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PEQUENA HlSfÓRIA 

A Revista PIRLIMPIMPIM foi pensada por Eliana Yunes, em 1987, buseando 
atender aos prof1SSionais que se dedicam ao tema leitura, literatura infantil e 
juvenil e alfabetização. A Inexistência de uma Revista especializada que trouxesse 
anisas teóricas sobre esses temas mobilizou-nos para viabilizá-la, contribuindo 
assim para a educação critica e criadora de nossas crianças. 

Em 1988, o INL, através do seu Diretor, Embaixador Wladimlr Muninho, 
viabilizou o projeto sráfico e edltoria da Revista, ficando, porém, a edição sem 
financiamento. 

A Revista chesou a ter um lançamento simbólico na Biblioteca Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, pois a RIPASA S/A Celulose e Papel havia se compro
metido em publicá-la. Infelizmente, isso não ocorreu. 

Em 1989 a Editora Expressão e Cultura, através de seu presidente Ferdinando 
Bastos, ex-presidente da FNLD, ofereceu a publicação de 5 mil exemplares da 
revistL . 

Assim, essa pequena revista de 72 pásinas, depois de enorme e difícil 
trajetória, chesou às mãos dos professores e bibliotecários durante o Consresso 
da FNLU, em julho de 1989, e através de cursos vários. A FAE comprou-as para 
distribuição em bibliotecas e escolas. 

O primeiro número da Revista tratou de: Biblioteca, espaço básico para a 
promoção da leitura e democratização do acesso ao livro de qualidade. 

O sesundo número, que trata de ilustração, está pronto desde essa época, mas 
sem ~ibilidade de publicação. 

Ao receber o convite para a edição da revista da Biblioteca Pública Infantil 
e Juvenil de Belo Horizonte, em final de março deste ano, estava de panida para 
a Feira de Bolonha. Somente no meu retomo, pude retomar a boa notícia e 
encaminhar o material recolhido. 

Alsumas informações novas e alsuns anigos poderiam e deveriam ser 
introduzidos. Mas o tempo é cuno para modificar. O imponante é, ao retribuir o 
convite para a publicação, corwite este, muito sisnificativo, encaminhar laso o 
material como está e colocar a Pirlimpimpim 2 na rua. Esperamos que a Releitura 
nos dê sone para prosseguir com a Pirlimpimpim, e desejamos su~ à revista. 

A todos os companheiros de Belô que, junto com a Secretaria Municipal de 
Cultura, vêm honrando a luta pela democratização da leitura de qualidade, nosso 
muito obrigado. 

Ai vai a nossa Pirlimpimpim, salpicando de fantasia, leveza e alesria nossos 
corações, na esperança de que sestos como esse sejam prática entre nós. 

A PROPOSTA DA PIRLIMPIMPIM 2 

Felizmente, cada vez. mais amplia-se o conceito de leitura. É com orgulho 
que devemos a um brasileiro a desmltificação que o privilégio de ler encerrava: 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, afirmou Paulo Freire para o 
mundo, nos anos 60. 

Essa afirmação foi a cunha histórica para dar coragem a quem já acreditava 
nisso e para desbravar novos espaços na educação, na cultura, na sociedade, em 
busca da democratização da oponunidade de desenvolver essa habilidade de 
maneira critica e criadora. 

Nesse movimento, a leitura pictórica, a de imasens, que precede a leitura das 
palavras, pois que é a sua própria raiz, vem sendo, ainda que a passos muito lentos, 
valorizada por educadores e editores. 

A ilustração de qualidade é provocadora do pensamento e, ao mesmo tempo, 
educadora do olhar, da estética, da sensibilidâde, enriquecendo, sobremaneira, a 
globalidade de ser. Disso, e muito mais, tratam os autores dos textos que contri
buíram para a PIRLIMPIMPIM. Alsumas informaçôes como Bienais Internacio
nais, Prêmios e Bibliasrafia complementam o assunto. 

Esperamos que esses artigos, a maioria escrita especialmente pera a revista, 
suscitem o debate sobre a leitura de ilustrações e suas ~ibilidades, abrindo 
novos canais de reflexão entre os profissionais engajados em promover a leitura 
de qualidade. 

Há muito a discutir, pensar, dizer e a fazer nesse campo, interface do cultural 
e do edocaciooal. 

A proposta é provocar o debate teórico sobre o assunto .. 

Equipe da FNLU 
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D T o R 
Esta revista é uma das duas publicações da Biblioteca Pública Infantil e 

Juvenil de Belo Horizonte, inaugurada este ano pela Prefeitura Municipal, num 
empenho e entusiasmo que constituem a marca de sua Secretaria de Cultura. 

Tal empenho e entusiasmo, na área da leitura, tem de direcionar- se à criação 
de uma rede que congregue esforços, maiores ou menores, dispersos em nosso 
território. A atuação isolada, mesmo excelente, vale exatamente o peso da atuação 
isolada: pesa pouco, e some-se, no cipoal de atuações desastrosas e em direções 
equivocadas, no campo da cultura. 

Por isso, a Secretaria Municipal de Cultura abre o espaço de sua revista mais 
nova - a Releitura - para a edição de um material importante à espera de 
publicação, na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 

É com prazer que juntamos esforços e colocamos também a própria pesquisa 
e reflexão·da equipe da Biblioteca à disposição dos estudiosos da área. 

COM 

Maria Antonieta Antunes Cunha 
Diretora Cultural da 

Biblioteca Pública Wantil e Juvenil de Belo Horizonte 

A.:. - G / 

'~305...t 

que recebemos o convite de Maria Antonieta Antunes Cunha para que participássemos do número 
zero da Revista Releitura da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, espaço que 

é o nosso mais novo e belo exemplo de trabalho para democratização da leitura. Releitura, nesse 
número de lançamento, está dedicado à Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil através 

da publicação do número 2 da Revista Pirlimpimpim/FNLIJ sobre ilustração de livros infantis e 

juvenis, pronta desde 1988. 
Esse gesto de Antonieta, condizente com seu forte perfil solidário, quando os ideais não são 

mais suficientes para unir as pessoas, nos dá muita esperança. 
Em passado recente, a história ensinou-nos algo triste: a união de quem esteve comprometido 

com a solidariedade, com a liberdade, com a paz, foi mais fácil num momento de repressão 
violenta à liberdade de pensar e de opinar. Hoje, conquistamos o direito de externar nossas 

opiniões e defendê-las, mas estamos perdendo, em meio às disputas de poder e dos individualis
mos, nossa solidariedade, nossos ideais. 

O gesto da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte leva-nos a acreditar que é 
possível retomar as mãos dadas, para descobrirmos novos caminhos e juntos continuarmos luta 

tão adversa que é a de defender o direito de qualidade de vida, da educação, e, por conseqüência, 
o direito ao livro de qualidade e à leitura para todas as crianças, jovens e adultos. 

Elizabeth D' Ângelo Serra 
Secretária Geral da Fundação Nacional do Livro Wantil e Juvenil 
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PRIMEIRO FOI 
A IMAGEM ... 

MARISA MOKARZEL 

Seres diferentes, o texto constrói-se com sons e 
significados e é apreendido parte a parte, pala
vra por palavra. A linguagem plástica nos toca 
por inteiro de uma só vez. 

Angela Lago/Lino Albergaria 

As mãos que ficaram presas à rocha 
disseram: há milênios, aqui esteve um ho
mem. Não foi necessário uma única palavra 
para que se soubesse: era caçador. A caça 
estava na mesma pedra, cravada para sem
pre. Pigmento terroso, vestígio da primeira 
imagem, uma quase história. Pré-história. 
Tempos depois, outra imagem, em outra 
pedra. Traço esquemático. Geometria. Ter
ra medida. Cultivada. Era ele agricultor. 

A viagem que nos leva à Ilustração na 
Literatura Infantil se faz através de muitos 
caminhos. É um espaço amplo. Espaço qua
se inexplorado. Escolho a História da Arte 
como ponto de partida porque nela pode
mos conhecer a origem, discutir as tendên
cias e pensar o conteúdo dessa forma de 
expressão tão recente. Na colocação das 
questões nada será categórico ou definitivo, 
é apenas um caminho entre muitos. Uma 
maneira de olhar - e os olhos conseguem 
captar somente uma das faces. O objeto 
proporciona inúmeras leituras. O observa-

dor nunca está isento, traz uma bagagem 
afetiva cultural. 

Mesmo reconhecendo a importância da 
manifestação plástica do homem da pré
história e de outros períodos, pousarei em 
épocas específicas para facilitar a com
preensão de jogo que me dispus montar. 
Navegar é preciso. E vamos navegar para 
além dos séculos. 

A Idade Média - rótulo pejorativo rece
bido do Renascimento - por muito tempo 
carregou o estigma de idade das trevas. 
Sucedendo à antigüidade clássica, convi
veu com a queda do Império Romano, a 
invasão dos gennanos, anglo-saxões, visi
godos e ostrogodos. Presenciou o cresci
mento do cristianismo e do feudalismo. 
Participou das cruzadas. Testemunhou a 
igreja ditar nonnas, o Papado conquistar o 
poder. Período complexo, sem dúvida, mas 
é nesse emaranhado, nos mosteiros, que 
vemos surgir as iluminuras: "Arte que nos 
antigos manuscritos e em certo número de 
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incunábulos 1 alia a ilustração e a ornamen
tação por meio de pintura a cores vivas, 
ouro e prata, de letras iniciais, flores, folha
gens, figura e cenas, em combinações va
riadas, ocupando parte do espaço comu
mente reservado ao texto e estendendo-se 
pelas margens, em barras, molduras e rama-

.. 2 gens ... 
No século XII, com o crescimento das 

cidades e o aparecimento das corporações 
de mercadores e artífices, ergueram-se as 
catedrais góticas que se caracterizavam por 
altas paredes, fachadas de pedras ricamente 
trabalhadas e interior simples para abrigar 
as luzes dos vitrais. Duzentos anos depois, 
o feudalismo entraria em declínio e o capi
tal ismo começaria a criar raízes. Os valores 
individuais começavam a despontar: Giot
to, São Francisco de Assis, Dante, Boccac
cio. A Renascença estava se aproximando. 

Enquanto o renascimento italiano pre
parava-se para o seu apogeu, nos países 
baixos, um pintor flamengo, Jan Van Eyck, 
redescobria a técnica da pintura a óleo. Os 
mercadores haviam acumulado riquezas, 
queriam ser retratados ao lado dos seus bens 
e de suas propriedades. Esta técnica seria a 
mais adequada para reproduzir a aparente 
realidade dos materiais. O ouro pareceria 
ouro, o veludo teria a textura própria do 
veludo. Quando Van Eyck morreu, nos 
meados do século XV, estava nascendo tun 
dos maiores gênios do renascimento: Leo
nardo da Vinci. 

A Renascença procurou romper defini
tivamente com a arte gótica. Trocou a visão 
mística da Idade Média por uma visão que 
pensava ser mais realista. O homem e a 
natureza dividiram as atenções. A raciona
lidade manifestou-se através das pesquisas 
cm diversas áreas. No campo das artes plás
ticas, a perspectiva científica e a utilização 

do claro e escuro foram importantes con
quistas. Rafael, seguidor de Leonardo e Mi
chclangclo, ao buscar o ideal de beleza, 
desejou levar às últimas conseqiiências o 
aprimoramento de todas essas técnicas. 

Nossa viagem poderia seguir até encon
trarmos as curvas barrocas, mas tomaremos 
um novo vôo. Ultrapassaremos vários sécu
los, deixando a Revolução Francesa para 
trás e desembarcando numa Europa que 
vive as conseqüências dos avanços indus
triais. É neste momento que Manet, ao criar 
Olympia, modifica todo o conceito de arte, 

altera profundamente os rnmos da pintura. 
Recusado pelos academicistas, ele jamais 
poderia imaginar o verdadeiro motivo de 
tanta indignação por um quadro a óleo, 
retratando uma mulher nua. O escândalo 
deu-se menos pela nudez, muito mais pelos 
pequenos detalhes: uma fita ao redor do 
pescoço, um ramo de flores e principalmen
te pela ausência da tridimensionalidade. 
Manct tivera a ousadia de realizar uma pin
tura quase plana, influenciado pelos japo
neses. 

Mais tarde, quando Manet junta-se a 
Monet, o questionamento sobre a reprodu
ção das cores foi reforçado. Eles buscavam 
o real mais real e sabiam que os objetos 
tinham cores próprias. Seus matizes altera
vam-se conforme a incidência da luz. E a 
luz que entrava pela janela era muito dife
rente daquela que brilhava além do interior 
do atelier. Por isso, propuseram que a pin
tura fosse realizada ao ar livre, onde não 
havia a transição das cores, mas o contraste. 
Em 1874, o grnpo de Manet reuniu-se para 
expor no estúdio de um fotógrafo. Nessa 
ocasião, são denominados de Impressionis
tas. Nessa mesma época, a fotografia havia 
conseguido consideráveis avanços e execu-
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tava a reprodução da natureza de fonna 
mais fiel e mais barata do que a pintura. 

A partir desse instante, tudo será penni
tido. Muitos ismos irão surgir, entre eles, o 
cubismo, que possibilitará a pintura abstra
ta. A proposta seria: ausência da figura hu
mana ou de qualquer elemento dito do mWl
do real. Somente fonna e cor. Mas é bom 
lembrar que, antes mesmo do abstracionis
mo, acontecera um movimento muito mais 
radical. O irreverente Marcel Duchamp, em 
1913, fincou uma roda de bicicleta num 
banco e disse: é arte. Com os readymades 
(objetos pré-fabricados) nascia o Dadaís
mo. Tudo podia ser arte, desde que o artista 
assim o quisesse. A arte não estava na fei
tura do objeto, mas no valor estético que lhe 
atribuíssem. Este movimento proliferou em 
plena 1 Guerra Mundial, portanto, nada 
mais justo que colocasse em discussão o 
valor da arte, o que não deixa de ser um 
questionamento dos próprios valores hu
manos. 

Entre as duas guerras, situou-se o Sur
realismo, invocando os sonhos, o poder do 
inconsciente. Freud deixava o rastro de suas 
teorias em André Breton, Salvador Dali, 
Max Emest. França e Inglaterra já começa
vam a dividir com os Estados Unidos a 
preferência dos artistas. E logo após a II 
Guerra Mundial, Nova York assume a lide
rança do mercado de artes. O abstracionis
mo adquire novo impulso. A pintura de 
Jackson Pollock é a perfeita tradução da 
Action Painting (pintura de ação). Mas é no 
final dos anos cinqüenta, quando o cinema 
havia encontrado sua linguagem e a televi
são já completava duas décadas de nasci
mento, que acontece tun movimento que se 
apropriaria do mundo visível de um jeito 
muito particular. Seus temas são retirados 
dos meios de comWlicação de massa: histó-

ria em quadrinhos, anúncios, embalagens, 
estrelas de Hollywood. Rauschcmberg ex
põe, em 1958, o objeto que seria um dos 
símbolos mais utilizados pela Pop Art: a 
coca-cola. É inegável a influência do Da
daísmo de Marcel Duchamp. 

Com a quebra dos conceitos e regras 
provocada pelo Impressionismo, a arte se 
direcionou rumo ao caos. Os caminhos se 
intensificaram e diversificaram de tal ma
neira que ficou quase impossível acompa
nhar este ou aquele movimento. A tecnolo
gia acelerou-se em demasia, pennitindo o 
uso de inúmeros recursos. Na verdade, o 
Impressionismo apenas refletiu um estado 
de espírito. Foi a partir do final do século 
XIX que o homem começou a tomar cons
ciência de quanto se tomara complexo o 
mundo em que vivia. Admitiu que tudo era 
fugaz, fragmentado e a segurança algo ina
tingível. Assim a interrogação passou a ser 
a verdade mais palpável. 

ONDE ESTÁ A ILUSTr<AÇÃO? 

O nervo ótico da ilustração encontra-se 
na Idade Média, pois os outros dois movi
mentos, do século XIX, que também vão 
influenciar os ilustradores, remetem-se 
àquela época. Primeiro veremos o que a arte 
medieval ofereceu como fonte de inspira
ção. Se observannos mais atentamente os 
desenhos das miniaturas e vitrais da Idade 
Média, ficaremos surpresos com a atualida
de de detenninados efeitos gráficos. Em 
uma miniatura inglesa do século XII, já 
encontramos o balão, artifício hoje usado 
pelas histórias em quadrinhos. A tapeçaria 
de Bayeux do fim do século XI oferece uma 
narrativa visual que alterna as cenas de 
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conjm1to com as cenas dos protagonistas, 
valorizando os gestos essenciais. E, no sé
culo XIII, 1una iluminura espanhola nos 
intriga através de um criativo recurso: entre 
um quadro e outro o desenho segue livre, 
não respeita a linha que o divide. As cores 
fortes e vibrantes das figuras medievais 
também funcionam como fonte de inspira
ção para os ilustradores. Outro elemento de 
influência é a concepção medieval de uma 
perspectiva mais espontânea que permite 
vazar paredes, dispor o desenho em uma 
superfície plana. 

