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[...] Ler um livro ilustrado não se resume a ler texto e imagem. É isso, e muito
mais. Ler um livro ilustrado é também apreciar o uso de um formato, de
enquadramentos, da relação entre capa e guardas com seu conteúdo; é também
associar representações, optar por uma ordem de leitura no espaço da página,
afinar a poesia do texto com a poesia da imagem, apreciar os silêncios de uma
relação à outra... “Ler um livro ilustrado depende certamente da formação do
leitor”. (LINDEN, 2011, p. 8-9).
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RESUMO
Estudo que tem como objetivo investigar qual a importância das ilustrações nos livros
infantis no processo de iniciação à leitura. A partir de uma necessidade de abordar o livroimagem como um recurso de leitura, realizou-se um levantamento bibliográfico na área de
ilustração e literatura infantil. A fim de analisar o papel que a imagem exerce na
compreensão textual, com foco em literatura infantil, apresenta os principais ilustradores da
área. Aplicou-se uma pesquisa de campo com crianças de 5 a 7 anos, com analise das
imagens do livro Espelho de Suzy Lee e Sombra da mesma autora, para explanar a
importância das ilustrações no processo de interpretação do texto e na formação de leitores,
bem como suas dificuldades.

Palavras-chave: Literatura infantil. Ilustrações. Livro-imagem. Leitura.Formação de leitores.
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ABSTRACT
The objective of this academic work is to investigate the importance of illustrations in
children's books in the introduction to reading process. Based on a need to address picture
book‟s as a reading feature, was performed a bibliographic survey in the field of children
literature and illustration. A research with children between five and seven years old was
presented, containing analysis of images from the books “Mirror” and “Shadow”, written by
Suzy Lee, was applied to explain the importance of illustration in text interpretation process
and formation of readers, as well as theirs difficulties

Keywords: Children's literature. Illustrations. Picture Books. Reading. Formation of readers.
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1 INTRODUÇÃO
A infância é a fase da vida em que a imaginação e a capacidade inventiva fazem
parte do mundo das crianças. Nesse período, é importante o contato com os livros com o
intuito de se formarem leitores e aflorar o gosto pela leitura. Uma das características
predominantes nos livros infantis é a presença de ilustrações que ora complementam o texto,
ora tornam possíveis questionamentos, ou até mesmo podem substituir a parte escrita. Como
a leitura de ilustrações antecede a leitura da escrita, as ilustrações passam a ter importância,
pois em alguns momentos pode ser a única maneira de a criança ter contato com as histórias.
Através de um breve panorama sobre as origens do livro infantil e o surgimento do
livro-imagem, os capítulos iniciais procuram contextualizar as origens do livro ilustrado
moderno, apresentando algum dos principais títulos e como a questão da imagem se
consolidou junto aos mesmos.
Dando continuidade, apresento um capítulo sobre ilustradores brasileiros, onde
abordo de forma sucinta, através de depoimentos, o posicionamento dos mesmos sobre o
que é ser um ilustrador e como se deu o processo de desenvolvimento do livro ilustrado no
Brasil.
No capítulo seguinte, é abordada a importância da ilustração como auxílio à leitura e
finalizando, há um estudo de caso em que ocorreu a leitura visual dos livros-imagem,
seguido de imagens reproduzidas dos livros Sombra e Espelho para que haja uma melhor
compreensão do que foi esta experiência. Ao contrário do que se imagina, as ilustrações dos
livros infantis são fonte de análise para crianças e adultos, não raro exigindo muitas vezes
um leitor sofisticado para sua interpretação.
Neste trabalho, será estudado o livro ilustrado na sua forma mais ingênua, trazendo
informações que possibilitam auxiliar a mediação do livro-imagem, fornecendo dados sobre
os livros ilustrados e discutindo a importância das ilustrações dos livros infantis na
formação de leitores.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho possui o objetivo geral e os objetivos específicos que seguem abaixo.
2.1 Objetivo geral
Trazer à discussão, a partir da revisão da literatura, a importância das ilustrações nos
livros infantis na formação de leitores e no papel de apoio que exercem.
2.2 Objetivos específicos
a) Analisar as ilustrações de dois livros imagem da ilustradora Suzy Lee:


Sombra



Espelho

b) Mostrar as gravuras ao longo da história e a importância das ilustrações no
processo de interpretação do texto e na formação de leitores.

13

3 METODOLOGIA

Para elaboração do presente trabalho, inicialmente optou-se por uma pesquisa de
referência bibliográfica. Assim, recorremos a fontes distintas para obter informações sobre o
tema escolhido Primeiramente foram consultadas bases de dados de bibliotecas:
-Catálogo online do

Sistema Municipal de Bibliotecas

de

São Paulo:

Luís

Jesuítas:

http://bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/pesquisa/
-

Catálogo

online

do

Colégio

São

http://www.biblioteca.saoluis.org/pergamum/biblioteca/index.php
- Catálogo online da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo:
http://biblioteca.fespsp.org.br/pergamum/biblioteca/index.php
- Catálogo online da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado:
http://pergamum.fecap.br/biblioteca/index.php
- Banco de Dados Bibliográficos da USP: http://dedalus.usp.br/F?RN=543267109
Também foram examinadas bases de dados de periódicos:
- Base de dados de periódicos online Scielo: http://www.scielo.org/php/index.php
- Base de dados de periódicos online Capes: http://www.periodicos.capes.gov.br/
Assim como obras de referenciais teóricos que tratam de ilustrações nos livros
infantis e o papel que desempenham no processo de leitura e de formação de leitores. Além
disso, foram utilizadas as bibliografias referidas nos próprios trabalhos que tratavam do
tema.
Pode-se dizer que o tema surgiu da necessidade de abordar o livro-imagem como um
recurso de leitura; e como a proposta ainda é nova, os termos mais procurados foram:
“ilustração”; “ilustradores”; “livro-imagem” e “livro-ilustrado”.
Para a escolha dos ilustradores e suas respectivas obras, a pesquisa contemplou
algumas das personalidades notórias do cenário tradicional, do antigo ao contemporâneo.
Dentro deste contexto, foram pesquisados sites e blogs de todos os ilustradores citados. São
figuras de peso que contribuíram e/ou têm cooperado para o enriquecimento do imaginário
infantil, com suas ilustrações.
Por fim, optou-se nesse plano metodológico por um estudo de caso, de base
qualitativa, com o intuito de facilitar a análise de imagens.
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A propósito Lüdke e André (2008, p. 26) observam que o estudo qualitativo, dentro
da pesquisa educacional, é um método que possibilita: “um contato pessoal e estreito do
pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens”. Uma
destas vantagens neste estudo de caso é que através desse método foi possível acompanhar a
“perspectiva” das crianças entrevistadas, suas particularidades e “sua visão de mundo, isto é,
o significado que eles atribuem à realidade que os cerca” (LÜDKE; ANDRÉ, 2008, p. 26)

15

4 PANORAMA DA LITERATURA ORAL
Antes mesmo que houvesse a escrita como um forte valor de memória no mecanismo
de preservação houve no princípio de tudo, o “verbo” e esse sempre será lembrado como o
início, sendo esta a forma simbólica como fomos, na grande maioria, doutrinados junto à
tradição hebraico-cristã e seu registro do mito que se refere à criação em Genesis.
(PORTELLA, 2008).
Todos os povos sempre contaram histórias, desde os mais remotos tempos.
Quando ainda não havia escrita, havia a palavra. E havia a memória. E as histórias
eram guardadas como verdadeiros presentes, relicários feitos de ar, lembranças e
emoções; objetos para encantar o outro, seduzir o outro, ensinar ao outro, abrandar
o outro, comprometer o outro com seu passado, sua gente e seu tempo. (SISTO,
2010, p. 2).

Compreendemos assim, que a percepção da cultura oral está enraizada na nossa
formação, antes mesmo que pudéssemos assimilar o conceito da escrita, sendo incontestável
que o gestual e a sonoridade são sentidos intrínsecos de cada ser humano. Ong (1998, p. 16)
acredita que:“a escrita nunca pode prescindir a oralidade” e que: “a expressão oral pode
existir e na maioria das vezes existiu sem qualquer escrita; mas nunca a escrita sem a
oralidade”. Para o autor, a palavra falada estará sempre viva e onde quer que esteja se
houver seres humanos haverá o som, defendendo que o nosso vocabulário sonoro é tão rico,
que ainda hoje existem línguas ativas que não conseguiram ser registradas.
Essa discussão acerca da oralidade, ao longo da história, permitiu que as narrações
pudessem transitar em diversas regiões expandindo-se. É bem verdade que neste ato de
migração cada indivíduo/contador, com sua subjetividade, transformou a transmissão
recontando a mesma história de diversas formas diferentes. O conto da Gata Borralheira é
um exemplo de conto regional, fruto deste elo da comunicação. Em quase todos os países é
possível reconhecer a personagem em situações muito peculiares à

região

onde

ela

é

recontada, sendo a versão mais conhecida no ocidente a do escritor francês Charles
Perrault1Ressaltando que a escrita chega como recurso para reter as informações, sendo
repositório de sua cultura e sua época, transformando esse resíduo/fruto da oralidade, em
memória.

