração de l ivros infanto -juvenis a partir de 1994, afirmando-se rapidamente 
num percurso recompensado na 3ª edição do Prémio Nacional de Ilustração (1998), que 
venceu com a recriação de Alice no País das Maravilhas .  O imaginário de Lewis Carroll  e 
outros textos imbuídos de fantasia adequam -se à delicadeza da sua linguagem plástica, 
aperfeiçoada em técnica mista onde convergem a pintura, o desenho e a colagem. Em 2006, 
voltou a ganhar o Prémio Nacional de Ilustração, desta vez com  Histórias de Animais ,  de 
Rudyard Kipling, outro clássico. Com este trabalho, foi selecionada para a exposição 
internacional dos i lustradores da Feira do Livro Infantil de Bolonha, em 2007, onde também 
esteve presente no âmbito da exposição I lustrações.pt ,  em 2008. Atualmente, concilia a 
i lustração com a docência de Artes  Visuais na Escola Vergílio Ferreira, em 
Lisboa.…………………………………..…………………..…………………………………………….. .  

 
 

 

Ovos Cozidos (2007), texto de Marisa Nuñez, capa. 
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Ovos Cozidos (2007), texto de Marisa Nuñez, (em cima e em baixo) p.2/3 e 4/5. 
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Ovos Cozidos (2007), texto de Marisa Nuñez, p.6/7 e 8/9. 
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Ovos Cozidos (2007), texto de Marisa Nuñez, p.10/11 e 12/13. 
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Ovos Cozidos (2007), texto de Marisa Nuñez, p.14/15 e 16/17. 
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Ovos Cozidos (2007), texto de Marisa Nuñez, p.18/19 e 20/21. 
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Ovos Cozidos (2007), texto de Marisa Nuñez, p.22/23 e 24/25. 
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Ovos Cozidos (2007), texto de Marisa Nuñez, p.26/27 e 28/29. 
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Bernardo Carvalho 
Lisboa, 1973 
I lustrador e editor de livros para crianças, Bernardo Carvalho é um dos fundadores do 
Planeta Tangerina. Formou-se em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes de 
Lisboa e fez o curso de Desenho da Sociedade Nacional de Belas Artes. Esta última vertente é 
essencial no seu trabalho, independentemente da técnica utilizada, que tanto pode assentar 
no recorte e colagem, como na serigrafia ou no uso de guaches ou acrílicos. Desenho, 
composição e articulação gráfica de todos os elementos resumem a sua marca enquanto 
i lustrador, reconhecida nos últimos anos com diversos prémios, entre os quais duas menções 
especiais do Prémio Nacional de Ilustração, em 2006 e 2007, e menções honrosas do  Best 
Book Design from all over the World  da Leipzig Book Art Foundation, em 2007 e 2008. Com o 
l ivro Depressa, devagar ,  ganhou o Prémio Nacional de Ilustração 2009. Em 2008, f oi um dos 
13 nomes portugueses seleccionados para a exposição Ilustrações.pt, no âmbito da Feira do 
Livro Infantil  de Bolonha.  
 

 

Um dia na praia (2008), autoria de Bernardo Carvalho, capa. 

 
 

 

Um dia na praia (2008), autoria de Bernardo Carvalho, p.2/3 e 4/5. 
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Um dia na praia (2008), autoria de Bernardo Carvalho, p.6/7 e 8/9. 
 

 

 

Um dia na praia (2008), autoria de Bernardo Carvalho, p.10/11 e 12/13. 

 

 
Um dia na praia (2008), autoria de Bernardo Carvalho, p.14/15 
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Pê de Pai (2008), texto de Isabel Minhós Martins, p.2/3. 
 
 
 

. 
 
Depressa Devagar (2006), texto de Isabel Minhós Martins, p.2/3. 

 

  
 
Ir e Vir (2006), texto de Isabel Minhós Martins, p.11/12. 
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Madalena Matoso 
Lisboa, 1974 
Estudou Design de Comunicação na Faculdade de Belas -Artes de Lisboa e pós-graduou-se em 
Design Gráfico Editorial pela Faculdade de Belas -Artes de Barcelona. Em 1999, foi uma das 
fundadoras do Planeta Tangerina, atelier de ilustração e design gráfico, onde a partir de 
2006 começa a publicar os seus próprios li vros. Sem se atender a um método único, 
Madalena Matoso recorre sobretudo ao recorte e colagem, com maior ou menor tratamento 
digital, procurando sempre a simplicidade que i lumina o texto. O trabalho de composição e 
sequência de páginas é uma das suas preo cupações essenciais;  os pássaros e as árvores, 
elementos naturalistas recorrentes. Com os livros  Uma Mesa É uma Mesa. Será? , Quando Eu 
Nasci  eAndar por Aí  recebeu menções especiais no Prémio Nacional de Ilustração em 2006, 
2007 e 2009, respectivamente. Em 2008, recebeu o Prémio Nacional de Ilustração pelo 
l ivro A Charada da Bicharada .  Foi um dos 13 nomes portugueses seleccionados para a 
exposição Ilustrações.pt, no âmbito da Feira do Livro Infantil de Bolonha, em 2008.   
 