Observadas as influências da Idade Mé
dia, partiremos para o final do século XIX, 
época em que Manet havia causado rebuli
ço, com sua Olympia. Como sabemos, vá
rias correntes artísticas proliferavam-se, e 
uma delas, o Pré-Rafaelismo, surgiu como 
reação ao academicismo. Eles opunham-se 
àqueles que queriam retomar às tradições 
da arte de Rafael. Os pré-rafaelistas eram, 
na sua maioria, pintores ingleses, contavam 
com o apoio de Ruskin, que pregava o 
regresso à arte gótica. 

Rossetti, um dos pintores pré-rafaelis
tas, e Ruskin vão influenciar William Mo
rris, o fundador do movimento Arts and 
Crafts. Este artista e pensador sentia-se in
satisfeito com a super-especialização pro
vocada pela Revolução Industrial. Reivin
dicava que o homem participasse 
novamente de todas as etapas do seu traba
lho. Como Ruskin temia o efeito da máqui
na, invocava a Idade Média. Desejava a 
volta dos produtos artesanais, queria que os 
livros fossem, novamente, feitos à mão. Os 
objetos não podiam ser embmtecidos, ti
nham que ter requinte, leveza. Por isso, 
quando Morris - precursor do desenho in
dustrial - realiza as ilustrações de seus li
vros, os projetos gráficos para os papéis de 

parede e tecido, inspira-se nas estamparias 
japonesas. Aliás estas estamparias e a arte 
negra vão influenciar quase todos os artis
tas deste período. Do movimento de Morris 
surgirá a Art Nouveau - entre 1895 e 1905 
- que teve como caraterísticas as linhas 
sinuosas, os grandes efeitos decorativos. 
Um dos pintores mais representativos da 
Art Nouveau foi Gustav Klimt. 

Basicamente, são estes os movimentos 
que mais contribuíram para a formação dos 
ilustradores. Tanto o pré-Rafaelismo como 
a Art Nouveau, além de retomarem o pro
cesso da narrativa da imagem, utilizado 
pela Idade Média, tcnninaram, de uma for
ma ou de outra, assimilando os avanços da 
tecnologia gráfica e fonnando lllna estética 
industrial. 

O mundo das artes plásticas faz parte do 
lUliverso do ilustrador. Este se identifica 
com determinados pintores. Mas, apesar 
das obras desses artistas servirem alglUnas 
vezes como referência para o trabalho do 
ilustrador, eles pertencem a categorias pro
fissionais diferentes. O artista plástico se 
expressa, quase sempre, através de mna 
única imagem que engloba toda sua fala. O 
visual parte diretamente do imaginário. O 
ilustrador, porém, se manifesta por 1una 
sucessão de desenhos e encontra-se ligado 
a 1un texto (menos os Livros de Imagem), 
que é o seu ponto de partida. 

O inglês William Blake, no final do 
século XVIII, criou requintadas ilustrações, 
algumas realizadas em gravura em metal e 
cuidadosamente colorida à mão. 

Até o momento, falamos das várias cor
rentes artísticas, dos muitos pintores e pra
ticamente não citamos os grandes nomes da 
ilustração infantil. Agora chegou o instante 
de sennos apresentados a alguns dos res-
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ponsáveis pelas linhas e cores deste univer
so belo e mágico. 

Quando os irmãos Grimm publicam a 
pesquisa de histórias contadas na Alema
nha, um dos irmãos, ligado às belas artes, 
fez apenas o retrato de uma das contadoras 
de histórias de taverna, a famosa Dorothea, 
estampado no frontispício . Esses contos, 
muitos anos depois, foram para a Inglaterra, 
onde Thomas Benvich, famoso gravador, 
decidiu ilustrá-los. Foi um sucesso como 
livro de contos. Pouco depois, o grande 
Gustavo Doré e outros franceses, fizeram o 
mesmo na França. Só depois, a Alemanha, 
ciente do sucesso dos contos registrados por 
alemães e já tão importantes nos países 
vizinhos, decidiu reeditar sua obra nacio
nal, com ilustrações do alemão Ludvig 
Richter. 

Na conturbada passagem do século XIX 
para o século XX, somos presenteados com 
belíssimos livros. Na Inglaterra, nos aqua
relistas Arthur Rackham e Edmund Dulac 
vamos encontrar uma obra na qual se reco
nhece as influências das estampas japone
sas, dos pré-Rafaelistas, da Art Nouveau. 
No rnsso Bilibin, também sentimos o toque 
da Art Nouveau que ele adiciona aos seus 
temas populares. 

A ilustração, estudo relativamente re
cente, não abrange, neste trabalho, o desen
volvimento do Oriente, dos povos africanos 
e dos americanos. Conhecendo a influência 
chinesa e japonesa nas pinturas com cores 
nos planos, nada sabemos de sua literatura 
infantil , se é que esses povos culturalmente 
separavam interesses de idades. Os africa
nos e muitos núcleos americanos ainda pri
vilegiam o conto contado sem discrimina
ção de idade. 

A xilogravura, a gravura em metal e a 
litografia, foram os processos gráficos mais 

comumente empregados. Quando as técni
cas de impressão atingem sofisticados está
gios, estes processos tomam-se apenas uma 
opção. É a vez dos ilustradores contempo
râneos. Maurice Sendak desponta como um 
dos nomes mais representativos. Ele possui 
um pequeno número de livros com ilustra
ções de alta qualidade. Sendak revela gran
des afinidades com Gustavo Doré e ao mes
mo tempo traços influentes de uma 
linguagem que muito o apaixona: o qua
drinho. Em Where the Wild Things Are, o 
personagem Max apresenta semelhanças 
com Little Nemo de Winsor MacCay. 

A ILUSTRAÇÃO E O QUADRINHO 

É interessante observar que o cinema, o 
desenho animado e a história em quadri
nhos são parentes próximos da ilustração. 
Todos eles centralizam sua narrativa na 
imagem. Ao percebermos as semelhanças e 
diferenças, principalmente, entre os qua
drinhos e a ilustração, podemos pensar me
lhor qual a linguagem que as caracteriza. 

Tanto a ilustração como a história em 
quadrinhos encontram ecos na Idade Média 
e na Art Nouveau. Ambas participam das 
inovações gráficas do século XIX, e absor
vem o sentido de velocidade e movimento 
trazido pelo cinema. No caso dos quadri
nhos, a contribuição cinematográfica é 
mais forte, talvez porque o processo do 
fotograma seja análogo ao dos quadros nos 
comics. Em relação à indústria editorial, 
podemos dizer que a história em quadrinho 
recebe um maior investimento por estar 
mais ligada à cultura de massa e, conse
qüentemente, ter um imenso público. 
Quanto à parte fonnal, notamos que a ilus-
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tração encontra-se mais livre para compor 
a sua imagem. 

Os comics estão, de certa maneira, limi
tados por caraterísticas marcantes como o 
balão e o quadro. 

No que diz respeito ao texto, o ilustra
dor realiza sua viagem visual com mais 
independência e incorpora a palavra ao de
senho apenas quando assim o deseja. É 
capaz de maiores sutilezas, pois pode ape
nas sugerir o que foi dito pela palavra. Na 
história em quadrinho, a imagem conduz o 
tempo da ação, recua para o passado, avan
ça para o futuro. É o carro-chefe. Mas, 
mesmo que tenha o domínio da narrativa, 
não devemos esquecer que o texto encon
tra-se incorporado à imagem. É sua parte 
integrante. São irmãos siameses. A palavra 
perde o sentido sem o desenho. É ela mes
ma, traço, cor, movimento. 

Os Livros de Imagem merecem uma 
referência à parte. Eles podem utilizar uma 
linguagem advinda das tiras cm quadrinhos 
ou - como os outros livros ilustrados - usar 
somente alguns recursos, porém, na maio
ria das vezes, narram de uma forma bastan
te peculiar, valendo-se de pouquíssima ou 
nenhuma palavra. A imagem pode narrar 
uma história de nonsense, ou uma história 
tradicional, de começo meio e fim. A inten
sidade dramática é revelada pela cor, pela 
linha, pela composição e por todo e qual
quer elemento gráfico. No Brasil,já encon
tramos ilustradores com um original domí
nio desta linguagem. Eva Fumari, que 
realizou tiras de quadrinhos para a Folha de 
São Paulo, as resgatou para os seus Livros 
de Imagem. Eva narra suas histórias utili
zando o nonsense e um fino humor. Os 
livros da mineira Angela Lago são elabora
dos com minuciosa delicadeza. Neles cada 
detalhe é uma nova descoberta. Alguns dos 

seus trabalhos nos sugerem os requintes das 
iluminuras, os caminhos misteriosos de 
uma perspectiva que perfura paredes e pe
netra um rico imaginário. 

OS ILUSTRADORES 
DA TERRA DO PAU-BRASIL 

A história da ilustração brasileira, na 
literatura infantil, mergulha na fonte Art 
Nouveau que serviu de base para o pioneiro 
do desenho industrial no Brasil: Eliseu Vis
conti. Apesar de ter bebido da mesma fonte 
e possuir várias ilustrações para livros, Vis
conti não terá um papel decisivo nesta his
tória. Ela surgirá por outro caminho, via 
imprensa, mais precisamente, via os gran
des caricaturistas da Revista da Semana, 
Fon Fon!, O Malho, Careta. 

O começo do século irá nos revelar E. 
Lixto, J. Carlos e Raul, um trio de caricatu
ristas que vai colaborar com a primeira 
revista especializada em temas infantis, 
criada em 1905 por Angelo Antonio: O Tico 
Tico. Por volta de 1908, Carlos criara as 
fantásticas aventuras de Kaximbow. Anos 
mais tarde, Luís de Sá entra para a mesma 
revista, colaborando com as aventuras de 
Reco-Reco, Bolão e Azeitona. 

Assim como a imprensa carioca realiza
va uma crônica gráfica em cima de tipos 
característicos do Rio de Janeiro, na década 
de vinte, a imprensa de São Paulo procurou 
criar personagens mais de acordo com sua 
realidade. Belmonte e Voltolino foram dos 
chargistas paulistas os que mais se destaca
ram. Ambos irão ilustrar os livros infantis 
de Monteiro Lobato. Voltolino ilustrará a 
primeira edição de A Menina do Narizinho 
Arrebitado, e Behnonte, em 1937, Emma 
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no País da Gramática. Nesse mesmo ano, 
o Ministério da Educação e Saúde instituiu 
um concurso de texto e ilustração. Partici
param nomes das artes plásticas como Por
tinari, Paulo Werneck e Santa Rosa. 

A história em quadrinho americana foi 
introduzida por um homem oriundo do Tico 
Tico: Adolfo Alzen. Ao fazer uma viagem 
para os Estados Unidos, Alzen vislumbrou 
esse mercado promissor e transmitiu a idéia 
para o diretor do jornal A Nação. Em 1934, 
sob a forma de Suplemento, saía a primeira 
publicação dos heróis estrangeiros. E onze 
anos depois, Adolfo criava a revista Gibi, 
que traria em suas páginas as figuras de 
Pinduca, Flash Gordon, Batman. O sucesso 
do periódico foi tanto, que daí em diante 
toda revista de história em quadrinho foi 
chamada de Gibi. Muitos outros persona
gens americanos espalharam-se por nossas 
bancas de jornais. Mas é em 1950, na polí
tica da boa vizinhança, que Walter Disney 
envia-nos rnn pseudo-representante do Bra
sil, Zé Carioca, atrelado ao escudeiro da 
ideologia do Tio Sam: Pato Donald. A Dis
neylândia invadia as nossas praias, refor
çando o fechamento de um mercado que 
poderia ser explorado por valores nacio
nais. 

O Tico-Tico só terá fôlego para resistir 
até 1960. De qualquer maneira, não morre 
aí a tentativa brasileira de conquistar o pú
blico dos comics. A primeira criação de 
Maurício de Souza data de 1959, porém a 
revista Mônica será editada apenas em 
1970. Como sabemos, Maurício terá bas
tante êxito em seu empreendimento, sendo, 
inclusive, publicado em vários países. Per
cebemos que, em alguns de seus persona
gens, há elementos não comerciais, criati
vos. Todavia, os mais vendáveis são 
justamente aqueles que utilizam modelos e 

temáticas calcados em uma realidade im
portada, inspirando-se em Luluzinha ou 
Charlie Brown. 

Nesse mesmo ano de fechamento do 
Tico Tico, outro desenhista tentava o mer
cado dos comics. Trata-se de Ziraldo. Sem 
dúvida, Pererê foi uma das mais inovadoras 
revistas de quadrinho brasileiras. Usando 
elemento do folclore como o Saci Pererê e 
ambientando as histórias na Mata do Ftm
dão, que lembra o interior mineiro, Ziraldo 
cria um universo irônico e bem humorado 
da nossa realidade, sem contudo perder o 
sentido universal de uma linguagem que 
poderia transpor fronteiras. Entretanto, seu 
desenho despojado, livre de influências es
trangeiras seria, significativamente, inter
rompido em 1964, pela implantação da di
tadura que pennaneceu durante 20 anos e 
cerceou a liberdade de expressão. 

A nossa sorte é que Ziraldo seguiu seu 
rumo, sempre com a mania de desenhar. E 
quando, nos anos oitenta, o ilustrador se 
finna como uma categoria distinta das de
mais, ele se encontra presente, ilustrando 
inúmeras histórias infantis. Seus compa
nheiros estão espalhados principalmente 
entre o eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais. 
Muitos encontram-se atentos à pesquisa 
iconográfica e demonstram muita criativi
dade. Todavia, comentarei apenas o traba
lho de dois ilustradores que, semelhantes na 
qualidade, diferem na fonna de expressão. 

Rui de Oliveira, ao ilustrar Vtva Jacaré, 
de Cora Rónai, apresenta um domínio téc
nico admirável. Distribui o texto com total 
liberdade, ora inclinando-o, ora dando-lhe 
o aspecto de imagem refletida na água. O 
livro é produzido em quatro cores, e Rui 
emprega recursos provenientes do cinema 
e das histórias em quadrinhos. Revela uma 
bela ação dramática, ao fazer com que o tiro 
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do caçador atravesse três páginas até atin
gir, cm cheio, a cabeça do Jacaré. No final 
do livro, utiliza artifícios nitidamente Art 
Nouveau. 

A dupla Denise e Fernando, com igual 
desenvoltura, mas com técnica bastante di
ferente, executa um trabalho primoroso ao 
ilustrar Um Rei e Seu Cavalo de Pau. Usan
do somente o sépia, o preto e o branco 
consegue um resultado plástico e dinâmico. 
A entrada cm cena do herói é sutil e insti
gante. Inicia o texto. No canto direito do 
papel, sutge o fragmento do cavalo e cava
leiro; apenas na página seguinte, o desenho 
se completa revelando o herói e seu cavalo. 
Em todo o livro, é possível perceber a pes
quisa gráfica, a preocupação com a textura. 
Há algo de Picasso no tratamento das figu
ras, alguma coisa de Guemica, sem o peso 
da guerra, com a leveza do sonho. A poesia 
de Elias José foi absorvida por Denise e 
Fernando com muita inventividade. Texto 
e imagem comungam o belo e entram cm 
perfeita hannonia. 

Costuma-se clizet que o boom da litera
tura infantil aconteceu na década de seten
ta, todavia eu não diria que o boom da 
ilustração está acontecendo nos anos oiten
ta. Apesar dos ilustradores terem alcançado 
um alto nível técnico e serem reconhecidos 
internacionalmente, ainda lhes falta a atri
buição do valor merecido. Muitos resistem 
em reconhecê-los como autores. Eé inques
tionável que sua criação seja arte, pois o 
verdadeiro ilustrador não repete a palavra, 
mantém a essência do texto, narra a imagem 
através de caracteres próprios, com apura
do sentido estético. No Brasil, ele ainda 
enfrenta todos os problemas pertinentes aos 
países menos poderosos. Resistente e tei
moso, como todo artista brasileiro, adapta 
seu trabalho às adversas condições econô
micas, sabendo que é nesse campo agreste 
que viabilizará a beleza do cacto. 

Marisa Mokarzel é autora e ilustradora de 
literatura infantil e juvenil. 