1

Charles Perrault foi um escritor francês que contribuiu imensamente para o gênero dos Contos de Fadas,
sendo seus contos mais conhecidos: Cinderela, A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Barba Azul, Pele de
Asno e O Pequeno Polegar.
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No caso dos contos, vale ressaltar a contribuição dos célebres Jacob e Wilhelm
2

Grimm , que conseguiram preservar a narrativa oral de parte da cultura popular,
possibilitando compreender as suas raízes. Observando que: “embora os contos sejam uma
parte do folclore, não constituem uma parte que seja inseparável desse todo. [...] O estudo
da estrutura dos contos maravilhosos mostra o estreito parentesco que existe entre eles”.
(PROPP, 2002, p. 5).
É fato que, apesar da importância dos Grimm no resgate da memória oral, não coube
aos mesmos a incumbência de serem os primeiros a traçarem a história do livro,
consecutivamente, a história do livro ilustrado. Tem-se notícia de que os primórdios da
ilustração no livro infantil datam do século XVIII; eles utilizavam como técnica de
ilustração a xilogravura, “[...] a única técnica que permitia compor com versatilidade numa
mesma página caracteres e figuras” (LINDEN, 2011, p. 11). No entanto, é interessante o
quanto ilimitada é a possibilidade de uma descrição verbal de um conto como os dos Irmãos
Grimm: frente à ambientação visual, à interpretação e à percepção tornam-se, até certo
ponto, manipulável. Nikolajeva e Scott (2011, p. 102) esclarecem que: “ao escolher um
certo tipo especifico de cenário, o ilustrador não só inicia nossa leitura da história em certo
nível, mas também coloca a história em um certo contexto histórico, social e literário.”
O principio e os encantamentos que envolvem a oralidade permanecem cheios de
possibilidades, assim como esse entrelaçamento do que foi a oralidade com o processo de
escrita. Assim, como observou Sisto (2010), o relato oral e posteriormente a escrita
contribuem continuamente na preservação e construção da memória dos povos, essa forma
de representação narrativa verbalizada que é tão rica e acessível a quase todos, aliada a
produção da escrita, que não deixa de ser também uma representação em imagens,
proporcionou ao longo do tempo a influência e evolução da história do livro, onde
posteriormente consolidou-se o livro-imagem como conhecemos hoje.

2

Jacob e Wilhelm Grimm, apesar de possuírem outros irmãos, ficaram eternamente conhecidos na história
como a dupla: Irmãos Grimm. Desta parceria resultou-se a coletânea dos Contos de Fadas que é lembrada até
hoje, o trabalho consistiu na reunião diversos contos populares e lendas de diversas regiões do mundo que se
difundirão em diversas culturas no mundo todo e que são até hoje reproduzidos entre eles: Chapeuzinho
Vermelho, João e Maria, Branca de Neve, Rapunzel, A Bela Adormecida, O Rei Sapo e Rumpelstiltskin.
Curiosamente Wilhelm foi bibliotecário.
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5 HISTÓRIA DA ILUSTRAÇÃO
Para um melhor entendimento do termo “livro ilustrado” é necessário em um
primeiro momento compreender que os livros ilustrados receberam diversas nomenclaturas,
variando de termo conforme o país adotado: álbum, livro-imagem, livro-ilustrado, Picture
book. Na tentativa de desenvolver tipologias, frente à relação palavra e imagem, a literatura
apresenta vários paralelos e diversos autores se debruçaram sobre as nomenclaturas e suas
respectivas

definições

viáveis.

Desta

forma,

o

dinamarquês

Gregersen

(apud

NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 21) categorizou-os como:
(a) livro demonstrativo: dicionário pictórico (sem narrativa)
(b) narrativa pictórica: sem ou com pouquíssima palavra
(c) livro ilustrado: texto e imagem igualmente importantes
(d) livro com ilustração: o texto existe de modo independente.
(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 21).

É interessante perceber que na classificação de Gregersen, o significado
denominado como “narrativa pictórica” é o que adotamos no Brasil com a nomenclatura de
“livro-ilustrado ou livro-imagem”.
Vale ressaltar que Powers (2008, p. 24) define o livro-imagem de forma muito
próxima à compreensão mental utilizada no Brasil em que: “A narrativa se faz de maneira
articulada entre texto e imagens”. Esclarecendo que são: “obras em que a imagem é
espacialmente preponderante em relação ao texto, que, aliás, pode estar ausente [é então
chamado, no Brasil, de livro-imagem]”.
Entretanto Rhedin (apud NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 22) agrega o conceito
do livro ilustrado a partir de três definições: “Texto épico, ilustrado; texto expandido ou
encenado e o livro puramente ilustrado, tomando como exemplo o livro Onde vivem os
monstros, de Maurice Sendak”. Como a definição de Rhedin é muito simples e aberta a
diversas interpretações, sua rotulação ao termo, acaba por se tornar uma teoria, ainda
questionável e subjetiva.
Na tentativa de uma busca pelo esclarecimento do termo, percebemos como a
classificação do termo ainda é controversa, ambígua e muito particular na sua interpretação.
Conviria observar que o livro imagem, de fato, é uma ferramenta muito diversificada, que
por vezes exige um leitor sofisticado. (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011)
Ampliando a visão acerca do tema e dando continuidade a uma linha de raciocínio
para que haja uma melhor compreensão no entendimento da linguagem aplicada no livro-
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imagem ou livro ilustrado é necessária uma investigação acerca de sua história que ainda
permanece obscura.
É constatado que as primeiras ilustrações derivam de uma linguagem tão antiga
quanto a própria escrita, sendo representada no período pré-histórico como arte, prevendo
uma necessidade do homem de se comunicar esteticamente:
As primeiras representações preservadas de homens e animais datam do final do
Paleolítico, entre 40.000 e 10.000 anos a.C., e mostram tal perfeição que se
poderia supor uma prática milenar, da qual entretanto nada é conhecido. Em
paredes de cavernas do Norte da Espanha e Sudoeste da França foram encontradas
pinturas de beleza singular. O bisão ferido de Altamira (Espanha) dec. 20.000 a.C.
é de convincente fidelidade à natureza na conformação do corpo e seu movimento
(fig. 1). Este realismo evidencia uma apurada capacidade de observação e
profunda intuição da natureza do animal[...] Com isto nos referimos ao sentido da
representação, que não está na necessidade de adorno, mas sim na magia.
(BAUMGART, 2007, p. [5]-6).

FIGURA 1 - O BISÃO FERIDO – ALTAMIRA (ESPANHA) C. 20.000 A.C.

Fonte: http://picassomakesart.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html

Milênios mais tarde, surgem os primeiros livros-imagem que utilizavam a
xilogravura como técnica de ilustração. Desta forma:
As artes eram transferidas para a madeira ou, então, desenhadas sobre elas, para
depois serem trabalhadas pelo gravador. Neste último caso, havia o inconveniente
da perda, no ato de gravar do original do artista. Porém o maior problema era a
excessiva padronização [...]. (LAGO, 2008, p. 17).

Um exemplo atual no resgate desta técnica de ilustração é a literatura
comemorativa da editora Cosac Naify Contos maravilhosos infantis e domésticos uma
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tradução direta do original Kinder-undHaus-märchen que datam de1812-1815, na
Alemanha, e evoca a magia dos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. Para compreender melhor
o cenário do livro neste período, é necessário acrescentar algumas informações sobre os
chapbook:
Antes da década de 1820, os livros eram normalmente publicados com capas
provisórias, na expectativa de que os compradores as substituíssem por uma
encadernação permanente de couro, o material mais maleável disponível na época.
A capa podia então receber informações sobre o autor e o título, e talvez uma
decoração adicional, folheada a ouro. Do século XVI em diante, um gênero
secundário de edição, o chapbook, foi produzido para ser comercializado por
vendedores ambulantes (os chapmen) por poucos pence. O chapbook era
constituído de uma única folha impressa dobrada em doze ou dezesseis páginas.
(POWERS, 2008, p. 10).
FIGURA 2 - CHAPBOOK

Fonte: http://www.bekkahwalker.net/comt111a/websites_11/resheske_site/example.html

Um período de destaque para a ilustração foi o período vitoriano, que se tornou um
marco na história das ilustrações: “Nesse período, o desenvolvimento da encadernação
mecânica barateou os livros de capa dura para crianças, e era comum decorar os títulos com
desenhos atraentes, [...].” (POWERS, 2008, p. 16). Desta forma crescia o interesse por
livros infantis. Powers (2008, p. 12) aponta que em meio ao período vitoriano, as ilustrações
de capa eram ricamente adornadas, e nem sempre mantinham o mesmo ilustrador em seu
conteúdo. Pode-se perceber nesse período uma mudança no trato para com a criança que até
então era vista como um mini adulto, ganhando seu espaço infantil, sendo percebida como
indivíduo e que possui necessidades cronológicas diferentes de um adulto.
Na Alemanha, ainda neste período, destacava-se o trabalho de um médico, que por
ocasião de presentear seus filhos no Natal, depara-se com obras diversas que não o
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satisfaziam, decidindo ele mesmo escrever e ilustrar seu próprio presente para o filho;
nascia assim João Felpudo [1858], de Dr. Heinrich Hoffmann (1809-94),
FIGURA 3 - JOÃO FELPUDO.