 
 
A Charada da Bicharada  (2002), texto de Alice Vieira .        Andar por Aí (2009), texto de Isabel Minhós Martins. 
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Andar por Aí (2009), texto de Isabel Minhós Martins, p.2/3 e 18/19. 
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O Meu Vizinho é Um Cão  (2008), texto de Isabel Minhós Martins, p.2/3 e 4/5. 
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André Letria 
Lisboa, 1973 
Frequentava o curso de Pintura das Belas Artes de Lisboa quando decidiu dedicar -se em 
exclusivo à i lustração, o que aconteceu em 1992. Desde então, o seu trabalho dividiu -se 
entre a ilustração de l ivros para crianças –  área por que tem especial predilecção –,  a 
i lustração editorial,  a cenografia e a animação. Em 1999, venceu a 4ª edição do Prémio 
Nacional de Ilustração, com o l ivro  Versos de Fazer Ó-Ó ,  recebendo também menções 
especiais em 2003 e 2005. No ano seguinte,  Se Eu Fosse Muito Magrinho  valeu-lhe o Prémio 
Calouste Gulbenkian na modalidade de Ilustração. Trabalhou como cenógrafo para a 
Companhia Teatral do Chiado, de 2000 a 2005. Ganhou um Award of Excellence for 
I l lustration, atribuido pela Society for News Design, e está publicad o em países como os EUA, 
Brasil , Inglaterra, Espanha ou Itália. Em 2010, criou a editora Pato Lógico. Trabalhando 
sobretudo em acrílico sobre papel, André Letria é detentor de um discurso estilístico 
marcado pelo apuro técnico, pela economia narrativa e po r uma poderosa capacidade de 
evocação simbólica.   
 
 

 
Letras e Letrias (2005), texto de José Jorge Letria, capa. 

 

 
Letras e Letrias (2005), texto de José Jorge Letria, p. 2/3 e 6/7. 
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Letras e Letrias (2005), texto de José Jorge Letria, p. 14/15 e 16/17. 

 

 
Letras e Letrias (2005), texto de José Jorge Letria, p.42/43 e 46/47. 

 
Letras e Letrias (2005), texto de José Jorge Letria, p.54/55. 
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Versos de fazer ó-ó (1999), texto de José Jorge Letria, capa. 

 

 

Versos de fazer ó-ó (1999), texto de José Jorge Letria, 16/17 e 54/55. 
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O Alfabeto dos Bichos  (2005), texto de José Jorge Letria, capa. 

 

O Alfabeto dos Bichos  (2005), texto de José Jorge Letria, 22/23. 
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João Caetano 

Moçambique, 1962 

Prémio Nacional de ILustração 2001, tem o curso de Pintura da Escola Superior de Belas Artes do 
Porto. Começou a sua actividade ligado à Banda Desenhada. Em 1980, participou no programa 
televisivo Animação, da autoria de Vasco Granja, e foi premiado em concursos de banda desenhada 
promovidos pela ESBAL e pelo Diário de Notícias. Desenvolve profissionalmente a actividade de 
ilustrador desde 1981. Colaborou em mais de 50 títulos no âmbito do livro escolar. Ilustrou cerca de 
20 títulos na área do livro infanto-juvenil, em Portugal e Espanha. A par com esta actividade tem 
participado em diversas exposições de pintura. Integrou o catálogo The Best of..., no concurso de 
ILustração do BIB, Checoslováquia, em 1995. Participou no seminário Design Pr’Amanhä, realizado 
pela Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Portalegre, em 1999. Recebeu Menções Honrosas 
do Prémio Nacional de Ilustração pelas ilustrações dos livros Os Mais Belos Contos Tradicionais - Ed. 
Civilização, em 1998, e Conto Estrelas em Ti - Ed. Campo das Letras, em 2000; foi-lhe atribuida ainda 
uma Menção Especial do concurso “Scarpetta d’Oro”, em Itália, em 2000. Tem colaborado com 
Bibliotecas Municipais e escolas do ensino básico em actividades culturais de âmbito diversificado. 
(in http://palavras-cruzadas.blogspot.pt/2009/04/joao-caetanoo-meu-ilustrador-predilecto.html) 
 

 

 

A Maior Flor do Mundo, texto de José saramago, capa. 

http://palavras-cruzadas.blogspot/
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A Maior Flor do Mundo, texto de José saramago, p.2-3. 

 

 

A Maior Flor do Mundo, texto de José Saramago, p.4-5. 
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A Maior Flor do Mundo, texto de José Saramago, p.8-9. 

A Maior Flor do Mundo, texto de José saramago, p.6-7. 
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A Maior Flor do Mundo, texto de José Saramago, p.12-13. 

A Maior Flor do Mundo, texto de José saramago, p.10-11. 
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A Maior Flor do Mundo, texto de José Saramago, p.14-15.  

 

A Maior Flor do Mundo, texto de José Saramago, p.16-17. 
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A Maior Flor do Mundo, texto de José Saramago, p.18-19. 

 

A Maior Flor do Mundo, texto de José Saramago, p.20-21. 
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A Maior Flor do Mundo, texto de José Saramago, p.22-23. 

 

A Maior Flor do Mundo, texto de José Saramago, p.24-25. 
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A Maior Flor do Mundo, texto de José Saramago, p.26-27. 

 