NOTAS 

l lncunábulo: "Diz-se do livro impresso até o ano de 1500; 2. Começo, origem; 3. Livro impresso nos primdros anos da arte de 
imprimir. até 1500; 4. Impresso produzido nos primórdios de qualquer sistema de gravar, compor ou imprimir. incunábulo 
da fotocomposição, xilógrafo. • ú1 FERREIRA, Anrelio B. de Holanda, No10 Dicionário da Ung11a Pon11g11csa. Editora 
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ANGELA LAGO 

Pediram-me um artigo sobre a ilustração e o livro de imagem e 
escrevi pé de página, legendas, essas notas desconectadas e avulsas, que 
chegam ao leitor privadas das imagens que talvez lhes dessem graça ou 
sentido. No entanto, tive prazer em deixar vir à tona, anarquicamente, 
esses fragmentos da minha memória, da minha estante de livros e das 
minhas conversas com colegas, e, por isso, tenho esperança de que o 
leitor condescendente se sinta em casa comigo. 

Andei perguntando e ninguém soube me responder onde precisatnen
te passa a cerca entre o livro de imagem e o ilustrado. Parece que é uma 
questão de o que pesa mais: desenho ou texto? Mas ninguém tem a 
balança. 

Houve quem me dissesse que a distinção entre o livro ilustrado e o 
de imagem se dá quando a ilustração assume a função narrativa. Mas, 
em livros com predominância de texto, disseram-me, o desenho pode 
assmnir também esta função, narrando a história por outro canal. E há 
livros, como Flicts do Ziraldo 1, cujas imagens não narratn - só se tomam 
inteligíveis pelo texto- e mesmo assim estes livros são passíveis de serem 
considerados livros de imagem. Por enquanto, continuamos confortavel
mente escapando às definições. Podemos ficar à vontade. Estamos em 
territórios livres. 

Desenhar é uma forma de escrever. O desenho fala, chega mesmo a 
ser muito mais uma espécie de escritura, uma caligrafia, que uma arte 
plástica ( ... ). Desenhos são para a gente folhear, são para serem lidos 
que nem poesias, são haicais, são rubaes, são quadrinhas e sonetos.2 
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Em 1845, Rodolphe Topffer dizia o seguinte: Há duas maneiras de 
escrever histórias: uma, em capítulos, linhas e palavras, e a isso chama
mos literatura; ou alternativamente, por uma sucessão de ilustrações, e 
a isso chamamos história ilustrada ( ... ). A história ilustrada à qual a 
crítica de arte não dá atenção e que raramente preocupa os letrados( ... ). 

Em tempo, Goethe foi mn dos admiradores das histórias ilustradas 
de Topffer, e estas citações do seu Tratado de Fisiognomonia que 
compilo a~ui, as encontrei no livro Arte e Ilusão, do crítico de arte 
Gombrich. Neste mesmo livro, Gombrich fala com entusiasmo de 
Brunhoff:4 o adorável criador das histórias de Babar. Por certo, desde 
os anos quarenta, o desenho de Babar vem encantando a França pela sua 
singeleza e expressividade. Gombrich chama a isto destilação final de 
expressão. 

Contaram-me que Walter Ono, numa conversa entre amigos, dividiu 
os ilustradores em dois segmentos: os homo sapiens e os homo faber. 
Imagino que os sapiens sejam os invejáveis ilustradores que, como ele, 
sabem ser ágeis, lúcidos, ou, aproveitando a deixa de Gombrich, desti
ladores finais da expressão. Osfaber, entre os quais me acomodo, fazem 
parte de uma raça morosa, cujo labor é, na verdade, uma fonna aprimo
rada da preguiça. Enquanto rebordamos nossas rendas, o pensamento 
divaga e as soluções vão chegando por si, sem muito esforço. Talvez 
trabalhadores para valer sejam os sapiens destiladores. 

Maurice Sendak, em seu Where the Wild Things are,5 (Max et les 
Maximonstres na tradução francesa), narra sua história com texto e 
ilustração até o momento em que Max ordena aos Maximonstros que 
comecem a bagunça selvagem. Depois disto, são seis páginas completas 
de desenho sem nenhum texto. Certas bagunças e delícias são anteriores 
ao verbo. 

Um livro de imagens, a Biblium Pauperum, ou seja, a Bfblia dos 
Pobres, foi o mais popular livro impresso com blocos de madeira. Isto 
no século VI, quando a igreja recorria às imagens acompanhadas de um 
mínimo de texto, para panfletar suas idéias, junto a uma população 
iletrada.6 

Bem mais preciosos, os manm;critos iluminados, feitos sob encomen
da da nobreza, são uma fonte inesgotável para os que trabalham com os 
recursos narrativos da imagem. Até mesmo os balões, que inocentemente 
achamos serem invenção da época dos quadrinhos, já estão presentes em 
miniaturas inglesas do século XIII. Foi o que descobri com espanto, 
folheando as reproduções do livro Gothic Painting7

. 

Para os que moram no Rio: há um Livro de Horas, que pertenceu à 
família imperial, iluminado por Spincllo Spinelli em 1973, nos cofres da 
Biblioteca Nacional. Para os que não moram no Rio: vale a pena vencer 
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a pé a Serra do Mar, conseguir cartas, passes e indicações necessárias e 
ver esta jóia. Tive a felicidade de tê-la nas mãos por uma tarde. É alento, 
alimento e lição de hwnildade para uma vida inteira. 

Em um de seus livros de imagem,8 Delessert trabalhou com a equipe 
de Piaget testando com crianças o texto e cada wna das ilustrações. A 
história do ratinho, que saindo da toca, descobre o sol, a lua, as nuvens, 
é construída a partir da concepção do mundo da criança, de acordo com 
as observações de Piaget. Plasticamente o livro é bonito, Delessert é um 
craque. Também a diagramação e a capa, feitas com a colaboração de 
Herb Lubalin, são excelentes. 

As crianças, em seus desenhos sobre a família, costumam utilizar o 
recurso de acentuar ou diluir a diferença entre os tamanhos, para expres
sarem seus sentirnentos

9 
suas relações afetivas. A intuição de Eva Furna

ri, no livro Macaquinho seguiu o mesmo caminho. Desenhando o filhote 
desproporcionalmente pequeno em relação ao pai, ela evidencia a carên
cia e a dependência da criança e nos enternece. 

Seymour Schwast, em mna das páginas de Bushy Bride,10 rebate a 
perspectiva de tal maneira que nos possibilita ver de frente, não só os 
noivos na cabeceira, mas também, os convidados ao longo dos dois lados 
da mesa de banquete. Esta fonna de rebatimento é típica da representação 
espacial da criança de 7 a 9 anos. Acho um recurso fantástico. 

Denise e Fernando me educam para a possibilidade de se conceber 
um livro de imagens a partir de um olhar infonnado pelo processo 
cinematográfico. No Pepita Piaba, 11 temos um travelling que acompan
ha o trajeto do peixe. O resultado é que, além de cada quadro ser bonito, 
a história ilustrada desliza. 

Walter Benjamin, 12 nos relembra que frente ao seu livro ilustrado, a 
criança coloca em prática a arre dos taoístas consumados: vence a 
parede ilusória da superfície e, esgueirando-se entre tapetes e bastidores 
coloridos, penetra em um palco onde o conto de fada vive. 

Tenho aqui comigo uma edição inglesa do João Felpudo - Struwwel
peter13 escrita e desenhada por um médico alemão, na primeira década 
do nosso século, para seu filho de três anos. Este livro conta, entre outras 
histórias, a de wn menino que tem os polegares cortados como castigo 
por chupar dedo. Numa seqüência de quatro ilustrações, fonnalmente 
pobres, vemos: a mãe com um guarda-chuva em riste, exortflndo o 
menino; o menino com o dedo na boca, sob um umbral onde se desenha 
uma máscara com expressão sombria; um veloz homem com uma tesoura 
enonne, entrando por uma porta e cortando o dedo da criança. No chão 
amarelo vivo, uma poça vennelha de sangue; o menino chorando já sem 
os polegares. A máscara do umbral agora sorri. E este livro, que leva o 
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subtítulo de Histórias Alegres e Ilustrações Engraçadas fez o maior 
sucesso. 

Já Juca e Chico 14 conta sete travessuras de dois meninos endiabra
dos, que terminam jogados dentro de um moinho, transformados em 
grãos finos e devorados por dois gansos esfomeados~ Não é lá tão pouco 
que se chama um final feliz, mas o traço do precursor dos quadrinhos é 
tão ágil e tem tanto humor, que o livro continua sendo ótimo. 

Carlos Drumrnond ilustrou, com pequenos poemas
5 

cada uma das 
fotografias de Luiz Cláudio Marigo no livro Pantanal 1 

: No cachorro
do-mato há o projeto/De um cão amigo ansioso por afeto. Lidos os 
versos, de volta à fotografia, os tons castanhos se adoçam, a imagem se 
aveluda. Sutil amiga, ensina-me um pouquinho/Da malícia que escondes 
no focinho. De repente, me passa a fugidia impressão de que a raposa da 
foto sorriu. 

Para os ilustradores que se desentendem com os escritores, será 
certamente confortador saber que o maior ilustrador de Alice no país das 
maravilhas, Tenniel, e o escritor Carroll se alfinetaram um bocado. 
Tenniel escreve a Carroll: Não me ache cruel, mas sou levado a dizer 
que o capítulo da vespa não me interessa a mínima e que não encontro 
maneira de ilustrá-lo. Se você deseja encurtar o livro, eu não posso 
deixar de pensar - com toda submissão - que você tem aqui a oportuni
dade. O capítulo foi suprimido. Carroll se intromete no trabalho de 
Tenniel: Não ponha tanta anágua em Alice. O Cavaleiro Branco não 
deve ter bigodes. 

Mas Sir John Tenniel retrata o Cavaleiro Branco como o vê: com 
bigodes. Por sinal, retrata-o parecido.com um colega seu do Punch, um 
certo Ponny Mayhew16 

Os devotos que me perdoem, mas depois que me encantei com o São 
Jorge e o Dragão de Uccello ( 1456, National Gallery) passei a desconfiar 
do santo. Uma das mágicas da imagem pictórica é a de nos contar, às 
vezes, o outro lado da história. 

Nesta pintura, a donzela mantém por uma corrente, como um bicho 
de estimação, o dragão infeliz. A donzela e o dragão estão ao lado 
esquerdo do quadro, contra a boca de mna gruta. Fonnam os três, 
grnta-mulher-dragão, uma unidade. Em contraposição, no lado direito, 
São J~gese empina sobre um cavalo branco tendo o céu de fundo. Lendo 
este quadro como um símbolo da luz celestial contra o mundo ctônio, ele 
me esclarece que o salvador das donzelas matava, de certa fonna, mna 
parte delas, matando-lhes o dragão. 

Uccello ilustrou a história de São Jorge entrando pelas frestas, lendo 
as entrelinhas do mito e, de uma forma poderosamente intuitiva, nos 
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revelando o não-dito. Esta é, a meu ver, uma das qualidades mais 
extraordinárias da ilustração. 

Angela Lago é autora e ilustradora de livros infantis. Alguns de seus livros 
já foram premiados. 

NOTAS 

1 ZIRALDO. Flicts. il. do autor. Rio de Janeiro, Expressão e 01lt11ra, 1969. 
2 ANDRADE, Mário de. Aspectos das arl•s plástüas no Brasil. Belo Horironte, Itatiaia, 1984. 
3 GOMBRICH, E. H. Ane e ilusão - um estudo da psicologia da representação pictórira. São P1111 lo, 

Martins Fontes, 1986. 
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" .... 

PROJETO GRAFICO E ILUSTRAÇAO 
PARA, -----, _ _ -~CRIANÇAS 

LUÍS CAMARGO 

La ilustración infantil ( .. .) no es, de ninguna 
manera, un dibujo adaptado, acondicionado 
para chicos ( ... ). El verdadero respeto consiste 
en dibujar lo que a uno le gusta. Ilustrar para 
uno mismo, jamás ilustrar para los chicos. 

Dizem que vivemos muna civilização 
da imagem. Mas uma coisa é sermos bom
bardeados pela imagem e outra coisa é ver, 
contemplar. Será que sabemos ver? 

Não basta ter voz para cantar - é preciso 
educá-la. 

Não basta ter olhos para ver - é preciso 
educá-los. 

Os pais, professores, bibliotecários e 
todas as pessoas mais ou menos bem inten
cionadas que gostam de crianças podem 
estimular a apreciação estética e a expres
são plástica da criança - o livro é um dos 
estímulos possíveis. 

Depois, é com o interesse e a vocação 
de cada um. Talento só não basta - é preciso 
trabalho - e, para isso, é necessário uma 
vocação, um chamado interior que cutu
que, perturbe, incomode, que obrigue a pes
soa a se expressar, a pesquisar e a aceitar 
desafios - ou melhor: a se propor a desafios. 

Raúl Fortín 

PROJETO GRÁFICO 

O livro é um produto industrial, que 
exige tun planejamento. O projeto gráfico 
envolve: formato, número de páginas, tipo 
de papel, tipo de letra, tamanho das letras, 
o espaço ocupado pelo texto, mancha, em 
linguagem editorial, a distribuição de texto 
e imagem, diagramação, a encadernação, 
capa dura, brochura, etc., o tipo de impres
são, off-set, tipografia, etc., número de co
res de impressão, etc. 

Deve haver uma relação tal entre todas 
essas coisas para que o ato de pegar, folhear 
e ler seja um prazer. E que a gente sinta 
vontade de ver/ler de novo. 

ILUSTRAÇÃO 

A ilustração é um dos aspectos do pro
jeto gráfico. 
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Ilustração é arte visual. Ela pode ser 
analisada por suas qualidades plásticas: li
nha, cor, organização do espaço, jogo de luz 
e sombra, etc. 

Mas isto não é suficiente. Há uma dife
rença muito grande entre uma obra inspira
da num texto e as imagens produzidas para 
um livro. 

Uma obra inspirada num texto tem 
compromisso apenas com ela mesma. Não 
importa se a obra tem algmna relação com 
o texto ou não. Ela tem que valer como obra 
de arte plástica. 

É diferente o caso da imagem no livro: 
a ilustração estabelece um diálogo com o 
texto e precisa ser analisada enquanto se
qüência de imagens. 

DIÁLOGO COM O TEXTO 

A ilustração não deve explicar o texto. 

É preciso haver um encontro, como, no 
teatro, entre texto, cenário, figurinos, ilumi
nação, movimentação dos atores, etc. 

Em teatro, seria totalmente contra-indi
cado se o cenário sozinho quisesse ilustrar 
o texto. A ilustração não deve ilustrar o 
texto, mas dialogar com ele. 

Esse diálogo pode ser feito de várias 
maneiras: 

NO NÍVEL PLÁSTICO: Através da 
linha, do grafismo, da cor, do espaço, etc., 
a ilustração apresenta um clima afim ao 
texto. 

Cotovia é uma história em versos que 
tematiza a perda do ser amado. O vazio no 
peito é traduzido plasticamcnte por amplos / 
espaços vazios e personagens isolados ou 
afastados uns dos outros. O coração amado 
transparece nas cores quentes, nos venne-

lhos, nos laranjas, nos rosas. O poema é 
dividido em estrofes, sempre nas páginas 
pares, iniciadas por capitulares vermelhas. 
O tempo, que também é representado como 
um personagem, aparece no ritmo das coli
nas ao longe, no movimento de insetos, de 
folhas caídas e ...... delicadeza e esperança!: 
a lagarta que aparece na primeira ilustração 
de página dupla se transforma, na última 
ilustração de página dupla, em uma borbo
leta de asas vermelhas, laranjas e amarelas. 
(Lúcia Villares. Cotovia . São Paulo: Pauli
nas, 1987). 

NO NÍVEL NARRATIVO: A ilustra
ção apresenta personagens, cenas, situa
ções, histórias, etc. que não estão no texto. 
É o caso das ilustrações de Eliardo França 
para O Vento de Mary França (3ª ed. São 
Paulo: Ática, 1983). 