Fonte: Editora Iluminuras (online).

Com o passar dos anos João Felpudo tornou-se um clássico que atravessou gerações
com suas ilustrações e advertências cômicas e morais. Com o progresso da impressão,
Powers (2008, p.14) recorda que vinte anos depois o caricaturista, escritor e ilustrador
Wilhelm Busch apresentaria ao mundo, Max und Moritz (1865), “abrasileirados” como Juca
e Chico: “[…] os dois moleques encarnam, nessas narrativas impagáveis, um tipo de
Macunaíma europeu, assumindo o tempo todo o papel de “malandrinhos”, ou se o leitor
preferir de tricksters do velho mundo.” (AMARANTE, 2013, p. 32). Um fato curioso sobre
a produção ilustrativa alemã é que atualmente a mesma encontra-se em um cenário
favorável na produção do livro ilustrado, graças aos bons investimentos direcionados à
pesquisa do livro imagem.
As gerações seguintes trouxeram diversos ilustradores que contribuíram no
universo literário infantil, no entanto conviria destacar alguns dos ilustradores
imprescindíveis de citar neste período que foi considerado a era de ouro da ilustração:
-

George Cruikshank, (1792-1878) Inglês, caricaturista, ilustrou para Charles
Dickens. O ar cômico de suas caricaturas prevaleceu em alguns de seus trabalhos,
mesclando fantasia e realidade de forma brilhante (ANEXO A).

-

John Tenniel, (1820-1914) Ilustrador inglês, reconhecido até hoje por seu trabalho
em Alice no País das Maravilhas & Através do espelho e o que Alice encontrou por
lá, sendo dele a ilustração da primeira edição (ANEXO B).
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-

Gustave Doré, (1832-1883) Com um realismo impressionante, esse ilustrador e
pintor francês contribuiu ricamente com suas obras de extraordinária qualidade que
abrangeram, mais que o universo infantil, deixando uma vasta série de ilustrações
para o mundo (ANEXO C; D).

-

Walter Crane, (1845-1915) Crane foi um ilustrador e xilogravurista do período
vitoriano que contribuiu com seu traçado elegante em suas ilustrações art nouveau.
Em alguns de seus trabalhos, percebe-se que sofreu uma notável influência japonesa
(ANEXO E).

-

Randolph Caldecott, (1846-1886) Substituto de Crane, na firma onde o mesmo
trabalhava. O “ilustrador das crianças”, como ficou posteriormente conhecido,
desenhava individualmente as capas dos livros. Talentoso, seu trabalho se projetava
além do universo infantil, conseguindo expor na Royal Academy (ANEXO F).

-

Kate Greenaway, ou Catherine Greenaway (1846-1901) Foi uma ilustradora
inglesa, conhecida como a “encantadora das crianças”. (ANEXO G).

-

Arthur Rackham, (1867-1939) Londrino do período vitoriano, foi ilustrador do
melancólico Hans Christian Andersen, dos Irmãos Grimm, e de Charles Lutwidge
Dodgson, popularmente conhecido pelo seu pseudônimo Lewis Carroll (ANEXO H;
ANEXO I).
Entre outros ilustradores importantes nessa miscelânea de ilustradores internacionais

que se desenvolveram ao longo da história, a lista estende-se ainda mais com: Kay Rasmus
Nielsen, Edmund Dulac (ANEXO J), Harry Clarke, Jessie Willcox Smith, Margaret Evans
Price, Warwick Goble, Rosa Clementina Petherick, Arpad Schmidhammer, Albert
Henschel, Wanda Gág, Rie Cramer, Harry Clarke, Ludwig Richter, George Soper, Hermann
Vogel, Lancelot Speed, Theodor Hosemann, Franz Jüttner, Gustaf Adolf Tenggren, Otto
Speckter, Otto Ubbelohde, Heinrich Lefler, Ernst Liebermann, Maxfield Parrish, Anne
Anderson, Fernande Biegler, Eugen Neureuther, Ivan Yakovlevich Bilibin, R. (Richard)
André e John Hassall.
Percorrendo a história, percebe-se que os livros progressivamente foram assimilando
as novas técnicas de impressão que foram surgindo, nesse período, e logo, brotou uma
necessidade intrínseca do ser humano de resgate do passado arcaico, aliado a um desejo de
preservar o universo infantil, transformando em sucesso livros como os de J.M. Barrie, autor
de Peter Pan. Ressaltam-se ainda os trabalhos de Beatrix Potter: apesar de seus livros
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apresentarem texto, suas aquarelas com o personagem Pedro Coelho determinaram seu
estilo visual. Powers (2008, p. 26) curiosamente retrata que: “[...] as aquarelas e o traço fino
à tinta desafiaram a capacidade de impressão da época”.
Com o passar dos anos, outros ilustradores e livros importantes surgiram nas
décadas seguintes, principalmente no período entre guerra e o pós-guerra (1940 e 1950),
mas o marco do livro ilustrado ganhou seu representante de peso na década de 1960, na
França:
Em 1963, Maurice Sendak mudou o status dos livros ilustrados com Onde Vivem
os Monstros. Sua técnica de desenho em estilo de xilogravura do século XIX com
denso sombreado foi desenvolvida inicialmente no final da década de 1950, com
os livros da coleção O ursinho, de Else H. Minarik. A história de Max e os
monstros desafiou Sendak a depurar seu texto ao máximo, como os melhores
autores de livros ilustrados haviam feito antes. E essa qualidade irredutível
contribuiu para a criação de uma espécie de clássico sobre a raiva infantil,
escandalizando alguns leitores e bibliotecários. Segundo o crítico Brian Alderson,
Sendak, que trabalhava como ilustrador profissional desde 1951 tinha toda a
história da ilustração na ponta dos dedos. (POWERS, 2008, p. 90).

FIGURA 4 - ONDE VIVEM OS MONSTROS.

Fonte: http://editora.cosacnaify.com.br/Default/1/Default.aspx

Ainda nessa década, outros artistas despontaram como, por exemplo: John
Burningham “famoso pelo uso de materiais diversificados de maneira expressionista quase
abstrata, para obter efeitos experimentais. Na década de 1960, era um modo de sobrepujar as
imperfeitas técnicas de impressão da época [...]”. (POWERS, 2008, p. 106).
Em 1970, surge um dos grandes ilustradores contemporâneos, como Quentin
Blake: muito de seus trabalhos atualmente podem ser conferidos nas edições do Roald Dahl,
autor de obras que permearam a imaginação e a infância de diversas crianças ao redor do
mundo, com livros como: Fantástica fábrica de chocolates, Mathilda, Os Pestes, O
Fantástico Senhor Raposo, James e o Pêssego Gigante. Juntos obtiveram reconhecimento e
Blake ganhou o mundo com seus personagens divertidos.
Nesse período de 1970 e 1980:
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[...] pequenas editoras exploram novos caminhos para o livro ilustrado,
incrementando o uso da fotografia ou de estilos pictóricos ousados, multiplicando
livros-imagem ou livros com estrutura não narrativas, ou ainda valorizando o
caráter literário, ao buscar uma poética comum ao texto e à imagem. (LINDEN,
2011, p. 19).

E entre 1990 e 2000, o livro ilustrado emerge com todas as suas possibilidades e
cresce dentro das pequenas editoras e fora delas; no entanto, são as pequenas editoras que
acreditam e trabalham o livro-imagem, que se diferencia dos livros com ilustração. Linden
(2011, p. 24) delimita o termo livro com ilustração da seguinte forma: “Obras que
apresentam um texto acompanhado de ilustrações [...]. O leitor penetra na história por meio
do texto, o qual sustenta a narrativa”, diferentemente do conceito de livro ilustrado que
apresenta “obras em que a imagem é espacialmente preponderante em relação ao texto, que,
aliás, pode estar ausente [...]. A narrativa se faz de maneira articulada entre texto e
imagens”. (LINDEN, 2011, p. 24).
Deste ponto de vista, conviria reiterar as diferenças entre o livro com ilustração,
onde a ilustração complementa o texto, mais como um atrativo visual do que como uma
necessidade para a compreensão da narrativa, enquanto que o livro-imagem é focado em
contar uma história através das imagens, recorrendo muito raramente à linguagem textual.
Nesse contexto geral, não se poderia deixar de citar importantes ilustradores
brasileiros, que desde o século passando vêm ganhando notoriedade no universo da
Literatura Infantil, além de prêmios e menções honrosas:


André Neves: Indicado com menção honrosa ao Prêmio Jabuti3, muito de seus livros
receberam o selo de "Altamente Recomendável", concedidos pela Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).