NO NÍVEL INTERPRETATIVO: A 
imagem concretiza uma idéia ou interpreta 
visuahnente uma sugestão verbal. É o que 
faz Ana Raquel em O Jardim dos Animais 
de Ronald Claver (São Paulo: FTD, 1988). 
Na página 11 há dois pequenos poemas: 
"O pavão/é um leque japonês/bordado em 
arco-íris/e caleidoscópio", e o outro: "Agi
rafa, nas alturas, é alpinista/sem monta
nha./É um periscópio sob patas. Vê o mun
do/de cabeça para baixo." .• 

A ilustração, de página dupls, é mna 
colagem. No canto superior esquerdo, wna 
lua de porcelana, com rosto e olhos puxa
dinhos. Alguns traços amarelos em tomo 
dão o brilho necessário. No canto inferior 
esquerdo, em sentido diagonal, duas penas 
brancas, num recorte irregular. Acima das 
penas, o desenho de um olho colorido ca
racterístico das penas de pavão. O lado 
direito da ilustração corresponde à página 
11. Na parte superior, os dois poemas. Na 
parte inferior, quatro selos de tamanhos di-
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ferentes, de países diferentes: Netherlands, 
Republique Française e ... Cuba. Um dos 
selos franceses não é bem um selo - sobre 
o selo foi colada uma silhueta de girafa. O 
mundo de cabeça para baixo foi inteligen
temente representado por selos de cabeça 
para baixo. 

Não é preciso dizer que os níveis plás
tico, narrativo e interpretativo, coexistem 
numa mesma ilustração e que não é fácil 
separá-los didaticamente. 

DIAGRAMAÇÃO 

A diagramação é a distribuição de texto 
e imagem. 

É necessário considerar os espaços ocu
pados pelo texto e pelas ilustrações - o jogo, 
alternância e o ritmo desses espaços. É pre
ciso analisar o livro enquanto seqüência de 
imagens - e imagens para serem folheadas. 
Não são retalhados, não são fragmentados, 
não são quadros de lUDa exposição que 
podem ser vistos cada um por si. 

Como disse Angela Lago: Arquitetar 
um livro é arquitetar uma cidade. ( ... )Num 
livro de imagens é preciso virar a página 
como que1J1 8!rtá conhecendo uma cidade e 
vira umll esquina para desvendar um novo 
campo visual. É por isto que antes de se 
projetar cada desenho, se projeta o volume. 
Não se trata de pintar uma série de qua
dros. Há toda uma conjunção necessária, 
todo um ritmo, um movimento, uma tensão, 
uma direção que perpassa o trabalho como 
um todo. 

Na série Morená, Ciça Fittipaldi colo
cou o texto sempre nas páginas pares, ao 
lado de ilustrações coloridas que preen
chem totalmente todas as páginas ímpares. 

O texto se contrapõe a ilustrações em 

branco e preto, colocadas ora nas metades 

superior ou inferior da página; ora distribuí

das em "L" em várias posições (margem 

esquerda e margem inferior, margem infe

rior e margem direita, margem direita e 

margem superior, margem superior e mar

gem esquerda), formando um "U" ao redor 

do texto ou circundando-o totalmente. (Ba

curau Dorme no Chão; A Lenda do Guara

ná; A Linguagem dos Pássaros; O Menino 

e a Flauta; Subida Pro Céu; Tainá, Estrela 

Amante; Naro, o Gambá; A Árvore do Mun

do e Outros Feitos de Macunaíma. São 

Paulo: Melhoramentos, 1986 - 8). 

Ricardo Azevedo, em seu livro Um Ho

mem no Sótão (São Paulo: Melhoramentos, 

1982) alterna páginas com texto e ilustra

ções de página dupla. O texto ora está so

zinho, ora acompanhado de vinhetas (pe

quenas ilustrações alusivas a um detalhe do 

texto), de bilhetinhos ou de vinhetas e bi

lhetinhos. Os bilhetinhos são pequenas vi

nhetas representando bilhetinhos de papel 

afixados com durex. Nos bilhetinhos estão 

anotados recados: Fulano ligou, lembretes: 

Médicos às 3 horas, desejos: Qualquer dia 

a gente se vê, decisões: Tchau mesmo e 

avisos: Saí mas volto já. 

Em Corda Bamba, Regina Yolanda 

apresenta uma ilustração na abertura de 

cada capítulo e vinhetas. As aberturas dos 

capítulos apresentam detalhes de cenário 

ou dos objetos. Os personagens, não todos, 

só aparecem nas vinhetas. (Lygia Bojunga 

Nunes. Corda Bamba, lüªed., Rio de Janei

ro: Agir, 1987) 

RELEITURA, AGO/SET DE 1991 

20 



TÉCNICAS 

O uso de técnicas diferentes enriquece 
o universo visual da criança, estimula sua 
percepção, sua apreciação estética e pode 
servir de estimulo para as criações plásticas 
da própria criança. 

Alguns ilustradores têm sua técnica pre
ferida, explorando suas possibilidades nas 
várias obras que ilustram. Outros procuram 
variar as técnicas, cuidando para que os 
livros não fiquem com a mesma cara, prin
cipalmente em uma mesma série ou cole
ção. Eis algumas: 

LÁPIS DE COR: Ilustrações de 
Eliardo França para O Vento de Mary 
França (São Paulo, Ática, 1980) 

ECOLINE: Ilustrações de Eliardo 
França para Chuva! de Mary França (31 ed., 
São Paulo, Ática, 1983) 

ECOLINE E LÁPIS DE COR: Ilus
trações de Eliardo França para O Caracol 
de Mary França (São Paulo, Ática, 1986) 

AQUARELA: Ilustrações de Helena 
Alexandrino para Cotovia de Lúcia Villares 
(São Paulo, Paulinas, 1987) 

COLAGEM: Ilustrações de Luiz Diáz 
Correa para seu livro O Cisne e o Sapo (São 
Paulo, Cerifa, 1979) 

GRAVURA EM BORRACHAEMA
DEIRA: Ilustrações de José Cavalcanti e 
Ferreira (Dila) para Guriatã: Um Cordel 
para Menino de Marcus Accioly (21 ed., 
São Paulo, Melhoramentos, 1988) 

IMAGENS GERADAS POR COM
PUTADOR: Ilustrações de Gê Orthof para 
Ponto de Tecer Poesia, de Sylvia Orthof 
(Rio de Janeiro, Ebal, 1987) 

FOTO: Ilustrações de Haroldo Carnei
ro para o O Peixe e o Pássaro de Bartolo
meu Campos Queirós (4ª ed., Belo Hori
zonte, Miguilim, 1987) 

BONECOS FOTOGRAFADOS: 
Ilustrações realizadas por Sérgio J. Cântara 
(criação e direção de arte), Milton A. Costa 
(escultura), Isis Rossi (costumes), (Pierre 
Yves Refalo e Sérgio A. Rabelo (fotos) para 
a coleção Paraíso da Criança: Série Brasi
leira, com motivos extraídos do folclore: 
Negrinho do Pastoreio, Saci Pererê, Curu
pira, Festa no Céu e outros (Erexim (RS), 
Edelbra, s.d.) 

XEROX: Ilustrações de Carlos Moreno 
para O Rei dos Cacos, de Vivina de Assis 
Viana (21 ed., São Paulo, Salestiana, 1986) 

RECICLAGEM DE ILUSTRA
ÇÕES: Aproveitamento de ilustrações an
tigas com um sentido poético, como o pro
jeto gráfico de Walter Ono e Mário Cafiero 
para Ah! Mar. .. , de Bartolomeu Campos 
Queirós (São Paulo, Quinteto, 1985); cola
gem de ilustrações antigas com um sentido 
satírico como Cora Rónai em seu livro de 
poemas Cabeça Feita Pé Quebrado (Rio de 
Janeiro, Rio Gráfica, 1965) 

Nem sempre, a técnica utilizada é evi
dente, pois a impressão falseia cores, textu
ra, brilho, etc. Seria interessante indicar no 
frontispício, página de rosto, ou na segunda 
capa, a técnica utilizada nas ilustrações - o 
que é feito raramente. 

ARTES PARA CRIANÇA 

É interessante registrar aqui o processo 
inverso da ilustração, ou seja, textos criados 
a partir de imagens. É o caso da coleção 
Arte para Criança (Rio de Janeiro, 
Berlendis e Vertecchia, a partir de 1980), 
que apresenta artistas brasileiros através de 
escritores brasileiros convidados a escrever 
um texto a partir das suas obras: Ana Maria 
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Machado escreveu Era uma vez. três ... , a 
partir das obras de Volpi; Lygia Bojunga 

Nunes escreveu 7 cartas e 2 sonhos a partir 
das obras de Tomie Ohtake; Walmir Ayala 

escreveu Era uma vez uma menina a partir 

das obras de Milton Dacosta, entre outros. 
Na mesma linha, Ruth Rocha escreveu 

poemas para as pinturas de José Antônio da 

Silva, no livro Boi, boiada, boiadeiro (São 

Paulo, Quinteto, 1987); Recentemente, Ri

cardo da Cunha Lima inventou uma diver

tida história a partir das pinturas de Magrit

te (Em busca do tesouro de Magritte. São 

Paulo, FTD, 1988). Já o ilustrador Tato, 

com seu humor irreverente, recriou para 

crianças o universo do velho mestre fla

mengo Bruegel. Sobre antigos quadros in

ventou novas figuras, novas cenas para as 

quais Sylvia Orthof criou uma história sim

ples que põe em evidência mais a ilustração 

do que as palavras, segundo sua própria 

apresentação Doce, doce ... E quem comeu 

regalou-se! São Paulo, Paulinas, 1987) 

O LIVRO 

Para mim, o livro - no seu todo - é uma 
obra de arte. O que é diferente de afirmar 
que o livro - enquanto texto fite rário - é uma 
obra de arte. 

Ele é um pequeno museu de imagens 
que se oferece aos nossos olhos em casa, na 
escola, na biblioteca e que permite o jogo 
do ver/rever. 

Aquilo de que a gente gosta, a gente tem 
vontade de ver de novo, o livro é ...... gene
roso. 

A maior parte das obras de arte que vi 
foi em livros de arte. E há muitos artistas 
dos quais só conheço as obras através de 
livros ... 

Num país com poucos museus, como o 
Brasil, o livro tem o papel de uma pequena 
Casa de Cultura portátil, levando, do apar
tamento urbano à escola mral, as imagens 
que os artistas materializam. 

LuísCarmargoéautor e ilustrador de livros 
infantis. 
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Todos nós tivemos, e ainda temos, os 
nossos heróis, embora meio escondidos. 
Eles diferem, no tempo e no espaço, de 
acordo com as características e desenvolvi
mento de nossos países. A maior parte des
ses heróis é estrangeira, individualista e 
representante de um super-poder. 

A recessão e a depressão da economia 
americana geraram o ciclo da ficção cientí
fica (Buck Rogers, Brick Bradford e Flash 
Gordon). O apogeu do nazismo e a segunda 
guerra mundial concorreram para a saga 
dos super-heróis. A política colonialista na 
África abriu espaço para as aventuras de 
Tarzan e Fantasma, por exemplo. A contra
cultura e os protestos sociais dos anos 60 
influenciaram, de forma decisiva, os co
mics underground com modificações sub
seqüentes nas figuras dos heróis. A literatu
ra que, até então, era, quase sempre em 
livros, passou a incluir os comics, sejam 
eles em livro, revistas e tiras. 

Grandes, belos, musculosos, brancos, 
invictos, defendendo o bem contra o mal, 
são características dos heróis, que conhece
mos há muito tempo e que ainda perduram. 
Os maus eram, e ainda são, feios e morenos. 
A grande vantagem que esses desenhos ti
veram foi a representação quase que cons
tante, de movimento e de ação percebidos 
pelo leitor. 

Atualmente, essas ilustrações com mui
to movimento têm sido apresentadas em 
livros mais caros, em que os personagens 
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saem do espaço bidimensional do livro, por 
dobraduras, na apresentação de cada duas 
páginas abertas. São os pop-up books, já 
editados no Brasil. Não temos ainda os 
engenheiros do papel, profissão já desen
volvida em alguns países estrangeiros, para 
tomar dobráveis as ilustrações das páginas, 
a fim de levar o leitor à sensação de movi
mento pela terceira dimensão. 

Desde 1869 já encontramos, na literatu
ra brasileira, o personagem Nho Quim de 
Angelo Agostini 1 Foi o início de nossos 
quadrinhos para crianças e jovens. 

O Ticcr-Tico, revista infantil que durou 
muitos anos, teve a publicação iniciada em 
1905.2 Vários artistas de então criaram per
sonagens bem brasileiros, para essa revista 
de grandes tiragens. 

Num surto de nacionalismo nas décadas 
dos anos 30 e 40, artistas brasileiros foram 
estimulados a recriar lendas, valorizando 
índios e negros. 

Paulo Wemeck teve, naquela época, a 
Lenda da Carnaubera3 publicada também 
nos Estados Unidos da América do Norte. 
O Negrinho do Pastoreio4 teve também 
uma distinção naquela época. O menino 
preto representa o sofrimento de uma total 
etnia que foi oprimida por séculos. 

Foi então que surgiu o primeiro grande 
criador de nossa 1 iteratura infantil e juvenil, 
Monteiro Lobato, que só foi lido por uma 
parte da camada da nossa sociedade. Atual
mente sua obra é muito divulgada, não só 
por meio de livros mas também do cinema, 
teatro e televisão. A ilustração para wn dos 
livros de Lobato foi feita por Rico Lins, 
para a revista Biceplale,5 uma revista fran
cesa. Os heróis de Lobato embora, quase 
sempre, os mesmos personagens, têm uma 
posição de destaque nesse ou naquele livro. 

Mas é a Emília o personagem-herói-heroí
na mais significativo. 

Ziraldo, em 1960, criou Pererê, maroto 
e sem o beiço estereotipado dos negros 
desenhados por alguns artistas6.0 saci é um 
personagem de lenda brasileira: de uma 
perna só, sempre pitando um cachimbinho 
e com wn gorro vermelho na cabeça. Ou
tros personagens são criados na série do 
Pererê: O Tininim, frágil como se poderia 
classificar esse anti-herói e a Tuiuiú, meni
na índia, esperta e ardilosa. Durante anos, 
esses personagens, representantes de uma 
camada também minoritária, foram apre
sentados em tiras e livros. Foi a ligação 
entre o Saci Pcrerê, os meninos índios e a 
valorização feminina. Menino Maluqui
nho 7 é outro personagem criado por esse 
autor ilustrador; livro de sucesso há anos e 
para qualquer idade. 

Lá pelos anos 70, Henfil criou seus per
sonagens: Fradinho, Graúna, Bode Orella
na e Zeferino8

, que são heróis cheios de 
reflexão. A característica desse autor, de
pois de muito desenhar os seus persona
gens, passou a ser um traço rápido, aberto, 
não ligado, numa síntese, mostrando com 
humor, talvez um humor-negro, o sofri
mento do nordeste de nosso país. Sua ilus
tração se afasta do belo tradicional. Este é 
um assunto que merece tun debate sobre o 
problema de valor, seja ele regional, nacio
nal ou internacional. Henfil é um criador 
irreverente e toca fundo o contraste do Bra
sil, referindcr-se, às vezes, ao Sul Maravi
lha, parte do país beneficiada economica
mente. 

Seguem significativos personagens-he
róis, criados por outros dos nossos artistas: 
Mónica e Cascão, Cebolinha e Chico Ben
to9 são os protagonistas de Maurício de 
Souza, com divulgação em muitos países. 
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Eva Furnari criou, sem texto, vários perso-
h "d B ·h 10 nagens- erms, entre outros a ruxm a . 

Esses personagens fazem parte de nossos 
heróis das publicações que circulam para
lelas às importadas e, muitas vezes, trans
formadas cm livros. 

Atualmente, há muitos livros sobre ín
dios, suas lendas e problemas sociais. Cu
mpira é um personagem lendário tal como 
o Saci, de Ziraldo. Os pés de Curupira são 
virados para trás e ele é o defensor das 
florestas. Estas florestas, uma delas a Ama
zônica, vêm sendo devastadas e a maior 
parte da população não está lutando mais 
contra isso pelo fato de terem perdido sua 
identidade cultural. 

Ana Letícia criou Pluft11
, uma história 

de Maria Clara Machado que narra o assun
to criança-fantasma-herói. 

Fernando Azuguir e Denise Fraifeld, 
que ganharam a plaqueta BIB 87, Gê Orthof 
e Ana Raquel são alguns dos mais talento
sos ilustradores brasileiros, que apresenta
ram suas criações para heróis-crianças em 
seus últimos livros. Ana Raquel esteve re
centemente na Tchecoslováquia, em Mora
vani, numa oficina para os artistas do ter
ceiro mundo, patrocinada pela 
Unesco-BIB, com a direção do artista eslo
vaco Albin Bmnovski. 

Em alguns casos, os personagens-heróis 
são caracterizados como animais, já pelo 
autor do texto, fugindo à figura humana. Os 
Colegas12

, de Lygia Bojunga Nunes, agra
ciada pelo prêmio Hans Christian Andersen 
1982, é um exemplo disso. Gian Calvi -
ilustrador, prêmio Noma em 1981 - soube 
interpretar os bichos, onde há tun conjunto 
de heróis no texto e na interpretação plásti
ca. Mas eles são heróis pela leitura do texto, 
porque nada os caracteriza como tal na ilus
tração. 

Outro exemplo é a criação de animais 
por Walter Ono, também um jovem ilustra
dor com muito talento de heróis animais. 

P d . ' . 13 d A M . raga e unzcornzo , e na ana 
Machado - atual presidente do júri Hans 
Christian Andersen -, ilustrado por Hum
berto Guimarães, tem a mesma linha de 
heróis em grupo. São crianças que, num 
edifício, conseguem vencer um síndico que 
inferniza a vida dos moradores, principal
mente das crianças. 

Vários foram os livros que repre
sentaram o êxodo de muitos dos brasileiros, 
durante o golpe de 1964. Ana Maria Macha
do criou De olho nas penas14 

- prêmio Casa 
de las Américas de Cuba em 1981. O herói 
foi caracterizado por Gerson Conforto. 

Poucos são os nossos livros de literatura 
que contam a história da História. Tonico e 
o segredo15

, de Antonieta Moraes, conta 
um fato importante no país: a Revolução de 
1922, em São Paulo. Embora os persona
gens estejam desenhados, o herói, o mais 
importante no texto, não foi caracterizado 
como tal. O ilustrador preferiu não identifi
cá-los no gmpo. 

Outro exemplo de abordagem histórica 
é O soldado que não era 16

, de Joel Rufino 
dos Santos. O livro relata o feito da grande 
heroína brasileira Maria Quitéria, que se 
destacou, como soldado-homem, na luta 
pela independência do Brasil. 

Eliardo França, autor-artista já premia
do na 818 em 1975

7 
criou um herói em O 

Rei de quase tudo 1 que embora não seja 
identificado na ilustração, apresenta o rei 
que se transfonna em herói. Rui de Olivei
ra, prêmio Noma em 1980, ilustrou O me
nino Juca 18 em 1982. Rui estudou na Hun
gria por alguns anos. 

Num país onde mais de 50% dos habi
tantes são formados de jovens e crianças, 
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essa maior parte de nossa população não 
tem acesso à literatura. E convém lembrar 
que ainda temos mais da metade da popu
lação analfabeta. Ponto curioso a observar 
é que o Brasil é um país imenso, com gran
des diferenças regionais e culturais. Suas 
tradições, apesar da colonização, e por cau
sa dela, ainda permanecem vivas. Tudo isso 
leva a uma riqueza muito grande, no que se 
refere à criação de texto e ilustrações para 
crianças e jovens. Muitos universos dife
rentes são apresentados, das mais diversas 
formas, em livros brasileiros nos últimos 20 
anos. Um detalhe ainda mais curioso é que 
muitos autores de literatura para adulto co
meçaram a escrever para jovens, e artistas 
plásticos famosos começaram a ilustrar li
vros infantis, acompanhando o crescimento 
da literatura infantil e juvenil no Brasil. 

Foi nesse Brasil onde Monteiro Lobato, 
o nosso primeiro grande escritor para crian
ças e jovens, sofreu e morreu sem ver o seu 
sucesso. E foi nesse país onde os artistas 
plásticos-ilustradores tiveram que procurar 
outros meios de sobrevivência. 

Mas, apesar de tudo isso, é nesse país 
que a literatura tem crescido em produção 
e qualidade. 

A partir dos anos 70, a literatura infantil 
e juvenil cresceu significativamente numa 
posição de realidade, aliada ao fantástico ou 
não, e co11vivendo com uma realidade bas
tante agressiva do dia-a-dia, com a firme 
intenção de denunciar e alertar a situação 
em que vive a maior parte dos brasileiros. 
Sentimos a presença dos adolescentes na 
nossa literatura desde então. 

Os problemas dos jovens brasileiros de 
baixo poder aquisitivo estão se tomando 
mais e mais presentes na literatura, depois 
dos anos 80 e logo após a saída dos militares 
do poder. Ao falar sobre esses jovens, eles 

são caracterizados como anti-heróis porque 
estão no caminho oposto daqueles que tra
dicionalmente chamamos de heróis. Ao 
analisar esses caracteres, tendemos, no mo
mento, a chamá-los de herói porque eles são 
os heróis do dia-a-dia, pelo fato de eles 
estarem sobrevivendo às dificuldades, ape
sar das vicissitudes que enfrentam. 

No desenvolvimento dos livros mais 
ilustrados, os heróis do dia-a-dia, como já 
os identificamos, têm características novas 
e originais, representando as alterações so
ciais no nosso mundo. A caracterização des
ses personagens tem sido difícil para os 
nossos ilustradores. Ao interpretar os po
bres, magros, sofridos e desrespeitados per
sonagens brasileiros, não se pode chegar ao 
grosseiro ou estereotipado. Nossos heróis 
são, muitas das vezes, morenos, negros, 
índios, magros, feios, figuras femininas 
amadurecidas pelo sofrimento. Mas origi
nalidade e outros valores artísticos, às ve
zes, faltam nas representações. 

Lygia Bojunga NtU1es é a autora de al
g1ins dos heróis de todo o dia. O bife e a 

. 19 • 1·da d . pipoca e rnn conto que 1 com ms 
meninos diferentes, oriundos de diferentes 
níveis sociais. Outro livro de Lygia trata de 
uma heroína, tuna ix:rsonagem de circo do 
livro Corda bamba20

• Outro exemplo de 
mais uma heroína feminina, que luta contra 

· · 'R . . h 21 d ...,, inh Ebo-estereot1pos, e lfln a , e ieres a 
li, ilustrada por Gerson Conforto. 

Outra criação forte de personagens fe
mininos é Trespé preta, pequena e pobre, 
parte do livro O risco vermelho22

, de Nil.ma 
Lacerda, ilustrado por Paula Saldanha. 
Trespé é uma adolescente revoltada contra 
os padrões dos seus pais e prefere morar 
num barraco abandonado na maré cheia de 
lama e merda. 
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O Praça xv23
, de Paula Saldanha, tem 

em seu adolescente a realidade constante de 
nossa sociedade. O traço rápido e aberto do 
Praça XV retrata a força desse conteúdo. 

Este é o panorama da ilustração do livro 
infantil e juvenil do Brasil: um país em 
desenvolvimento, com menos de noventa 
anos de ilustração publicada e uma dualida-
de no crescimento de sua literatura infanto
juvenil. Se por um lado essa literatura tem 

crescido muito em originalidade, por outro 
as dificuldades editoriais são enonnes, difi
cultando o produto final do objeto livro no 
qual o ilustrador tem a sua criação muito 
prejudicada. 

Regina Yolanda é educadora e ilustradora 
de livros infantis. 
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-AFUNÇAO 
DA IMAGEM 
NO LIVRO -A DIREÇAO DO OLHAR 

FRANCISCA NÓBREGA 

... caminhar de costas, recebendo sempre a surpresa da paisagem ... 

Quem me ler não me queira tomar por 

narcisista, por causa deste discurso em pri

meira pessoa: falo assim porque sempre me 

envolvo por inteiro nos meus ditos e escri

tos. Depois que se dobra a curva perigosa 

dos sessenta e se carrega uma vida que só 

sabe morrer de paixão, não dá mais pra se 

fingir neutralidade. Também, por favor, não 

esperem destas páginas tuna série de consi

derações técnicas: não sou desenhista, não 

conheço bem recursos estilísticos de Esco

las, não tenho ainda o preparo necessário 
para discutir analiticamente a estética ou a 

retórica da imag~m. Sou apenas uma pessoa 

que lida com leituras - no plural. Isto, desde 

os tempos em que nem sabia o abecê. Me

nina de roça, penúltima de sete innãos, 

meio temporã, ficava meio isolada dos cin

co mais velhos e da sétima, mais temporã 

ainda. Os grandes não me davam bola; eu 

não dava bola pra pequetitinha. Inventei ou 

Luiz Raul Machado 

inventaram de eu ser só. Aí, tive de aprender 
a ser só, sem sofrer de solidão. 

Meu processo de aprender, sei hoje, foi 
muito simples: começava no olho. Qual
quer coisa que eu via dava pra pegar, ouvir, 
cheirar, comer, porque virava outra coisa no 

meu coração e na minha cabeça. Primeiro 
virava o que eu queria que ela fosse. Até, de 
repente, ela se declarar direitinho o que 
realmente era. Enquanto eu agia sobre o 
mundo, o mundo reagia em mim. Traváva
mos profundas relações. Meu olhar me ini
ciava na aventura de ler, invadindo-se de 
imagens. Hoje sei que ler é isto: estabelecer 
relações com a realidade. E sei ainda que 
toda realidade nos chega pelo corpo, senso
rialmente, melhor dizendo, e a gente a ela
bora confonne si mesmo. E, ainda, que a 
realidade nunca é passiva; queiramos ou 
não, ela elabora a gente também. É assim 
que as nossas experiências se tornam ou

tras. 
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Ora direis! - Como é que fica o artigo, 
dona Francisca. Afinal seu assunto é a ima
gem na Literatura Infantil... 

É! - direi eu - mas eu estou tentando 
passar-lhes, primeiro, wnas experiências 
que, bem testadas, podem atestar o que 
chamamos agora de Processo lúdico de 
conhecer, coisa que requer olho vivo para 
as representações do mundo, coração e ca
beça dispostos ao jogo com elas, insistência 
e constância rituais na sua convivência e 
muito desejo de mantê-las sob mira e escu
ta. Aí se chega a ter uma compreensão de 
leitura, de leitor e de texto ou obra. Mais ou 
menos segura, mais ou menos assim: 

•Leitura é ato de um sujeito que age e 
reage muna realidade, que também age e 
reage nele. E não depende necessariamente 
de um escrito. 

•Leitor é o sujeito que encara a realida
de com toda a sua experiência, muita ou 
pouca, recolhe o que pode da realidade, 
modifica sua própria experiência e assim 
modifica a realidade mesma. E não depen
de necessariamente de um escrito. 

• A obra é qualquer coisa singular: um 
objeto, uma situação, um escrito como um 
não-escrito, um fato ao vivo ou repre
sentado. Mas não depende necessariamen
te ... etc. 

O mundo, a vida estão aí para serem 
concebidos, de concepção, tá?, gestados de 
gravidez, tá? e paridos como um corpo que 
pode e deve ter a cara do pai ou da mãe, mas 
nunca é exatamente só e sempre esta cara. 
Mundo e vida têm seus riscos e fios. Sujeito 
também. Arrisca cruzar seus fios com os 
fios da obra; um tear misterioso e pol ivalen
te trança, tece todos os fios e o texto é esta 
conjunção de experiências entretecidas ... 

Mas, como eu ia dizendo, ainda hoje o 
mundo me entra pelos olhos. É certo que 

temos um trunfo na janelinha da tevê, fa
zendo a mágica de encurtar o mundo, en
curtando distâncias. E, porque encurta dis
tâncias, encurta o tempo e faz tudo ser 
simultâneo. Quando um tiro de soldado 
derruba um operário em Volta Redonda, 
um país inteiro pode cair junto, vítima do 
mesmo tiro, na mesma hora e no mesmo 
lugar. Mas tudo isto é tão fotográfico-em
movirnento que não se pode esperar senão 
uma fidelidade total ao ritmo dos próprios 
acontecimentos. Esse tipo de imagens repe
te a vida em compasso de passar... e a 
fugacidade exige uma imediatez de percep
ção tal, que muitos elementos dignos de 
serem notados nos escapam. Inúmeras for
mas expressivas não-vocais escorregam no 
nosso campo visual, driblam o nosso olhar 
e se vão para sempre. No entanto, precisa
vam ser lidas. Como esta mágica máquina 
nos apressa também e nos diminui a tempo 
do desfrute e do prazer do texto. 

A imagem fixa, não. Principalmente a 
desenhada e/ou a pintada. Esta, como o 
próprio corpo do mundo, se forma na câma
ra clara do nosso olhar. E hoje, como outro
ra, é fonna, escritura e comunicação. As 
pinturas encontradas em Altamira, La Ma
deleine e Lascaux: são significantes onde se 
pode ler a experiência pré-histórica. As gra
vações em taças e antiqüíssimas armas, el
mos e escudos se dão como texto aos nossos 
olhos a fio. Tetos e paredes de templos se 
cobrem de imagens pacientemente abertas 
à nossa leitura. A vocação da linguagem 
hmnana é ser discurso e a imagem é um 
discurso carregado de força, de energia, de 
linguagem. 

Teoricamente, hoje, se define esta força 
como sendo as características da imagem 
visual: 
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P1 - Reconhecemos que é um discurso 
universal. Comprei um balde em Nurem
berg, sem/alar uma única palavra em ale
mão, apenas mostrando o desenho, canhes
tro, mas desenho. 

2~ - Isto prova que, como diz Regina 
Yolanda, a imagem é a encarnação do ob
jeto, encarnação do mundo em re-criação 
do ser no parecer. 

3ª - A imagem tem o poder de tomar 
concreto até mesmo o que só tem expressão 
relativa, ou sejam, os valores do homem. 

4ª - A imagem permite ao sujeito acio
nar-se por inteiro, quero dizer, com sua 
sensibilidade, sua inteligência, sua vonta
de, sua personalidade, ao mesmo tempo, 
Livremente. 

5ª - Toda imagem é significante: permi
te ao sujeito formar um sentido de vida, 
exatamente como a palavra escrita, porém 
de modo mais imediato sem o desgaste da 
palavra que, por ser o veículo comum da 
comunicação humana, pode ser automa
tizada ou esvaziada. 

Estamos num mundo saturado de ima
gens - diz Francisco Gutierrez. Num mun
do-momento em que todos os atos ou se 
deixam substituir ou se deixam sublinhar 
por gestos - eu acrescento. Gestos-imagem, 
- esclareço. Um corpo deitado, de pé, sen
tado, caminhando ... braços cruzados ou sol
tos ... mãos tocando objetos ou corpos ... o
lhares longe, perdidos no não-se-sabe 
onde ... caras que _encaram ... tudo isto é elo
qüente e precisa ser lido. Tudo isto é discur
so, às vezes até autoritário, e requer olho 
claro e teimoso para pegar seu espectro, 
operar com ele, recusando-se ao papel de 
mero espectador. Estou usando termos re
colhidos em Roland Barthes - La Chambre 
Claire - spectrum, operator e spectator, 
onde se discute a imagem da fotografia. 

Espero que não me tomem por incoerente, 
pois meu caso é com a ilustração, palavri
nha imprópria, a meu ver, quando deixa a 
impressão de que o visual enfeita o verbal. 
Mas inteiramente adequada, se for a ex
pressão de que um discurso se ilumina e 
dignifica pelo outro. E já que mexi com 
meu caro semiólogo, prossigo parafrasean
do o que ele diz da fotografia. A imagem 
precisa ter qualidades que a tomem convi
dativa. A foto, a imagem, digo, de uma casa 
velha numa rua deserta me toca mais que 
um colorido catálogo de agência de turis
mo. É que essa casa velha me dá a vontade 
de entrar nela, de viver algo nela. E o colo
rido cuchê do turismo só quer que eu a 
visite, espie e passe. Entre mim e o desenho 
da casa velha há alguma cumplicidade, um 
certo ponto que nos funde, um punctum, um 
escândalo, que me faz tropeçar em alguma 
coisa minha que nela encontro. Esse ponto 
escandaloso costuma escapar ao olhador de 
figuras e a qualquer espectador de imagem 
móvel. E é justamente aí que situo a máxi
ma importância da ilustração nas obras li
terárias para crianças. A imagem prende a 
realidade no papel, com corpo, sangue, al
ma, divindade ... e escândalos, ao alcance do 
olho infantil. Ah! o micro-espetáculo de 
uma carta que cresce, por terra, mar e ar, nas 
mãos de todas as raças brasileiras, semean
do o Brasil de Angela Lago, na Cor-Res
pondência do Bartolomeu Campos Quei
rós. Ah! a cara magnífica com que Gerson 
Conforto encapa De olho nas penas, de Ana 
Maria Machado. Ah! o escândalo daqueles 
olhos de ouro, em pleno cobre do rosto, 
envolvido em auréola arcoirisada, prenden
do penas que são folhas, que são flores 
unipétalas ... Meu Deus! Como esta cara 
acende o desejo de uma América uni pétala! 
Como dignifica a coragem de ter pena(s)! 
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E mais: o leque de Bisa Bia e de Bel, se 
abrindo ontem e hoje, para não se fechar 
nem depois do amanhã, de Regina Yolanda. 
E o escândalo da Violeta-Planta Lilás, do 
Ziraldo ... E o olhar comprido de O rei de 
quase-tudo de Eliardo França ... E a delica
deza escandalosa de Cláudia Scatamacchia 
em Comboio Saudades, Caracóis de Fer
nando Pessoa ... E ... tantos, tantos escânda
los com tudo a ver com quem quiser ver .. . 