Angela Lago: Esta mineira, ilustradora e escritora, recebeu vários Prêmios dentre
eles o Jabuti na Categoria Melhor Ilustração de Livro Infantil-Juvenil pela Câmara
Brasileira do Livro (CBL) e o Prêmio de melhor ilustração (FNLIJ) 4. Além de ser

3

O Prêmio Jabuti é o mais importante prêmioliterário do Brasil. Lançado em 1959, foi idealizado por Edgard
Cavalheiro quando presidia a Câmara Brasileira do Livro. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Jabuti_de_Literatura>. Acesso em 25 set. 2014.
4

Em 1975, a FNLIJ iniciou a sua premiação anual, com o Prêmio FNLIJ - O Melhor para Criança, distinção
máxima concedida aos melhores livros infantis e juvenis, que hoje conta com diversas categorias: Criança,
Jovem, Imagem, Poesia, Informativo, Tradução Criança, Tradução Jovem, Tradução Informativo, Tradução
Reconto, Projeto Editorial, Revelação Escritor, Revelação Ilustrador, Melhor Ilustração [...]. Disponível em:
<http://www.fnlij.org.br/site/premio-fnlij.html>. Acesso em 25 set. 2014.

24

candidata ao prêmio Hans Cristian Andersen e precursora na arte do livro-imagem
em território nacional.
FIGURA 5 - ILUSTRAÇÃO DE CÂNTICO DOS CÂNTICOS5 POR ANGELA LAGO

Fonte:http://editora.cosacnaify.com.br/blog/?tag=o-cantico-dos-canticos



Benedito Bastos Barreto, conhecido como Belmonte foi um chargista que exerceu
importantes atividades na primeira metade do século XX, contribuindo para o
enriquecimento do cenário brasileiro. Conhecido pelas ilustrações do personagem
Juca Pato, ilustrou as criações de Monteiro Lobato.
FIGURA 6 - EMÍLIA POR BELMONTE6

Fonte:http://www.pinturasemtela.com.br/belmonte-pintor-caricaturista-e-escritor-brasileiro/

5

“Angela Lago levou anos para completar os desenhos deste livro, feitos de pinceladas finíssimas de tinta
como as miniaturas medievais, construindo uma perspectiva que nos lembra os paradoxos visuais de M. C.
Escher” (MORAES; HANNING; PARAGUASSU, 2012, p. [225]).
6

Emília por Belmonte: “[...] seu traço é muito peculiar e engraçado. Sua Emília é uma bruxinha perfeita, com
certos trejeitos de aranha (pernas finas, cabeça com cabelos revoltos), é impossível imaginá-la na "vida real".
Ponto para ele é maravilhoso alcançar uma forma de expressão tão própria de uma ideia, sem se deixar
influenciar por "realismos" inúteis. Notem a aproximação com a linguagem dos quadrinhos, ao retratar sons e
palavras/expressões, onomatopeias etc. como pessoas” . Disponível em:
<http://pirlimpsiquice.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html>. Acesso em 31 out. 2014.

25



Eva Furnari: Recebeu diversos Prêmios ao longo da carreira dentre algum deles:
Melhor Livro de Imagem – da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
(FNLIJ); Prêmio Jabuti de Melhor Livro Infantil – pela Câmara Brasileira de Livros
(CBL); Prêmio Hour-Concour pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
(FNLIJ) na categoria: O Melhor para Criança.
FIGURA 7 - MELHOR LIVRO-IMAGEM (1982 – FNLIJ) POR EVA FURNARI7.

Fonte: http://tainanrocha.blogspot.com.br/



Eliardo França: Junto com parceria da Mary França essa dupla de mineiros,
enriqueceu o universo infantil, décadas atrás, recebendo diversos prêmios; Eliardo
inclusive foi indicado ao maior prêmio da literatura infanto-juvenil: o Hans Christian
Andersen. Recebeu o título de melhor ilustrador, da Associação Paulista de Críticos
de Arte (APCA).



Fernando Vilela: Artista plástico, escritor e ilustrador, recebeu dois Prêmios Jabuti
pela Câmara Brasileira de Livros (CBL), Prêmio de Melhor ilustração pela Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil(FNLIJ) e Prêmio Bologna Ragazzi.
Recentemente duas de suas obras entraram na coleção do Museum of ModernAr
t(MoMA).

7

“Desde a criação de sua personagem mais conhecida, a bruxinha nascida como tirinha publicada em jornal, o
universo de Eva Furnari passa a ser povoado por Bruxas [...]”. (MORAES; HANNING; PARAGUASSU,
2012, p. 61).
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FIGURA 8 - LAMPIÃO E LANCELOTE POR FERNANDO VILELA (2007)
49º Prêmio Jabuti
Categoria: Melhor Ilustração de livro infantil ou juvenil

Fonte: http://www.livregaleria.com/#!__fernando-vilela



Graça Lima: Amiga de ilustradores como Roger Mello e Mariana Massarani, já
ilustrou diversos livros que receberam o selo de Altamente Recomendado, recebeu
quatro vezes a menção White Ravens, da Biblioteca de Munique, na Alemanha, e foi
finalista do prêmio Jabuti.



Lygia Bonjunga: escreveu diversos livros, dentre eles A bolsa amarela e Sofá
estampado sendo a primeira brasileira a ganhar o prêmio Hans Christian Andersen 8
recebeu também o prêmio Jabuti, e o prêmio Astrid Lindgren. 9



Mariana Massarani: Recebeu oprêmio Jabuti e ilustrou diversos livros, tem
projetos com alguns ilustradores como Roger Mello.



Marilda Castanha: Casada com o ilustrador Nelson Cruz, essa mineira ilustrou
além de livros, a arte da campanha da marca francesa de cosméticos L’Occitane au
Brésil.

8

“O Prêmio Hans Christian Andersen é o mais importante prêmio literário da literatura infanto-juvenil,
considerado o pequeno Nobel de Literatura.” Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Hans_Christian_Andersen.>. Acesso em: 25 set. 2014.
9

O Prêmio Memorial Astrid Lindgren, foi inspirado na autora sueca Astrid Lindgren criadora da personagem
PíppiMeialonga.
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Nelson Cruz: Casado com a ilustradora Marilda Castanha o autor e ilustrador
recebeu o Prêmio de Melhor Ilustração Hors-Concours da Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).
FIGURA 9 - A ÁRVORE DO BRASIL POR NELSON CRUZ

Fonte: http://garatujasfantasticas.com/nelson-cruz-no-papo/



Odilon Morares: Ilustrador e escritor. Recebeu duas vezes o Prêmio de Melhor
Livro do Ano, oferecido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
(FNLIJ).



Ricardo Azevedo: Escritor e ilustrador paulistano recebeu quatro vezes o prêmio
Jabuti, em seus trabalhos percebe-se a influência da cultura popular brasileira.



Roger Mello: Hors-concours da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
(FNLIJ). Laureado pelo prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da
literatura infanto-juvenil. Os único brasileiros a receberem este prêmio foram: Lygia
Bonjuga e Ana Maria Machado.



Rui de Oliveira: Professor, diretor, autor e ilustrador o carioca Rui de Oliveira,
recebeu alguns prêmios Jabuti e através da sua arte, foi responsável pela abertura da
primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, além de ter sido indicado ao prêmio
Hans Christian Andersen.
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FIGURA 10 - A BELA E A FERA 10 (1994) POR RUI DE OLIVEIRA

Fonte: http://ruideoliveira.com.br/html/
FIGURA 11 – UMA HISTÓRIA DE AMOR SEM PALAVRAS11 POR RUI DE OLIVEIRA

Fonte: http://ruideoliveira.blogspot.com.br/2010_07_01_archive.html

10

“Esta é a primeira de uma linha de livros a qual Rui de Oliveira chama de “contos por imagens”, cujas
narrativas são apresentadas apenas com imagens, dispensando-se o acompanhamento de uma versão escrita,
uma vez que tratam-se de histórias clássicas tradicionais bem conhecidas do leitor” (MORAES; HANNING;
PARAGUASSU, 2012, p. 305).
11

“Novamente, outro livro apenas com imagens. Aqui, Rui de Oliveira cria um sistema de códigos
disponibilizado ao leitor antes de iniciar a história, que será fundamental para a compreensão desta narrativa
de tom surrealista”. (MORAES; HANNING; PARAGUASSU, 2012, p. 45).
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Ziraldo: Ilustrador de mais de 100 livros, escritor, chargista e caricaturista, ilustrou
diversos livros dentre eles o brasileiríssimo Menino Maluquinho.
FIGURA 12 - MENINO MALUQUINHO POR ZIRALDO

Fonte: http://meninomaluquinho.educacional.com.br/personagens/

5.1 Ilustradores Brasileiros
A partir da reprodução de trechos de entrevistas reunidas em 2012 pelos
ilustradores Odilon Moraes, Rona Hanning e Maurício Paraguassu, e considerando que a
literatura CRÍTICA do livro-ilustrado ainda é muito escassa, nessa etapa da pesquisa,
tentaremos compreender e trazer à luz do nosso entendimento, o que é ser um ilustrador e
como se deu o processo de desenvolvimento do livro ilustrado no Brasil. As considerações
biobibliográficas, a seguir, buscam entender esse paralelo do livro ilustrado com a educação,
cujo publico cativo é o infanto-juvenil.
O fato de, por exemplo, alguns ilustradores manterem parcerias e ajustarem as
relações uns com os outros talvez seja a receita do crescimento dos livros-imagem no Brasil,
além do investimento das editoras que compreenderam a importância “capital” desse nicho
do mercado.
5.1.1 Graça Lima
Em um primeiro momento apaixonada por Portinari, é graduada na Escola de
Belas-Artes (UFRJ) e amiga de ilustradores: como Roger Mello e Mariana Massarani. Para
a carioca Graça Lima entrevistada por Moraes, Hanning e Paraguassu (2012, p. 172) “a
evolução visual do livro infantil no Brasil foi muito mais rápida que a evolução do texto”;
para a ilustradora “[...] o desenho é uma forma sofisticada de pensamento. Todos nós
desenhamos e, por um motivo ou outro, ao longo do tempo, vamos nos
afastando.”(MORAES; HANNING; PARAGUASSU, 2012, p. 177).Graça Lima produziu
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seu primeiro livro-imagem da necessidade de materiais que estimulassem a escrita, quando
lecionava:
Quando comecei a fazer livro de imagem, a ideia era cobrir essa lacuna. Eu acho
que existe uma dificuldade muito grande de se entender a utilização do livro de
imagem e a necessidade cada vez maior do que poderíamos chamar de
alfabetização visual. Vivemos num universo de imagens cada vez mais
abrangente, as crianças nascem mergulhadas nesse universo, e a escola está cada
vez mais distante do entendimento desse universo, muitas vezes até mesmo se
negando a admitir sua existência. (MORAES; HANNING; PARAGUASSU,
2012, p.174).

Sobre o processo de alfabetização visual Graça Lima opina que:
Quando você lê imagens, o teu eixo de leitura é um. Quando você lê palavra, o
eixo de leitura é outro. As crianças são alfabetizadas espontaneamente pela
imagem, sabem ler imagem, desde pequenas. E quando você impõe para eles a
leitura da palavra, é outro eixo de leitura. A imagem é lida como um todo, o foco
visual é um todo. A palavra tem uma dinâmica. A escola não consegue
compreender que se ela for pela alfabetização visual, a criança chega na palavra.
Quando as crianças chegam num estágio mais avançado, os livros não tem mais
imagem, porque a escola diz que, naquela idade, os alunos não precisam da
imagem! Como se fosse uma muleta.(MORAES; HANNING; PARAGUASSU,
2012,p.175).

Conviria sublinhar a importância com que a autora enfatiza a alfabetização visual,
para ela, uma imagem de fato vale por mil palavras, a compreensão que se dá pela imagem é
única e singular, e a visão tradicional das instituições muitas vezes não percebem que a
ilustração é um instrumento a mais no auxilio da formação leitora crítica. A leitura visual da
imagem é uma linguagem natural do ser humano, que consegue projetar e internalizar o
consciente de si e sua concepção do mundo ao seu redor.
5.1.2Mariana Massarani
Mariana Massarani,amiga de Graça Lima, é outra ilustradora muito divertida, que
possui um estilo singular de ilustrar e é reconhecida de longe pelo seu traço “infantil”. Já
ilustrou para Ruth Rocha, e obteve grande sucesso em parceria com a autora Adriana Falcão
com o livro: Mania de Explicação, uma espécie de dicionário “explicativo” das palavras e
sentimentos infantis. Sobre sua formação, a ilustradora faz parte do time que desenha desde
que se entende por gente. Em 2011 Massarani lançou três livro-imagem para aplicativos.
Em entrevista para Moraes,Hanning e Paraguassu (2012, p. 197) Massarani relata essa
roupagem nova do livro imagem:
[...] Basicamente: um livro de imagens que podia ser lido por qualquer pessoa, em
qualquer idioma, mas que também explorava os recursos do suporte digital para
ser um livro-brinquedo. O texto foi inventado a partir das imagens (o roteiro das
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imagens é o mais importante) e, depois, os narradores sugeriam que a história
poderia ter dois pontos de vista. Tivemos até o luxo de contar com uma música
composta para livros, interpretada no piano e em uma caixinha de música
artesanal.
FIGURA 13 - MANIA DE EXPLICAÇÃO

Fonte: Editora Moderna.

Otimista, Massarani em depoimento para Moraes,Hanning e Paraguassu (2012, p.
197) quando questionada sobre como foi à experiência de desenhar para aplicativos, conclui
que: “Não tem retorno rápido, mas como é todo um mundo novo, que ninguém sabe aonde
vai, acho que vale a pena”.

FIGURA 14 - OS TRÊS PORQUINHOS EM APLICATIVO

Fonte: http://marianamassarani.blogspot.com.br/2011/06/os-tres-porquinhosem-primeiro.html

5.1.3 Roger Mello
Ainda refletindo sobre o livro-imagem pela ótica dos ilustradores, Moraes, Hanning
e Paraguassu (2012, p.[201]) conversam com o escritor e ilustrador brasiliense Roger Mello
que nos apresenta suas convicções sobre o conceito imagem e palavra que se entrecruza
com a temática do letramento pela imagem:
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Não vejo diferença entre a imagem e a palavra. Imagem e palavra não se
dissociam. A minha relação com a imagem é verbal, assim como minha relação
com a palavra começa pela espacialização dessa palavra em si. Penso sempre
numa imagem que conta alguma coisa. É uma busca da narrativa e é um exercício
plástico. É sempre um exercício plástico-narrativo. Meu desenho sempre foi uma
maneira de expressão, desde criança. Comecei desenhando bicho e, depois, gente.
De um modo ou de outro, a imagem, a letra, sempre estavam ligadas a esse
desenho. Assim eu comecei a escrever, a aprender a escrever a letra, que tem
realmente a mesma função de imagem que o desenho.

Destaca-se que o livro: A Flor do Lado de Lá, foi o primeiro livro-imagem de Roger
Mello, e quando Moraes, Hanning e Paraguassu (2012, p.208) questionam Roger Mello
sobre esse processo de criação do livro, como um acaso ou uma escolha consciente,
percebemos novamente, que mesmo entre os profissionais do livro-imagem ainda existe o
embate discursivo inicialmente proposto nesse trabalho sobre sua definição de
nomenclatura:
[...] Os livros infantis mostram todas as categorias, desde os sem palavras ou com
tipologias. Como é que ele se chama? “livro sem texto”? Não é um bom nome.
Esse livro infantil com muita ilustração e uma linha, duas linhas de palavras, em
inglês, por exemplo, é picturebook, em francês álbum, mas veja, não estamos
falando do “livro-imagem”. É difícil classificar um objeto tão amplo. Eu liguei
para o editor da Cricket e perguntei: “Como é que se chama „livro-imagem‟?”.
Ele: “Oh, Just a moment, I’llcheck it out” [Ah, espere um segundo, vou checar],
parece que é uma coisa simples, né? Um tempo depois ele ligou de volta: “It
istextless picturebook”. Talvez ele tenha dito “wordless”. O livro-imagem, o
livro sem palavras, essa coisa que não tem nome, eu acho que ela já é uma
rasteira que o próprio livro dá na gente. Porque, na verdade, para quem gosta de
livro não interessa ver se tem muita página, se tem muito texto verbal ou não. É
uma relação com o objeto... (grifo nosso).
FIGURA 15 - A FLOR DO LADO DE LÁ.

Fonte: Grupo Editorial Global
(online).

Graça, Massarani e Mello ilustraram e criaram juntos, em seis mãos, o livro Vizinho,
vizinha, em 2002. Para Roger Mello palavra e imagem são a mesma coisa: “A imagem está
na origem da palavra, a palavra produz imagens, é uma cobra que morde o próprio rabo”
(MORAES; HANNING; PARAGUASSU, 2012, p. 218). Em seu depoimento sobre a lógica
da sequência de imagem como uma forma de narrativa, Roger Mello entende que:
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A narrativa é criada pelo leitor, a sequência narrativa também. O diagramador
sugere uma sequência que o leitor subverte. Se você coloca vários quadros em um
corredor ou uma galeria, o quando é observado particularmente. Mas você pode
relacionar esse individual com o todo, e o ritual do percurso, e o tempo durante a
apreensão das imagens. Você pode ler essa sequência como quem lê um livro...
(MORAES; HANNING; PARAGUASSU, 2012. p.219).

Interessante perceber essa alusão da galeria com suas obras, e o objeto livro,
particularmente, o livro-imagem sendo percebido da mesma forma, com um olhar
sofisticado e minucioso aos detalhes das ilustrações que escondem mensagens, reforçando
essa interação subjetiva entre o ilustrador e o leitor.
FIGURA 16 - VIZINHO, VIZINHA.