Quiser ou souber ver? A imagem é cal
ma e sem pressa. Generosa e expectante. 
Dá-se como apoio, pausa e estimulo ao 
devaneio que se define como leitura indivi
dual - de novo, Regina Yolanda. 

E agora eu, professora, restauro meu 
processo de conhecer ludicamente. Aquele 
que naturalmente vivi e me vive. Aquele 
que agora organizo em método consciente: 

- Primeiro, há que olhar tudo longamen
te, entemecidatnente. Então, estamos ob
servando, com atenção e ternura a imagem 
- mundo em carne e osso no papel. Dados 

se levantando da imagem vista. Respostas 
sensoriais se agitando no fruidor. 

- Depois, é tomar consciência dos por
quês dos dados colhidos e das respostas que 
lhes datnos. Isto já é analisar: já é olhar 
como quem quer adivinhar. 

- Depois - ora depois! - que tenho eu de 
continuar aqui a falar, se tudo já deve estar 
virando fala no coração do leitor? 

Hoje, depois da curva perigosa dos ses
senta, sei muito bem que é com o olho que 
me alimento, que é pelo olho que posso 
devorar o mundo, num ato sério, numa re
lação profunda como um encontro amoro
so, de verdade. 

Acho até que foi por causa do olho que 
fiquei assim: irremediavelmente poeta. Pa
ra sempre? Assim seja. 

Francisca Nóbrega é especialista em Lite
ratura Infanto-Juvenil e professora de Teoria da 
Literatura na Faculdade de Letras da UFRJ. 
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n UM EN F ~~~~~~}=~~~p.. QUE ,. 

SOCIOLOGICO -DA ILUSTRAÇAO 

No Brasil os governos se sucedem por 
décadas e décadas sem legitimidade, sem 
afinidade com o povo do país, sem interesse 
por manifestações de caráter cultural. Pelo 
contrário, defendem a usura dos banqueiros 
e de um pequeno gmpo de privilegiados. 
Estes estão ávidos por acumular riquezas 
materiais, cada um por si, sem sensibilida
de, desgovernando este povo descrente, em 
troca das migalhas que caem da mesa das 
multinacionais. Sendo assim, não podemos 
esperar grandes deslumbramentos no cam
po restrito da arte industrializada, como as 
ilustrações para livros e, mais especifica
mente, as ilustrações de livros infanto-juve
nis, a não ser as exceções de uns poucos e 
sofridos artistas. 

O modelo econômico de um capitalis
mo selvagem, pronto para morder o lucro 
aqui e agora, não abre uma brecha para 
propostas de caráter social e cultural - nada 
a longo prazo, nada que se solidifique com 
o tempo. O interesse é apenas no imediato, 
de retomo multiplicado. É a mesma menta
lidade do português na colônia: raspar tudo 
o que puder e voltar correndo para Portugal. 

GERSON CONFORTO · 

Assim, nada mais claro, no caso das 
histórias em quadrinhos, por exemplo, que 
publicar histórias escritas e ilustradas no 
estrangeiro, com fotolitos já pagos pela 
grande tiragem lá de fora e mandados para 
cá a preço de banana. São enviadas princi
palmente, as que têm personagens ligados 
aos enlatados de televisão, que algumas 
ve.zes têm revistas editadas, escritas e de
senhadas aqui. São as personagens criadas 
nos EUA, como os Hulk e os Patinhas da 
vida, e que servem para burlar a lei dos 50% 
obrigatórios de quadrinhos nacionais para 
todas as editoras, assinada desde 1963 por 
João Goulart. Com isso, dane-se a cultura 
nacional, e com ela os ilustradores brasilei
ros de qualidade que têm de publicar suas 
histórias na França ou EUA, para depois o 
Brasil importar - como no caso do Sérgio 
Macedo, que foi homenageado pela grande 
imprensa brasileira como o Gauguin Tupi
niquim. Imprensa essa que não imprime 
seus originais belíssimos. 1 

Essa mentalidade matou aqui as publi
cações nacionais surgidas com Angelo 
Agostini, em 1869 (30 anos antes de Ycllow 
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Kid), com suas Aventuras de Nho Quim,2 e 
depois com o Tlco-Tlco ( 1905/50)3

. A pá de 
cal veio com as importações estrangeiras. 
No entanto, o mercado está aí, que o diga 
Timtim, com 50 anos de sucesso, vendendo 
sem concorrência e sem nenhuma publici
dade, formando leitores de livros, ainda que 
muitos intelectuais e educadores lhe torçam 
os narizes. Se o mercado de trabalho tem 
esse aspecto, a situação não melhora quan
do se observa como se dá a formação pro
fissional do ilustrador atualmente. Um ar
tista deve ser orientado desde criança, 
assim como se faz nos países civilizados. 
Não apenas com artistas, mas com atletas e 
outros talentos também, para que se desen
volvam com maior espaço para exercício e 
tenham mais tempo para observar os co
nhecimentos técnicos e artísticos, teóricos 
e práticos. Como dizia Picasso: Arte é 10% 
inspiração e 90% transpiração. O que 
acontece no Brasil é o contrário. Isso sem 
falar nas milhares de crianças que dormem 
nas mas, totahnente abandonadas e perse
guidas, filhos dessa espécie de 100 milhões 
de indianos do Brasil, para os quais o único 
caminho oferecido é o crime. Falo das 
crianças que podem freqüentar um colégio, 
os filhos dessa espécie de Bélgica dentro do 
Brasil (classificação do Joehnir Betting). 
Estas, além de não terem nonnahnente um 
convívio familiar de grandes culturas, en
contram na escola primária professores mal 
remunerados, mal formados e sem condi
ção de se aperfeiçoarem. Os professores 
dão aula o dia todo em várias escolas para 
sobreviver, alguns abnegados, muitos sem 
o menor tato para lidar com crianças, for
mando-se verdadeiros castradores, que de
sanimam qualquer esperança infantil nas 
matérias técnicas, sem dizer nas matérias 
artísticas. E por aí vai - quando vai... até o 

22 grau e, mais raramente, até a Faculdade. 
O futuro artista chega lá sem ter nenhum 
direcionamento, nenhum incentivo, encon
trando professores que não exerceram bas
tante a prática. No caso da formação do 
ilustrador, são raros os profissionais mais 
conhecidos e ativos no mercado que se ha
bilitam a dar aulas. Há poucas exceções 
como, por exemplo, Rui de Oliveira. O 
equipamento gráfico é inacessível para o 
aprendizado e para o resultado dos diplo
mados que nunca ouviram falar no tratado 
de Tordesilhas não sabem as normas ele
mentares da língua portuguesa e desenham 
no mesmo nível. A falta de infonnações é 
acrescida pela ausência de literatura espe
cializada em ilustrações infanto-juvenis em 
nossa língua, embora existam, em outras 
línguas, livros muito bons, mas muito ca
ros. 

O ilustrador brasileiro tem mesmo que 
sair do Brasil para estudar nos grandes cen
tros culturais ou tomar-se auto-didata, ad
quirindo conhecimento estudando o traba
lho de outros ilustradores famosos . Como 
são poucos os estudos brasileiros, atiram-se 
mesmo sobre os estrangeiros, nos anuários 
da Associação dos Ilustradores de New 
York, Graphis, ou nas pouquíssimas livra
rias especializadas em livros infantis euro
peus e americanos. O ilustrador tem que 
adivinhar as técnicas utilizadas e experi
mentar em cima do próprio trabalho, enco
mendado na véspera para entregar no dia 
seguinte. O trabalho é mal remunerado. As 
editoras se queixam de que vai encarecer o 
custo da produção e o preço de capa ficará 
inacessível ao público, mas pagam o fotoli
to sete vezes mais caro que o trabalho do 
ilustrador. O fotolito é feito em dois dias, 
enquanto as ilustrações levam dois meses 
para serem elaboradas. É preciso pegar vá-
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rios trabalhos ao mesmo tempo para sobre
viver, ou trabalhar em outra coisa paralela
mente. Muitos se envolvem com publicida
de, a máquina que tritura mas paga, ou com 
televisão, e por lá ficam de vez. A política 
que interessa é a que vende rápido, coerente 
com a concepção dos best-sellers, que ape
lam para as fórmulas de atração do leitor. 
São fórmulas rápidas e rasteiras e, por isso 
mesmo, as mais superficiais, sem conteúdo, 
tipo hambúrguer, que satisfaz mas não sus
tenta o colonizado. Esta atitude é responsá
vel pela importação massificante que traz 
seus modelos de vida e de personalidade do 
american way of life e outros, tão próximos 
do Brasil, em geral, como o salão de baile 
do fundo do galinheiro. 

Há tuna ausência de senso crítico em 
relação à qualidade das Hustrações por par
te do público. Não digo grande público, 
pois esse não lê, nem tem acesso a livros 
infantis, falo do público pagante, e até mes
mo de pessoas especializadas em literatura 
infanto-juvenil. Estes, naturahnente, não 
têm uma formação artística e não podem se 
manifestar com segurança a respeito. Suce-

dem-se as edições de grande quantidade de 
livros, com trabalhos de curiosos e princi
pahnente de baixo nível artístico. Estes, 
interessados em entrar no mercado, são fa
vorecidos pelas editoras sem condições de 
pagar um bom ilustrador, o que acaba avil
tando o próprio mercado e o público. 

Assim encontramos textos e ilustrações 
que não refletem a cultura nacional. Os 
estereótipos, quase sempre importados, es
tão alienados com relação aos problemas 
sociais do país e preocupados, apenas, com 
soluções formais sofísticas. Isso deixa de 
lado um canal de comunicação cultural im
portante, que são os próprios elementOs do 
desenho, como cenários e objetos. Esque
ce-se, muitas vezes, que estas coisas estão 
desaparecendo de nossa cultura, e pode
riam ser reveladas sutilmente em seu traba
lho, pois o desenvolvimento da forma é 
importante e deve transmitir sentimento, 
deve causar impacto e emoção. 

Gerson Conforto é ilustrador de livros in
fanti~ e trabalha no Setor de Imagens da FNLIJ. 

NOTAS 

1 Sérgio Macedo é ilustrador de histórias em quadrinho. 
2 As aventuras de Nho Quim. 
3 Tico-Tico 
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A CRISE 
DOS QUA 
DRINHOS 

MOACYCIRNE 

O tempo do preconceito cultural - peda
gógico, artístico, literário, psicológico -
contra as histórias em quadrinhos há muito 
que foi superado por um novo tempo, ape
sar de algumas poucas resistências: o tempo 
de uma leitura fundada na linguagem. So
mente os mais conservadores insistem na 
velha crítica de que as historietas provoca
riam delinqüência juvenil e/ou preguiça 
mental. 

A leitura que se ftmdamenta na lingua
gem dos próprios quadrinhos tem apontado 
para outra direção, muito mais enriquece
dora sob qualquer perspectiva. A partir dos 
anos 60, no bojo de uma revolução cultural 
que sacudiu a poeira dos velhos preconcei
tos, apreruiemos a ler a linguagem de um 
Capp - Ferdinaruio -, de mn Foster - Prín
cipe Valente -, de um Gould - Dick Tracy-, 
de Ziraldo - Pererê. 

Apreruiemos a ler a importância da es
trntura gráfico-narrativa que instaura os 
quadrinhos, assim como aprendemos a ler 
o uso criativo do balão e seus discursos 
falados e pensados. Até mesmo a questão 
temática passou a ser redimensionada. So
bretudo nos novos quadrinhos daquela épo
ca: quadrinhos que ora problematizavam o 
mundo dos super-heróis - através das cria-

ções de Stan Lee: Homem-Aranha, Demo
lidor, Hulk, Quarteto Fantástico, Surfista 
Prateado e outros -, ora reformulavam os 
quadrinhos para adultos - Barbarella, Jode
lle, Valentina, etc. Ora navegavam nas 
águas da contracultura, igualmente para 
adultos: os comics de Cnunb, Shelton, Cor
ben, Moscoso. 

Podemos dizer que, ainda hoje, vivemos 
sob o impulso criativo dos anos 60: o gran
de quadrinho produzido nos anos 80, nacio
nal ou internacionalmente, tem sido mna 
decorrência direta ou indireta da narrativa 
quadrinizada dos tempos dos Beatles, de 
Godard, do Maio francês, da Guerra do 
Vietnam, da Revolução Cultural Chinesa. 
Os trabalhos mais recentes de Manara -
como o excepcional Rêver, peut-être -, Mi
ller, Varenne, Luiz Gê, Laerte Coutinho, 
Paulo Carnso, entre outros, tratam de tuna 
concepção artística bastante ousada, bas
tante criativa, bastante instigante: são qua
drinhos de altíssimo nível estético, carrega
dos da mais estimulante modernidade, ou 
pós-modernidade, como queiram. 

Contudo, todos os exemplos citados no 
parágrafo anterior são de quadrinhos para 
adultos ou, então, para adolescentes. 
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Não existe mais um quadrinho infantil 
de qualidade? 

Como o Pererê, de Ziraldo, na primeira 
metade dos 60. 

Como Horácio, de Maurício, também 
nos anos 60. 

Como o Gato Félix, criação norte-ame
ricana dos anos 20. 

Sim, é verdade. Os quadrinhos para 
crianças não acompanharam o desenvolvi
mento gráfico-narrativo-temático dos qua
drinhos para adolescentes e adultos. Basta 
ver que o nosso maior produtor de séries 
infantis - Maurício de Sousa - nunca mais 
criou alguma coisa de realmente interessan
te; aliás, encontra-se mesmo numa fase de 
extrema chatura. E entre os estrangeiros, 
talvez só possamos destacar, a rigor, Cal
vin. É pouco, muito pouco. Enquanto, de 
um lado, os comics para adultos continuam 
ótimos, as historietas para o público mirim 
vivem um momento - que já dura mais de 
dez anos. - de pobreza franciscana. Como 
explicar este fato? 

Há, talvez, duas causas principais. Em 
primeiro lugar, a revolução cultural dos 
anos 60 abriu espaço para uma surpreen
dente aventura intelectualizada dos qua
drinhos, cujo imaginário fabular pôde me
lhor se relacionar com a invenção e o 
experimental. Os artistas puderam, então, 
enfrentar criadoramente a sua linguagem 
com maior senso crítico e criativo. Em al
guns casos, os quadrinhos conseguiram se 
libertar dos próprios mecanismos da indús
tria cultural. Em segundo lugar, por parte 
dos grandes produtores, houve - e há - um 
maior investimento cultural nos programas 
televisivos, do cinema de animação ao de
senho animado. A própria realidade do ima
ginário infantil mudou. 

Decerto, há autores que ainda apostam 
nos quadrinhos para a criançada. É o caso 
do nosso Ziraldo - um dos grandes nomes 
da quadrinhografia nacional -, que, depois 

de se aventurar, com sucesso, no mundo da 
literatura infantil, está retomando ao qua
drinho para a gurizada com a inteligente 
Revistinha do Ziraldo. Mas, por enquanto, 
tem sido uma exceção. Até quando? Será 
que o destino dos comics está voltado ape
nas para o mundo adulto? Sem dúvida, exis
te uma crise dos quadrinhos infantis. 

Mas esta não é uma crise necessaria
mente desgastante, na medida em que os 
quadrinhos - como um todo - estão atraves
sando um período de rara produtividade e 
criatividade: seus discursos gráficos e te
máticos estão cada vez mais espertos. E se 
é verdade que as crianças hoje lêem menos 
gibis - embora, no Brasil, as revistas do 
Maurício ainda sejam as mais vendidas-, o 
número de adolescentes e adultos que os 
lêem tem aumentado. 

Sem dúvida, temos que trabalhar com 
uma nova realidade cultural, uma realidade 
que, pra falar a verdade, começou em 1905 
com o Litt/e Nemo, de McCay: em nossa 
biblioteca, podem figurar lado a lado as 
obras de Thomas Mann e Milo Manara de 
Guimarães Rosa e Luiz Gê, de Franz Kafka 
e Guido Crepax, de Marcel Proust e Lee 
Falk, de James Joyce e Will Eisner, J.G. 
Ballard e R. Corben, assim como os filmes 
de Orson Welles, Antonioni, Eisenstein, 
Godard, Resnais, Renoir, Glaubcr Rocha. O 
cinema, a literatura, a música, a arquitetura, 
a novela policial, a ficção científica, o tea
tro, o poema de vanguarda, as artes plásti
cas e os quadrinhos fazem parte do grande 
quadro cultural do século XX,jtmto com a 
dança e as artes populares. 