Fonte: http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40248

Observando a narrativa da história do livro ilustrado, percebe-se que em uma
primeira etapa se dá a compreensão do termo livro-imagem, que engloba ainda hoje
discussões sobre sua nomenclatura, tornando-se variável em sua definição. Posteriormente
foi contextualizada uma importante variável do livro infantil: o chapbook ,que possibilitou
levar literatura barata às massas. A fim de compreender a história da ilustração, foi
mencionada a Era vitoriana, passagem da história na qual a criança, que até então era vista
comum um míni-adulto, ganhou seu próprio espaço; também foram destacados alguns
ilustradores célebres em uma das técnicas mais antigas de reprodução: a da xilogravura.
Muitos anos mais tarde, ganhamos um representante de peso entre os clássicos do livroimagem: o francês Maurice Sendak que, saindo do senso-comum, nos presenteia com obras
de natureza ambígua, proporcionando ao leitor paralelos e dúvidas sobre o que está sendo
tratado na obra. Neste contexto geral, foram estudados alguns ilustradores brasileiros,
destacando-se uma breve entrevista com ilustradores contemporâneos, dentre eles: Graça
Lima, Mariana Massarani e Roger Mello; cada qual explicitou sua concepção do cenário
atual do ilustrador brasileiro. Através do olhar destes ilustradores, percebe-se que a
ilustração do livro-imagem tem 90%a 100% de sua interpretação poética nas imagens.
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6 A ILUSTRAÇÃO COMO AUXÍLIO À LEITURA
Com suas histórias repletas de fantasia, ludicidade e sonho, os livros infantis nos
transportam para lugares mágicos, aguçando e alimentando o imaginário e a criatividade de
seus leitores. Nos livros infantis, complementando a parte textual ou até mesmo de igual
importância, surge a ilustração que, de acordo com Alberton (2010, p. 11), “[...] é de grande
valia na formação da sensibilidade e do pensamento da criança em sua vivência de mundo,
uma vez que os livros com ilustrações possibilitam à criança sonhar, imaginar [...]”. As
ilustrações possibilitam que as crianças criem suas próprias histórias e que se apropriem
daquilo que leem, tanto textualmente, quanto visualmente. As ilustrações passam a ter
importância no processo cognitivo da criança que também interpreta as imagens, ou seja,
observar uma imagem também é uma forma de leitura. Desta forma, as ilustrações apoiam a
leitura textual e em crianças não alfabetizadas podem ser o único meio de entendimento do
texto:
Acredito que os livros ilustrados são extraordinários não pelo suporte em si
mesmo, nem pelo artista. Parece que essa qualidade deriva da
excepcionalidade das crianças, para quem os livros ilustrados falam
principalmente e por quem o gênero se tornou possível. Se você já tentou
explicar “semáforo” ou “coragem” a uma criança de três anos de idade,
entende o que quero dizer. Explicar coisas do modo mais fácil e simples
pode ser a maneira mais próxima de se chegar à essência da verdade (LEE,
2012, p. 159).

Contrapondo a ideia de que as ilustrações são de conhecimento comum e por isso
mais fáceis de serem interpretadas, temos a seguinte afirmação:
Engana-se quem acredita que a leitura de imagens seja puramente
instintiva ou fácil; compreender uma narrativa visual pressupõe uma
alfabetização do olhar. Aprende-se a ler, mas também a ver - e o papel do
educador é, também, mostrar como decifrar os códigos visuais, muitas
vezes extremamente sofisticados (AGUIAR, 2011,p.46).

Massoni (2012, p. 124) afirma que, assim como o texto, as ilustrações podem e
devem estabelecer relações com a vida da criança, facilitando a compreensão do textual.
Muitas vezes, os textos abordam aspectos abstratos e, fora de contexto, acabam não sendo
compreendidos.
Como as ilustrações são elaboradas para as crianças, é importante que se leve em
consideração a opinião delas:
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Pedi a uma criança que me ajudasse a responder a essa pergunta difícil: o
que é qualidade em ilustração no livro infantil e juvenil? Ela não teve
dúvidas: “Um desenho bom é um desenho que faz rir” que faça rir, ou
sorrir, que pegue de surpresa, que arranque um ah... Um desenho
inesperado, um achado poético. (LAGO, 2008, p. 173).

Não basta somente olhar as ilustrações dos livros. Assim como o texto, que deve
ser analisado, comparado e entendido, as ilustrações devem ser compreendidas em sua
totalidade:
[...] Depois de ler um bom livro ilustrado, é preciso falar sobre o que foi
lido, visto, percebido, provocado. Comentar a leitura para melhor se
apropriar dela. A polifonia, portanto, caracteriza tanto a composição do
livro ilustrado como as experiências leitoras que proporciona: o sentido se
constrói, interna e externamente ao objeto, mediante essa multiplicidade de
vozes que o circundam. (TAVARES, 2013, p. 45).

As ilustrações são capazes de estimular a criatividade, pois, assim como lemos os
textos nas entrelinhas, somos atraídos por aquilo que não está explícito, mas que
imaginamos estar. Desta forma “[...] essa imagem que se origina em nossa mente, em nosso
passado, em nossa expectativa e ansiedade de ver, sem dúvida é a que possui maior poder de
pregnância no imaginário do pequeno leitor e, até mesmo, do leitor adulto.” (LAGO, 2008,
p. 27).
Massoni (2012, p. 124) aponta as funções exercidas pelas ilustrações:
a. função representativa: imita a aparência da personagem a qual se
refere;
b. função descritiva: trata-se do detalhamento da aparência da
personagem;
c. função narrativa: ocorre quando a ilustração situa a personagem
representada através de transformação (no estado do ser representado)
ou ações (por ele realizadas);
d. função simbólica: quando sugere significado sobrepostos ao seu
referente, mesmo que arbitrariamente, como por exemplo as bandeiras
nacionais;
e. função expressiva: Quando há a revelação de sentimentos e valores
do produtor da imagem ou quando ressalta as emoções e sentimentos
da personagem representada;
f. função estética: enfatiza a forma da mensagem visual, ou seja, sua
beleza;
g. função lúdica: orienta para o jogo, incluindo-se o humor como
modalidade de jogo;
h. função conativa: quando orientada para o destinatário, com o objetivo
de influenciar seu comportamento, através de procedimentos
persuasivos ou normativos;
i. função metalinguística: o referente da imagem é a linguagem visual
ou a ela diretamente relacionado, como citações de imagem, etc.;
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j. função fática: a imagem enfatiza o papel de seu próprio suporte12;
k. função de pontuação: orientada para o texto junto ao qual se insere,
sinalizando seu início, seu fim ou suas partes, nele criando pausas ou
destacando alguns de seus elementos.

A ilustração possui uma forte presença, concorrendo até mesmo com o texto, como
vimos nas inúmeras funções que exerce indo além de um desempenho secundário ou
complementar dentro do livro, em muitos casos o ilustrador é tão importante quanto o
próprio autor, sendo a ilustração tão relevante que a mesma pode transcender as palavras.
Desta forma, fica claro que uma ilustração em um livro infantil possui importância,
não sendo somente uma mera representação do texto escrito.
As crianças aprendem naturalmente observando o mundo a sua volta sendo este um
processo de aprendizagem constante ao longo da vida e quando se consegue explorar as
linguagens visuais respeitando e conversando com o universo infantil é possível aprimorar o
desenvolvimento da criança, estimulando as mesmas a refletir sobre o que viram.
É incumbência do mediador habilmente compreender as funções da ilustração que
muitas vezes reflete e mostra a vida como ela é, que apresenta detalhadamente através de
elementos o espaço em que ilustração esta inserida, que encanta individualmente com o
prazer da visão do que é belo para alguns, que simboliza imagens destacando que esse
simbolismo é muito comum e presente

nesta geração das mídias sociais que cresce

comunicando-se por símbolos, enfim até mesmo a ilustração de um comercial pode
proporcionar sutilezas

que somente um estudo aprofundando pode compreender. A

ilustração pode criticar, encantar ou simplesmente entreter.
As ilustrações fascinam porque conseguem registrar na emoção do jovem
espectador a verdade de cada um aguçando sua capacidade de compreensão.

12

A função fática está ligada também à chamada de atenção do interlocutor para o início do dialogo como, por
ex., um “ALÔ?!” nas chamadas telefônicas.
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7 INTERPRETAÇÃO DO LIVRO E A LEITURA DAS CRIANÇAS
Para a realização desta pesquisa de campo, foi utilizada uma abordagem qualitativa.
Dias e Silva (2010, p. 47) compreende que a escolha do método de pesquisa qualitativa
“influencia a maneira pelo qual o pesquisador coleta os dados. Diferentes métodos de
pesquisa implicam diferentes habilidades, pressupostos e praticas de pesquisa”.
Neste estudo de caso, de caráter qualitativo, a população escolhida foram crianças de
5-7 anos em fase pré-escolar ainda não alfabetizadas. Buscando definir essa coleta de dados,
Bauer e Gaskell (2005, p. 41) conceituam a amostragem como: “um conjunto de técnicas
para se conseguir representatividade”; esta representatividade foi obtida através de
estratégias como associação livre, projeções e mediação provocativa. Os materiais
escolhidos para a entrevista foram os livros-imagem da autora Suzy Lee: Sombra13 e
Espelho, sendo que a ilustradora é conhecida e premiada internacionalmente por trabalhar
com essa nova narrativa.
Este trabalho de observação foi iniciado espontaneamente há dois anos, quando
trabalhei na Livraria da Vila – unidade Higienópolis e Fradique Coutinho. Durante essa
passagem observei a reação do público infantil diante as ilustrações do livro-imagem e foi
interessante constatar como os pais, que seriam os futuros mediadores, abordavam o livroimagem e a reação das crianças ainda não alfabetizadas frente à linguagem visual.
Infelizmente neste período nada pôde ser documentado. Essa experiência proporcionou-me
elementos empíricos para a elaboração deste trabalho.
Por questões práticas ligadas a autorizações e divulgação do trabalho, optei desta vez
em aplicar o estudo de caso com três crianças, filhos de conhecidos.
Durante um encontro realizado na residência de uma das crianças no dia 27 de
setembro de 2014, acompanhei as três crianças até um dos aposentos da casa. Inicialmente,
após apresentar-me, expliquei às crianças que elas me auxiliariam na concepção do trabalho
e, para isso, gravaria, anotaria e observaria o comportamento, opiniões e atitudes das
crianças, frente às ilustrações do livro.
O primeiro livro abordado foi Sombra. Antes mesmo que começássemos a
interpretar o livro, as crianças perceberam que o material não continha letras, e se

13

O livro Sombra foi selecionado para a lista dos melhores livros-ilustrados do The New York Times.
Disponível em: <https://editora.cosacnaify.com.br/Loja/PaginaLivro/11449/Sombra.aspx>. Acesso em: 11 out.
2014
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identificaram imediatamente, classificando o livro como sendo “para crianças.” Conforme a
leitura avançava fui questionando sobre as cores das ilustrações que eram branco e preto; no
princípio, a falta das cores causou certo estranhamento. E a explicação para esse cenário foi
que o preto seriam as sombras e: “o colorido é por conta do sol”Bruno (sete anos) “o sol
está batendo” Belinha (seis anos) e está refletindo as figuras. Bruno (sete anos)
compreende a proposta: “Peraí, eu já entendi o que ela tá fazendo!Ali (a outra página) é
a imaginação dela”.
FIGURA 17 - SOMBRA DE SUZY LEE

Fonte: https://iurbe.com/br/livros/43-livro-sombra-suzy-lee.html

As crianças compreenderam que tudo o que estava do lado amarelo correspondia à
imaginação do personagem e rapidamente perceberam que a realidade do livro começava a
se confundir com a imaginação. A partir daí, cada criança fez sua análise das figuras:
“É uma Bailarina forte!” (Yasmim – 5 anos).
“Eu vejo uma menina brincando” (Bruno – 7 anos)
“Tá tudo trocado... ela é a imaginação dela” (Belinha – 6 anos)
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FIGURA 18 - BRINCANDO COM AS SOMBRAS - SUZY LEE

Fonte: http://artsforhealth.wordpress.com/
O leitor provavelmente está muito ocupado, quando se nota algo novo aqui, outro
acolá, e assim por diante. As pausas no fluxo da história não podem ser evitadas.
Entretanto, não existe nenhuma regra afirmando que todos os livros ilustrados
devam ser entendidos em ordem cronológica. Também se sente alegria por ver o
momento em que peças esparramadas do quebra-cabeça subitamente compõem
um quadro perfeito. (LEE, 2012, p. [72])

Conforme avançava com a história e novos elementos iam surgindo, a exemplo do
lobo, que ora se confundia com a sombra da personagem, ora ganhava vida própria, percebia
gradativamente o pacto da leitura se instaurando:
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“O lobo ficou um pouco mais alegre... eles passaram para a realidade”. (Bruno –
7 anos)
“A sombra está querendo puxar o lobo para sair...”. (Yasmim – 5 anos)
“Eles (a personagem e o lobo) ficaram amigo... ficaram felizes”. (Belinha – 6
anos)
Muitos animais e monstros seguiram, antes do regresso para a realidade. Houve o
triunfo da “princesa bailarina”, valores como a amizade foram retratados por meio da
seqüência de ilustrações no decorrer da história, constatando ser possível uma leitura
compartilhada ou independente, com crianças ainda em fase de letramento.
A única frase escrita no livro é o chamado final das mães, que decreta o término da
brincadeira. Isso é universal em qualquer lugar do mundo.
FIGURA 19 - O JANTAR ESTÁ PRONTO.

Fonte: LEE, 2012, p. 79
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FIGURA 20 – SOMBRA PARTE FINAL.

Fonte: LEE, 2012, p. [82]

No desfecho final do livro, as páginas ficam pretas restando apenas assombras ao
fundo... Nessa página, as crianças concluíram que a personagem travessa do livro, tinha
enfim obtido seu desfecho final: “Eu acho que apagou a luz para sonhar...”.
Sobre essa narrativa final, Lee (2012, p.[82]) explica como o seu livro: Espelho
torna-se um objeto que pode ser reorganizado, reestruturado conforme a vontade do leitor
Lee agrega certa subversão na ordem convencional da leitura-visual que varia da direita para
a esquerda e da esquerda para a direita, criando a possibilidade de ser relido de trás para
frente: “Se o livro for relido com o mundo das sombras em cima, a história recebe um toque
inteiramente novo. Ele pode ser visualizado de diferentes ângulos; nesse aspecto o livro é,
de fato, um “objeto”.
Com o segundo livro: Espelho, conforme folheava as páginas, questionava o que as
crianças estavam visualizando, pois uma mesma figura provocava reações diferentes, Bruno
(7- anos) disse: “Ela ficou alegre porque o espelho quebrou” na mesma imagem Yasmim
(5-anos) conclui: “Acho que o espelho caiu, e por isso se assustou”.
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FIGURA 21 - ESPELHO14 POR SUZY LEE

Fonte: LEE, 2012, p. 34

Essa etapa da história demonstra como a ambientação do livro-imagem é
fundamental, especialmente quando se trabalha com um livro tão puro e simbólico nos
elementos e cores. É a ambientação que auxilia na construção da história criando
possibilidades para o leitor, que não tem nenhum texto explicitando a ideia do autor.
“Enquanto as palavras podem apenas descrever o espaço, as imagens podem efetivamente
mostrá-lo, fazendo isso de modo muito mais eficaz e, em geral mais eficiente”
(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011 p.85). A representação de um único espelho Figura 21,
sobre o papel é fundamental para a interpretação dos fatos: “É papel, mas também é um
espelho. Os pedaços do espelho partido pela discórdia entre realidade e ilusão [...]” “A
página do livro é um espaço em cuja profundidade pode acontecer e, ao mesmo tempo, é
apenas um pedaço fino de papel.” (LEE, 2012, p.34).

14

Uma curiosidade sobre os formatos dos livros é que Suzy Lee pode trabalhar em ambos os livros com
formatos diferentes, no livro Espelho o formato é vertical conhecido como à francesa, já no Sombra a autora
optou por utilizar o formato horizontal conhecido como à italiana. (LINDEN, 2011)
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FIGURA 22 - MENINA OLHANDO O ESPELHO QUEBRADO - POR SUZY LEE

Fonte: LEE, 2012, p. 34

Durante a leitura, questionava as crianças se elas percebiam qual era a personagem
verdadeira e qual era seu reflexo, pois a ideia da ilustradora Suzy Lee é justamente brincar,
de confundir o leitor. Bruno compreendeu essa passagem: “elas mudaram de lugar no
espelho mágico”. Agora, percebe-se por sua linguagem que o livro já está cumprindo com o
seu papel: o espelho agora é um objeto sobrenatural e nesse momento Bruno olha pra mim e
conclui revoltado: “Ela quer voltar para o lugar dela!”.
FIGURA 23 - ESPELHO POR SUZY LEE

Fonte: http://kdelivro.blogspot.com.br/2009/11/uma-imagem-vale-mais-que-mil-palavras.html
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À medida que o livro-imagem era folheado cada criança criava seu próprio
SENTIDO.
“Embora algumas qualidades humanas perenes (como ser bravo, inteligente,
inocente) sejam difíceis de comunicar visualmente, as poses, os gestos e as expressões
facias dos personagens podem revelar emoções e atitudes, como felicidade, medo e raiva”.
(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011 p. 113).
É interessante perceber como de fato existe certo incômodo com relação às figuras
abstratas, que por vezes intrigam as crianças, não deixando nunca de lado o imaginário.
Suzy Lee (2012, p. 30) alerta sobre essa reação: “As crianças em geral fazem este jogo com
espelhos, refletindo somente as metades laterais, o perfil. Entretanto, do ponto de vista do
leitor, é quando elas começam a perceber que estão mais estranhando que se divertindo”.
“Mó escroto!” (Bruno).
“Ela tá dançando a dança da galinha...” (Belinha).
“Aqui é tinta e ela tá querendo voar, pensando que tem uma amiga no
espelho!”(Yasmim).

FIGURA 24 - ESPELHO POR SUZY LEE.