Não podemos esquecê-lo./Não pode
mos ignorá-lo./Apesar da crise do quadri
nho infantil. 

Moacy Cirne - Professor, especialista em 
Histórias em Quadrinhos. Autor de vários livros 
e artigos sobre HQ. 
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PENSANDO EM -ILUSTRAÇOES 

Kafka, certa ocasião, andou negociando 
com um editor a publicação de seu texto A 
Metamorfose. Um desenho de capa chegou 
a ser feito. A Metamorfose é a história de 
Gregório Samsa, um sujeito que amanhece 
um dia na cama transformado num inseto. 
Pensando nisso, o ilustrador fez um dese
nho mostrando uma espécie de homem-in
seto. Kafka ficou uma bomba. Disse que 
não era nada daquilo 1• Fico imaginando o 
desenhista chegando em casa chutando por
ta, sua mulher perguntando: - tudo bem? e 
ele dizendo: não, apareceu o autor, um tal 
Kafka, um doido. Achou o desenho uma 
droga e todo o trabalhão que eu tive, até 
pesquisa em livro de biologia por causa do 
inseto, foi por água abaixo. 

É dura a vida de um ilustrador. 

Antes de Gutemberg, os livros eram 
produzidos à unha, manuscritos e desenha
dos um por um. Imagine um livro de Botâ
nica cheio de árvores, flores, folhas, raízes 
e sementes, além do texto. Para tirar uma 
cópia era necessário escrever e desenhar 
tudo de novo. Com o passar do tempo, as 
cópias, feitas sempre por diferentes <lese-

DE LIVROS 
RICARDO AZEVEDO 

nhistas, acabavam ficando diferentes umas 
das outras. É que a personalidade de cada 
desenhista interferia no trabalho. Carvalhos 
desenhados por fulano não se pareciam 
com os desenhados por beltrano. Carvalhos 
copiados dos de beltrano ficavam mais di
ferentes ainda. Um tratado de Botânica, por 
exemplo, escrito na Grécia Antiga, chegava 
a cópia em cópia, na Idade Média, comple
tamente distante do original2. Fico imagi
nando o pobre ilustrador medieval entrando 
em casa chutando porta, sua mulher per
guntando: - tudo bem? - e ele dizendo: não, 
picharam os desenhos; disseram que não 
sei quem, antigamente, desenhava papou
las muito melfzo.,.! 

Uma frase comum: as ilustrações fica
ram boas; fulano foi fiel ao texto. Que sig
nifica ser fiel a rnn texto? Um editor tem um 
texto na mão. Chama dez ilustradores. 
Manda os dez trabalharem em cima do tex
to. O resultado será dez interpretações vi
suais do mesmo texto. Dez visões diferen
tes. Um editor tem um texto na mão. Chama 
um ilustrador. O ilustrador, por qualquer 
razão, não pode pegar o trabalho. O editor 
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chama outro ilustrador. O segundo, claro, 
fará um trabalho diferente do que o primei
ro faria. 

Um editor diz: tal texto nasceu para ser 
ilustrado por fulano. Seu trabalho tem tudo 
a ver com o texto. Outro editor dirá o mes
mo? Cervantes publicou a primeira parte de 
seu maravilhoso Dom Quixote em 1605. 
Desde então inúmeras publicações foram 
feitas desse clássico da literatura. O livro 
foi ilustrado por Gustave Doré no século 
19. Doré era um senhor ilustrador. É difícil 
hoje dissociar a imagem do Cavaleiro da 
Triste Figura e seu fiel escudeiro, criados 
por Cervantes, dos desenhos e dos climas 
de Doré. 

Pergunto: Cervantes aprovaria tais de
senhos? Trezentos anos depois? Doré foi 
fiel ao texto? Que é ser fiel a mn texto? 

Essa idéia muitas vezes aparece mistu
rada com a de que todo o texto possui uma 
única e determinada leitura, um clima certo, 
uma chave, uma verdade mesmo, e que 
cabe ao ilustrador descobri-la e transmiti-la 
através de imagens. Será? Ou será que o 
ilustrador é apenas um artista que interpreta 
visualmente um texto e que, no máximo, 
pode dar sua visão ou versão do texto atra
vés dos desenhos? 

Uma coisa é certa: todo ilustrador inter
fere no texto. A razão é simples: palavras 
são sempre imprecisas. O texto diz: a moça 
bonita. O autor pensou numa moça. O leitor 
noutra moça. O ilustrador, noutra. Outro 
ilustrador, noutra ainda. Palavras possibili
tam várias leituras. A rigor, tantas leituras 
quantos leitores houver. O mesmo texto vai 
ser lido racionalmente por um e emocional
mente por outro. Despertará em diferentes 
leitores diferentes sensações. Pode ocorrer 
ainda que um ilustrador diante de mn texto 
seja tão subjetivo, que sua leitura se afaste 

demais de uma certa visão consensual -
portanto superficial e vaga mas, enfim, con
sensual. Isso pode ser mim. Isso pode ser 
ótimo. Vai depender da premissa, da expec
tativa que havia diante do trabalho. 

Dizer qual o melhor caminho visual a 
ser adotado diante de um texto significa 
dizer qual é o melhor a partir de uma deter
minada premissa. Muda-se essa expectati
va e novos caminhos surgirão. 

Num livro didático, quando o texto diz 
couve-flor, o desenhista deve desenhar cou
ve-flor. Só que, por acaso, existe mais de 
um tipo de couve-flor. Espécies que nem 
nascem por aqui. Fico imaginando um "ilus
trador chegando, belo e formoso, muna edi
tora com o desenho caprichado de lindas 
couves-flores australianas. O editor vai fi
car mna arara . É difícil ser ilustrador. Livros 
didáticos querem ensinar coisas, por isso 
sua linguagem deve ser simples, clara, pre
cisa, de modo a dar a menor margem possí
vel a interpretações. Isso é uma premissa. 
Uma expectativa. O ilustrador tem que se
~ui-la. 

Na obra literária as premissas são ou
tras. O comprometimento é com a ficção. O 
texto pode se dar ao luxo de voar, de ser 
prolixo, introspectivo, de inventar palavras, 
de ser poético, simbólico, emocional, má
gico, ambíguo. O ilustrador diante de um 
texto assim erra sempre. Erra pois tem que 
transformar cenas que lidas são ricas em 
alternativas de significado em uma ima
gem. O ilustrador tem que definir. Tomar 
um partido. Descer do muro das possibili
dades e optar. 

Essa é a desgraça do ilustrador. Essa é 
sua maravilha. 

Quando oferece sua visão de wn deter
minado texto, o ilustrador revela toda sua 
criatividade, sua técnica, seu corpo de 
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idéias e sua visão de mundo, dando ao leitor 
a riqueza do seu imaginário. Kafka tinha a 
razão de ficar uma bomba. O tal ilustrador, 
na tentativa de ser fiel ao texto, acabou 
caindo numa leitura literal, quer dizer, to
mou o texto ao pé da letra. Logo com Kafka, 
cuja obra é composta de textos e cheios de 
simbolismo, que podem ser lidos concomi
tantemente do ponto de vista existencial, 
metafísico, psicológico, político, etc. Caso 
aprovasse a capa, o autor estaria endossan
do uma leitura reduzida e medíocre de seu 
próprio texto. Quanto menos literal fosse o 
ilustrador, mais próximo estaria de uma 
visão coerente com a obra. 

Tomar um texto ao pé da letra! Isso nos 
remete ao universo da literatura infantil. 
Muitos dizem que as ilustrações, num livro 
para crianças, devem justamente ser lite
rais, seguir o texto o máximo possível ou, 
como nos livros didáticos, tomar as coisas 
ao pé da letra. Dizem também que num 
livro para crianças deve haver uma sincro
nia entre texto e imagens. Quer dizer: a 
ilustração deve estar sempre junto do texto 
que pretende ilustrar. Suponhamos um tex
to cuja história se passa predominantemen
te dentro de uma casa e que seu personagem 
esteja, por qualquer razão, passando por 
momentos tristes. Uma ilustração mostran
do o personagem andando sozinho, cabis
baixo, numa rna à noite não serviria - con
funde as crianças - pois não corresponderia 
à visão literal do texto onde as cenas inte
riores predominam. Outro exemplo: o per
sonagem é descrito vestindo mna detenni
nada roupa. Após caracterizá-lo conforme 
o texto, o ilustrador numa cena que se passa 

em outro dia, resolve mudar sua roupa. 
Seria inaceitável - confunde as crianças -
dentro dessa visão literal. Mais um exem
plo: ocorre uma cena dramática no livro. O 
ilustrador opta em mostrá-la não na página 
onde está narrada mas nas duas seguintes, 
retardando, assim, para o leitor, o surgimen
to da cena e, portanto, interferindo no ritmo 
da narrativa. Para muitos seria mn atentado 
- confunde as crianças - à sincronicidade. 
Mas confunde como, se as crianças do tem
po em que a gente vive - aquelas, bem 
entendido, que têm chance de comer, estu
dar, etc. - têm acesso a sistemas narrativos 
complexos muito antes de serem alfabetiza
das? Nem conhecem o beabá e já estão 
habituadas, através da televisão e do cine
ma, a acompanharem histórias onde várias 
narrativas se entrecruzam. Sabem que, co
mo na vida, personagens podem trocar de 
roupa sem correr o risco de perder sua iden
tidade. Entendem que, mesmo de fonna 
imprevista, uma mosca pode pousar num 
personagem. Percebem quando a câmara 
está narrando e quando a câmara é um per
sonagem. Sacam recursos como flash back 
e mil outros. Para essas crianças um livro 
não precisa trazer desenhos que, a pretexto 
de buscar uma fidelidade ao texto, só con
seguem ser óbvios. O que se espera são 
desenhos que somados ao texto consigam 
ampliar ao máximo o universo de significa
ção do livro como um todo. 

Ricardo Azevedo é autor e ilustrador de 
livros infanto-juvenis 

NOTAS 
1 Não sei se essa história é verdadeira. Para desenvolvimento desse texto isso não tem importância. 
2 Ver imagem lmprcnsa Y Conorimicnto, de W. M. !vins Jr. - Editorial Gustavo Gilli. 
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DEPOIMENTO 
EDUARDO EBENEZER OFELIANO DE ALMEIDA 

Começo a rascunhar este depoimento em meio a uma de minhas aulas 
de Ilustração Gráfica e História em Quadrinhos. Viola se diverte lem
brando como foi que Tio Patinhas, ainda jovem, ganhou sua primeira 
moeda, a da sorte, da qual nunca se separou: Foi engraxando sapatos! 
Ele era engraxate, antes de ficar quaquilhonário ... Depois Patinhas 
inventou um escovão de mecanismo manual que engraxava vários 
sapatos ao mesmo tempo. Mais tarde bolou uma serra que cortava 
muitas árvores duma só vez. Quando decidiu vender aparador de grama 
nas Arábias, aí sim.ficou riquíssimo! Seguem-se risadas. 

O curso tem sido llln sucesso e são as noções técnicas e teóricas sobre 
Histórias em Quadrinhos que mais atraem ahmos. Ano passado, tive 25 
alunos mensais. Este ano são 40, fora os dos cursos extras em clubes, 
universidades e escolas. Entre maio e junho montei llln de duas semanas 
para 25 alunos, através da FNLIJ, por sugestão da Many, coordenadora 
de cursos da Fundação. Então convidei especialistas em roteiro, semióti
ca, cartum e fanzine. O resultado foi um zine de 50 páginas com HQs 
dos alunos. Um entusiasmo só. 

Nunca enganei meus alunos quanto ao mercado nacional de HQ. 
Muitas vezes abro um curso dizendo que não se pode viver só de 
quadrinhos no Brasil, tem-se que fazer muita ilustração também. E 
acrescento que nosso mercado anda tão ruim que só pode melhorar. É 
uma forma engraçada de incutir esperanças nos alunos, mas a atração 
que a HQ exerce sobre aficcionados vindos de todas as áreas - tenho 
alunos fiscais, engenheiros, arquitetos, estudantes, economistas, artistas 
em geral, dentistas, etc - faz com que muitos tentem carreira como 
quadrinistas, fechando os olhos à dura realidade nacional. 

Muitos são os que sonham tomar-se um Maurício de Souza, ou um 
Angcli ou Laerte. O fenômeno Maurício se explica, em parte, porque 
Mónica & Cia. é obra concebida para equipe, não é obra de autor, e pode 
ser produzida em massa. Os casos de Angeli e Laerte, afora o talento, é 
que são humoristas, filão sempre melhor recompensado. No Brasil, o 
quadrinho de aventura é o primo pobre da narrativa figurada, e seus 
autores enfrentarão dificuldades mesmo quando o sucesso lhes sorrir. Sei 
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disso porque faço este tipo de HQ há 15 anos. São sempre altos e baixos ... 
E sempre conheci o sucesso. Meu maior sucesso são As Aventuras do 
Leão Negro, criação e roteiro de Cynthia, que desenho há dois anos em 
forma de tiras diárias, mas daqui por diante em forma de páginas para 
álbuns a cores. Diante da morosidade do mercado nacional, estamos 
exportando o Leão Negro e, em 1990, os brasileiros lerão seus álbuns 
vindos de Portugal, que nos acolheu com entusiasmo e respeito. Quanto 
ao público, que já dera voto favorável à tira, cabe assistir a tudo isso, sem 
atinar as razões de tantos descaminhos. 

O Leão Negro trata de fantasia na sua forma mais pura, como já disse 
uma estudiosa do assunto. E é fantasia, basicamente, o que o leitor de 
HQ procura. Quando conheci Cynthia, através de um fanzine que publi
quei durante um ano, me apaixonei por ela e por seu mundo interior. 
Como criadora da tira, ela consegue alienar-se de qualquer engajamento 
e, ao mesmo tempo, descrever de maneira original muito da nossa 
realidade e dos relacionamentos. Seus personagens felinóides, mergu
lhados numa cultura próxima das trevas dos nossos tempos medievais, 
emanam heroísmo e sensualidade cativantes. Prazer em criar e muito 
suor ao executar tem sido a receita do sucesso simples do Leão Negro. 
Fazer quadrinhos dá muito trabalho. Como disse Alex Raymond, criador 
de Flash Gordon, ser quadrinista é exercer ao mesmo tempo as funções 
de figurista, cenógrafo, ator, cameraman, roteirista, contra-regra e dire
tor. E é certamente daí que vem o prazer nesta arte, que há quem diga ser 
a Arte do Século. Fora os exageros, o certo é que a HQ é uma fonna 
poderosa de expressão e comunicação, que vem se tomando cada vez 
mais complexa e é perfeitamente capaz de transmitir uma visão de 
mundo bastante pessoal, tal como nas artes plásticas. Na verdade, uma 
revista que reúne dez autores de HQ, talentosos e originais, equivale a 
um museu de arte de bolso. Hoje, quadrinhos são feitos à aquarela, óleo, 
pastel oleoso, guache, crayons diversos ... Os originais dos mestres euro
peus e americanos são vendidos em galerias especializadas. O próprio 
Leão Negro, originalmente a cores, é trabalhado com penas inglesas e 
japonesas, aquarela holandesa e papel alemão. Como nunca consegui 
sensibilizar os editores nacionais no sentido de uma remuneração à altura 
do investimento na obra, e decidido a viver de HQ, iniciei meu curso há 
mais de um ano, o qual venho desenvolvendo em nível universitário. Até 
hoje, porém, estranho ser chamado de professor, mas tem sido uma das 
atividades mais gratificantes em que já me empenhei, pois muitas vezes 
é melhor tratar com alunos do que com editores. 

Em aulas, como as que dou, os alunos comparecem por prazer, não 
por obrigação. Isso ajuda muito. Sempre temos 30 ou 60 minutos iniciais 
de papo sobre HQ, Cinema, TV; respondo dúvidas sobre a profissão, tudo 
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para alunos de 11 a 55 anos. Depois, é trabalho mesmo e todos colabo
ram. A maioria, após completar o curso, permane.ce aprimorando técni
cas. Também virou ponto de encontro de quadrimaniacos. 

Como desenhista de HQ já fiz infantil, terror, faroeste, eróticas tipo 
Carlos Zéfiro, inúmeras capas, editei meus próprios títulos. Atualmente, 
sou assessor de imprensa da editora Meribérica do Brasil e correspon
dente de sua revista mensal de banda desenhada - HQ portuguesa -, 
Seleções BD, uma das melhores da Europa. Para a última Bienal do Livro 
montei wna exposição de BD no pavilhão português. Também começo 
a publicar, em setembro, na revista Ele & Ela uma série erótica a cores, 
concorrendo com um dos maiores autores estrangeiros, o argentino 
Horacio Altuna, publicado atualmente por Playboy. É uma responsabi
lidade! Outra responsabilidade tem sido exercer a função de presidente 
da Associação dos Ilustradores do Rio de Janeiro, cargo para o qual logo 
percebi faltar-me o trato necessário. Parece que estou imprimindo mna 
marca muito pessoal na minha gestão. Também conto com três livros 
ilustrados, me esforçando por outros. 