Fonte: LEE, 2012, p. 30.
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No desfecho dessa versão do livro Espelho, percebemos que a personagem do livro
assemelha-se propositalmente a “Alice no país do espelho” representando o “eu” refletido
de cada leitor, reiterando a ideia de que o livro-imagem pode sofrer interpretações diferentes
entre o leitor ingênuo e o sofisticado. Assim, por tratar-se de uma pesquisa com crianças
ainda em fase de letramento a visão é focada no olhar ingênuo, sobressaindo traços de suas
próprias vivências e representações do mundo:
“Ela tá triste! Tá nervosa... pensando que a mãe vai bater nela” (Bruno)
“Ela tá chateada porque não tem mais ninguém para brincar” (Belinha)

FIGURA 25 - FINAL DE ESPELHO POR SUZY LEE.

Fonte: http://www.fnac.pt/Espelho-Suzy-Lee/a272015

No final da leitura perguntei para as crianças se elas acharam fácil a narrativa das
imagens; e, é claro, elas sorriram positivamente, garantindo que houve momentos mais
difíceis em que precisaram parar e pensar. Nesta etapa, foi possível compreender que uma
imagem carregada de sentidos auxilia em uma formação crítica e participativa, em que cada
criança expressa, deduz e compreende a imagem de forma única. É inegável que antes de
sermos alfabetizados por letras, fomos alfabetizados oralmente e visualmente. Sendo a via
da iniciação a leitura visual, uma forma natural de se obter satisfatoriamente um elo de
comunicação pedagógico com as crianças, estimulando sua criatividade e reflexão.

46

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta de se trabalhar com o livro-imagem permitiu uma variável agradável no
elo de comunicação que se estabelece na fase da pré-alfabetização, facilitando um posterior
letramento e possibilitando uma maior integração com o público infantil, já que inicialmente
o livro-imagem ainda é anunciado como objeto para essa categoria. Um aspecto que merece
destaque é a mediação dessa leitura visual, já que nessa categoria da obra os sentidos
trabalhados são a visão e audição, que devem estar alinhadas com a fase infantil. No estudo
de caso a entonação, a brincadeira e gracejos foram fatores relevantes para uma leitura
apropriada e prazerosa, pois na “leitura” do livro-imagem a interpretação e o tempo mental
são do receptor/ “leitor” e é nessa etapa que é possível estabelecer relação com o lúdico, a
criatividade e a inventividade dos pequenos.
A possibilidade de uma leitura visual em obras cujo teor é exclusivamente
iconográfico pode enriquecer a relação de aprendizagem convencional, permitindo criar
futuramente leitores críticos, que consigam criar seus próprios percursos.
O livro com ilustração é uma ferramenta importante, tanto quanto o livro ilustrado,
cada qual agrega distintos tipos de relação, no entanto, muitas vezes a diferença é que ao se
limitar a trabalhar somente com o livro com ilustração, corre-se o risco de introduzir ideias
pré-concebidas, padronizadas ao leitor. E é até mesmo possível arriscara conclusão de que
criamos leitores preguiçosos no campo das ideias. Neste caso o texto torna-se uma legenda
da imagem enriquecendo a ilustração de informações e auxiliando na fruição da leitura, mas
algumas vezes limitando o leitor a ideia do autor.
Já a IMAGEM, principal ingrediente do livro ilustrado, por si só tem uma função
muito próxima a da oralidade, ela é mutável, tem liberdade estrutural, constrói reflexões e
discursos diferentes, cada vez que nos deparamos com a mesma história/imagem refletimos
de forma diferente, isto é, a linha de raciocínio pode ser a mesma, mas a ordem mental com
que a história surge nunca é a mesma.
Conviria reiterar que o livro-imagem ainda está em uma fase inicial no mercado
brasileiro, e seria interessante percebê-lo como um forte instrumento de apoio ao
aprendizado. Esse trabalho, portanto procura contribuir com estudos que possam auxiliar na
eficácia dos processos de ensino e aprendizagem.
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ANEXO A - RUMPELSTILTSKIN PORGEORGE CRUIKSHANK.

Fonte: http://www.surlalunefairytales.com/illustrations/rumpelstiltskin/cruikrumple.html

“Rumpelstiltskin está prestes a se rasgar em dois, enquanto cortesãos olham,
divertidos. Note-se como a roupa, o chapéu, a bengala e a cara do gnomo lhe dão um
aspecto diabólico.” (CONTOS de fadas, 2013, p. 145).

51

ANEXO B – ALICE15 POR JOHN TENNIEL

Fonte: http://www.goldmarkart.com/all-art/all-artists/john-tenniel.html

15

“Quantas “Alices” já foram ilustradas pelo mundo desde a sua criação? Em tantas diversas versões ela foi
figurada, tantos novos cenários surgiram para as mesmas cenas…Será que todas essas diferentes
representações de Alices e de seus diversos feitios de mundo maravilhoso conseguiram fazer guerra à Alice
dos nossos devaneios, a todo conteúdo simbólico, afetivo, cognitivo que ela e sua lógica do disparate
instauram em nosso interior? Não à toa Alice tornou-se também um clássico da ilustração de textos de
literatura infantil. Ilustrar Alice no país das maravilhas compreende um desafio considerável para um autor de
ilustrações contemporâneo.” (FITTIPALDI, 2008, p. 108).
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ANEXO C - CHAPEUZINHO VERMELHO POR GUSTAVE DORÉ

Fonte: http://www.contacausos.com.br/?tag=gustave-dore

“Chapeuzinho Vermelho parece se dar conta de que a grande touca não pode
esconder a identidade de quem a usa. No entanto, não parece nada alarmada e não faz
nenhum esforço para saltar da cama.” (CONTOS de fadas, 2013, p. 41)
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ANEXO D – O PEQUENO POLEGAR POR GUSTAVE DORÉ

Fonte: http://www.contacausos.com.br/?tag=gustave-dore

“Olhos saltados, o ogro está prestes a cortar o pescoço das filhas, pensando serem os
meninos. Podemos observar os restos da galinha do jantar na colcha e nas mãos das
crianças.” (CONTOS de fadas, 2013, p. 279).
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ANEXO E – CACHINHOS DOURADOSPOR WALTER CRANE

Fonte: http://www.surlalunefairytales.com/illustrations/goldilocks/cranebears2.html

“Cachinhos Dourados comendo o mingau do ursinho. As inscrições – “Ursa” na
toalha; “Ursa Majors”, “Ursa Minors” e “Ursa Minimus” nas tigelas e pratos – não deixam
dúvidas de que a menina está mexendo em coisas que não são suas.”. (CONTOS de fadas,
2013, p. 265).
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ANEXO F - ILUSTRAÇÕES DE RANDOLPH CALDECOTT.

Fonte: http://www.randolphcaldecott.org.uk/bybook.htm

Fonte: http://konkykru.com/e.caldecott.carlyon.s.christmas.html
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ANEXO G - ILUSTRAÇÃO DE KATE GRAEENWAY

Fonte: http://abandonedpark.blogspot.com.br/2013/07/curta-pied-piper.html

O flautista usa o vermelho que é uma cor associada ao poder e, neste caso, o poder
que exerce sobre as crianças. O chapéu confere um certo ar mágico à figura, lembrando o
chapéu do Mago Merlin!.
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ANEXO H – ALICE POR ARTHUR RACKHAM.

Fonte: http://www.peterharrington.co.uk/blog/the-golden-age-of-illustration-arthur-rackham/
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ANEXO I – BRANCA DE NEVE POR ARTHUR RACKHAM.

Fonte: http://www.peterharrington.co.uk/blog/the-golden-age-of-illustration-arthur-rackham/

“Um anão toma o pulso de Branca de Neve, apreensivo, enquanto os outros tentam
em vão reanimá-la.” (CONTOS de fadas, 2013, p. 107)
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ANEXO J – A RAINHA DA NEVE POR EDMUND DULAC

Fonte: http://larista.livejournal.com/101351.html

A bela rainha da neve sobrevoa translúcida, como uma tempestade de inverno sobre os
telhados cobertos de gelo. Talvez a procura do jovem Kai.
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ANEXO K - O QUE AS ILUSTRAÇÕES REVELAM SOBRE AS HISTÓRIAS.

Fonte: MEIRELLES, Elisa. O que as ilustrações revelam sobre as histórias?.Nova Escola, São Paulo, v.29, n.
270, p. 37-40, mar. 2014.
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ANEXO L - O QUE AS ILUSTRAÇÕES REVELAM SOBRE AS HISTÓRIAS.

Fonte: MEIRELLES, Elisa. O que as ilustrações revelam sobre as histórias?.Nova Escola, São Paulo, v.29, n.
270, p. 37-40, mar. 2014.
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ANEXO M - O QUE AS ILUSTRAÇÕES REVELAM SOBRE AS HISTÓRIAS.

Fonte: MEIRELLES, Elisa. O que as ilustrações revelam sobre as histórias?.Nova Escola, São Paulo, v.29, n.
270, p. 37-40, mar. 2014.
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ANEXO N - O QUE AS ILUSTRAÇÕES REVELAM SOBRE AS HISTÓRIAS.

Fonte: MEIRELLES, Elisa. O que as ilustrações revelam sobre as histórias?.Nova Escola, São Paulo, v.29, n.
270, p. 37-40, mar. 2014.