Mas a grande magia, para mim, ainda são os quadrinhos. E não 
devemos deixar a magia acabar, nunca ... 

Eduardo Ebenezer Ofellano de Almeida é ilustrador. 
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A 
DIVERSIDADE 

" DE TECNICAS 
MARCELO XAVIER 

Há 15 anos, quando decidimos montar um atelier, prevalecia a 
vontade de descobrir, experimentar novas fonnas e técnicas de arte. 
Experimentar e expressar uma arte contemporânea era nossa detennina
ção, nosso caminho, que resultou na criação de uma oficina de pesquisa 
e criação visual. Atualmente trabalhamos na criação de cenários, adere
ços, figurinos para espetáculos de teatro, música e dança, e também nos 
dedicamos às artes gráficas na confecção de cartazes, capas de discos e 
livros, programação visual e ambientação. 

Além disso, desenvolvemos trabalhos individuais que procuram res
guardar a identidade artística de cada um, preservando nossas particula
ridades de criação que alimentam a Oficina Mágica, nome de nosso 
atelier. Esses trabalhos têm sempre caráter de infonnação e experiência, 
extraído do cotidiano da Oficina que fm1ciona como um laboratório de 
investigação e discussão estética acerca das possibilidades da percepção 
visual. 

Meu trabalho de ilustração, portanto, também decorre disto. Com a 
prática de uma criação diversificada, a opção por novas fonnas de 
realização da ilustração veio naturalmente. 

Toda criação artística tem seu inexplicável. O ingrediente mágico 
responsável por isso é, a meu ver, a intuição. Ela traça um caminho que 
o artista apenas percorre. O fortalecimento da intuição é fundamental 
para quem se propõe a criar. 

A ilustração artística é ilimitada na sua forma como instrumento da 
própria arte. Tantas quantas forem as fonnas de expressão plástica da 
arte, tantas serão as formas possíveis de uma ilustração a ser criada e 
executada. 

A partir da possibilidade do uso da fotografia, antes dos processos de 
impressão, qualquer técnica que se escolha - colagem, escultura, mode
lagem, etc - pode ser expressa no plano tridimensional, do relevo à 
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planificação, resultando em efeitos bastante interessantes. Obtém-se 
assim, abertura de novas perspectivas para a exploração da imagem em 
artes gráficas. 

O desenvolvimento da fotografia e da indústria gráfica estimula, por 
sua vez, o aperfeiçoamento da ilustração. Por conseqüência, o ilustrador 
é positivamente desafiado a trabalhar novas expressões de arte e instiga
do a criar novas possibilidades de comunicação visual. 

Esses novos processos funcionam como wna abertura na linguagem 
da ilustração e nunca vão eliminar ou reduzir o valor das técnicas 
convencionais. As aquarelas, os bicos de pena e os guaches vão continuar 
belos, cumprindo maravilhosamente suas funções. É apenas mna questão 
de técnica. 

A ilustração tridimensional exige alguns cuidados especiais na sua 
elaboração. É necessário compreender que se trata de uma .concepção 
cenográfica, onde a luz, os volumes, a textura e a ocupação espacial têm 
papel fundamental. 

Detendo-se no processo fotográfico, antes do processo gráfico, é que 
se pode extrair os mais incríveis efeitos especiais. Tudo o que se consegue 
com a técnica fotográfica pode ser utilizado e trabalhado em ilustrações. 
Nesse tipo de ilustração, efeitos visuais surpreendentes podem ser alcan
çados. 

No livro Truques Coloridos1
, ilustrado de fonna tridimensional, no 

qual se usou massa de modelar, a luz de televisão imaginada, incidindo 
sobre os personagens, foi obtida por Branca de Paula - texto e fotogra
fia-, através do uso da luz natural, refletida por espelhos e chapas de 
isopor. É importante aproveitar os efeitos de sombras e variações de cor 
na iluminação. 

Já no livro O Dia-a-Dia de Dadé - fotografia de Waldir Lau e 
Gustavo Campos -, onde as cenas também são montadas com massa de 
modelar, a iluminação foi executada com luz de studio, usando-se filtros 
coloridos para mudança de clima de algumas cenas. 

O material e a técnica a ser usados não importam. O que interessa é 
o resultado plástico e a comunicação do que se pretende. 

O livro, como veículo da cultura, não é estático, nem fechado 
exclusivamente no seu conteúdo. Ele pode ser abstrato enquanto idéia, 
mas concreto como objeto, palpável, consumível. Possuidor, portanto, 
de volume, é visível. Troca-se de capa, atualiza-se através de nova 
diagramação, nos tipos, ou mesmo em novos papéis. 

Não há como negar a aparência plástica de uma mensagem escrita, 
seja ela qual for: um cartaz, um livro, um grafite, um anúncio ou um 
poema. 
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A ilustração, que possui seu habitat em todas estas peças, não tem 
como deixar de avançar, de apresentar novas soluções, criando, assim, 
novas emoções visuais, estéticas e artísticas. 

A ilustração é a versão plástica da literatura . 

... tudo quanto é de uma mesma época se assemelha; os artistas que 
ilustram os poemas de determinados tempos são os mesmos a quem 
encomendam trabalhos as sociedades.financeiras ... - Marcel Proust-A 
sombra das raparigas em flor. 

Durante anos realizamos na Oficina Mágica trabalhos ligados às artes 
plásticas, cenografia e ambientação de espaços, paralelamente ao meu 
trabalho de ilustrador e cartunista. Isto resultou em novos caminhos para 
a ilustração. O desenho e o plano cederam espaço à forma tridimensional. 
Novos elementos associados ao desenho converteram-se em um trabalho 
mais rico, intrigante, instigante e lúdico. Portanto, o resultado é, sem 
dúvida, surpreendente. 

Há a necessidade de se conhecer outras técnicas, como a luz, a 
fotografia, a cenografia, o enquadramento, etc. 

A minha experiência pessoal mostra-se como um caminho sem fim, 
onde o novo sempre surge. A cada experiência somam-se outras, num 
processo de desenvolvimento que se assemelha ao cinema, com milhares 
de possibilidades, o que toma o trabalho uma coisa boa de se fazer. 

Há ainda alguns fatores a serem considerados, como por exemplo, o 
econômico. Basicamente ele orientará o trabalho, o tamanho do cromo, 
o número de ilustrações, o papel, o fonnato do livro, etc. 

Daí, uma observação - as editoras nacionais, de maneira geral, não 
investem na produção de livros mais interessantes, por julgarem onero
sos. É claro que o trabalho, através do qual se buscam novas formas, é 
mais dispendioso. Porém, o resultado, comprovadamente, é mais apre
ciado. Isto sem negar o desenho, a aquarela, a forma primária, que 
também é mágica. Mas também há de se admitir que, num palco, mna 
rotunda pintada como cenário, por melhor que se possa fazer, não se 
compara ao cenário tridimensional, devido às suas inúmeras possibilida
des. É dessa forma que vejo a ilustração. 

Marcelo Xavier e Mário Vale trabalham jm1tos na Oficina Mágica. Ambos 
têm se empenhado na criação de ilustrações fotografadas a partir de cenários 
montados. 

NOTAS 
l Trttqttes coloridos, de Branca de Paula. 
2 O Dia-<J-Dia de Dadá, de Marcelo Xavier. 
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O DIREITO AUTORAL DO 
ILUSTRADOR 

NA LITERATURA INFANTIL 
HILDEBRANDO PONTES NETO 

Não há povo rico nem seguro sem raízes no coração e na fantasia 

1 - INTRODUÇÃO 

Quase nada se escreveu entre nós sobre 
os direitos que envolvem o trabalho de cria
ção artística do ilustrador. 

Matéria de grande significado, mas de 
há muito relegada pelos especialistas, aca
bou abandonada e esquecida nas prateleiras 
do limbo autoral, onde sofre até hoje dura e 
imerecida provação. 

É chegado o momento de resgatá-la des
se estágio injusto em que se encontra, pro
pagar-lhe a importância, devolver-lhe a 
dignidade. 

Esse esforço que aqui se pretende passa 
pela reflexão doutrinária, compreensão se
gura para a formulação de uma nova cons
ciência autoral, onde os direitos e deveres 
dos ilustradores, uma vez aclarados, pode
rão pennitir-lhes, através da transparência 
jurídica, a defesa mais eficiente da sua cria
ção intelectual. 

A prática tem demonstrado que falta aos 
autores dessa expressiva modalidade de 
criação intelectual o sentido dessa visão, 
razão pela qual não finnaram reivindica-

José Martí 

ções essenciais, nem obtiveram junto da 
indústria gráfica um tratamento cquânime, 
justo, à altura do trabalho artístico que de
senvolvem. 

Este estudo pretende oferecer subsídios 
que possam encurtar essas distâncias. 

Apresentar, quando menos, a instru
mentalização jurídica colocada ao dispor 
dos ilustradores pelo legislador autoral, 
possibilitando-lhes, quando em confronto 
com o mercado editorial, afastar a indese
jável exploração unilateral de sua obra. 

Por questão de afinidade, não pretendo 
estender a análise do trabalho de criação do 
ilustrador às suas mais diversificadas mani
festações. 

O meu exame estará circunscrito aos 
limites territoriais da ilustração infantil, ter
reno fértil e de produção generosa neste 
país, onde cada criador dos desenhos, en
volto em sensibilidade e magia, tem conse
guido, pelo traço e pela cor, implantar no 
coração das nossas crianças as mais lindas 
fantasias, os mais belos sonhos. 
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li - O TRABALHO ARTÍSTICO 
DA ILUSTRAÇÃO 

Indagado por Georges Charbonnier so
bre o que é ilustrar um texto, Henri Marisse 1 

respondeu: 

Ilustrar um texto não é completar um 
texto. Se um escritor precisa de um cartista 
para explicar o que disse, é porque o escri
tor é insuficiente. Encontrei escritores so
bre os quais não havia nada a fazer: tinham 
dito tudo. 

A ilustração de um livro pode ser tam
bém o embelezamento, o enriquecimento 
do livro em arabescos, conformando-se 
com o ponto de vista de quem escreve. 
Podem também fazer-se ilustrações com 
meios decorativos: um belo papel, etc. A 
ilustração tem a sua utilidade, mas não traz 
grandes coisas à literatura essencial. Os 
escritores não precisam de pintores para 
explicar o que querem dizer. Devem ter em 
si recursos suficientes para se exprimir. 

De outro lado, Maurice Sendak?- em 
entrevistas a Walter Louraine, perguntado o 
que ele pensava da ilustração em um livro, 
assim se expressou: 

Pode ser uma decoração ou uma expan
são do texto. É a versão do texto feita pelo 
ilustrador, a sua própria interpretação. 

Esta é a razão pela qual ele é sócio ativo 
no livro e não um mero eco do autor. 

Ser ilustrador é ser participante, é ser 
alguém que tem a mesma importância, ao 
expressar-se, que o autor do livro e, ocasio
nalmente, mais importância que ele, mas 
por certo não é ser um eco do escritor. 

O cotejo das opiniões externadas por 
excepcionais artistas me dá conta da impor
tância que essa modalidade de criação ar
tística tem para a literatura de uma maneira 

geral, em particular para a literatura infan
til. 

Quero crer que, quando Matisse opinou 
sobre a sua condição de ilustrador, ele me 
deu a impressão de falar como se estivesse 
preso a um texto poético de Mallarmé, ou 
talvez às ilustrações dos poemas de Charles 
D 'Orléans, ou até mesmo a ilustração de 
Ulisses, de James Joyce. 

Senti nele um profundo respeito pelo 
escritor, que, segundo afirma, não necessita 
dos pintores para explicar o que pretende 
dizer. 

Se bem compreendi o pensamento deste 
extraordinário pintor, a sua visão está vol
tada para o campo geral da literatura, sem 
que nela se vislumbre nenhmna preocupa
ção com os desenhos para crianças. 

Com Sendak a posição se me afigura 
bem outra. 

Ele confere ao ilustrador a mesma mag
nitude do autor do livro. 

Chega até a tributar-lhe maior impor
tância - mesmo que ocasionalmente, uma 
vez que para ele o ilustrador jamais será o 
eco do escritor. 

Para Sendak, ilustrar será sempre tuna 
fonna de pensar. 

Matisse e Sendak me auxiliam a com
preender o real significado da ilustração, 
em especial, na literatura infantil. 

Induvidoso que influências como estas 
conseguiram somar na fonnação conceituai 
dos ilustradores brasileiros, desenhistas que 
acreditam no trabalho que fazem para as 
nossas crianças, e que aos poucos vão trans
pondo pelo talento as fronteiras deste país. 

Aqui me lembro deAngela Lago3 quan
do no 1 Encontro de Leitura e Literatura 
Infantil, na FAFI, em Belo Horizonte, em 
1985, escreveu com rara felicidade, no tra~ 
balho Algumas Reflexões sobre Planeja-
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mento Gráfico do Livro de Imagens, no 
debate à palestra de Paulo Bernardo, que: 

gostaria de recuperar a palavra ilumi
nura, que é em si tão bonita e dar a ela um 
novo sentido. Ilustrar é iluminar. É ilumi
nar um texto com a luz própria da ilustra
ção. É desvendar, com clareza da imagem, 
a narrativa. 

Ou então como Marisa Mokarzef em 
Confissões de uma Autora: 

Meu ato de criar é múltiplo. Sou escri
tora, sou ilustradora. Tenho vontade de 
virar musical, roteiro de cinema, teatro ou 
TV. Negar meus vários eus, não posso e nem 
quero. 

Com eles jogo o jogo lúdico da imagi
nação, falo a linguagem da vida. 

Denise Fraifeld e Fernando José Alzu
guir Azevedo5

, quando trataram do tema: 
Ilustração: Uma proposta de leitura, den
tro do projeto Ciranda de Livros, no SESC 
de Nova Friburgo, um julho de 85, deixa
ram claro que: 

A imagem possui o poder mágiço de 
remexer nossas emoções antes mesmo de 
compreendermos racionalmente o que está 
chegando aos nossos olhos. 

Luís Camargo6
, no IV Seminário Latino 

Americano de Literatura Infantil e Juvenil, 
ao discorrer sobre Análise da Imagem, afir
ma que: Não há o olhar ingênuo - estamos 
sempre comprometidos com o nosso passa
do. Para o ilustrador, isto significa que ele 
sempre trabalha a partir de uma grande 
variedade e tipos diferentes de imagens, 
absorvidas e transformadas no decorrer de 
sua vida. Para a criança, significa que ela 
fará a leitura da ilustração juntando todas 
as imagens interiores anteriores - o que 
nem sempre corresponderá a uma leitura 
objetiva. 

Ana RaqueF, ao escrever Contos de 
Fadas: ilustrar ou não?, fala do grande 
desafio que lhe fascina: viajar na estória, 
tentar puxar o leitor junto, perder o contro
le dos limites do papel. 

Estou convencido de que o trabalho do 
ilustrador na literatura infantil reside na sua 
capacidade de aprisionar o imaginário den
tro dos desenhos coloridos de fonnas infi
nitas. 

É como se eles fossem decalques, figu
rinhas que as crianças recortam com os 
olhos e colam com amor no inesquecível 
álbum da memória! 

Não é sem razão que Reinaldo A/fonso8 

nos dá a definitiva dimensão da ilustração: 
Para cualquier nível toda ilustración 

tiene que ser una obra de arte. 

Ili - A ILUSTRAÇÃO FACE À 
LEI 5.988/73 DE 14/12/73 

3. Não foi dispensada ao ilustrador bra
sileiro a proteção legal de que ele necessita. 

A Lei 5.988de14 de dezembro de 1973 
não cuidou dessa modalidade de criação 
com a devida ênfase. 

O fato de ter reconhecido no art. 62, itens 
VIII e IX, as obras de desenho e ilustração 
como sendo obras intelectuais protegidas, 
não revela obrigatoriamente, da parte do 
nosso legislador autoral, uma maior refle
xão sobre o seu significado e alcance. 

Ao se examinar a lei, o que se constata 
é a ausência de dispositivos específicos que 
digam desta espécie de criação com melhor 
propriedade e regulem os seus reflexos de 
ordem econômica de fonna mais precisa. 

O elenco das criações intelectuais re
produzidas pelo art. 62 da Lei 5.988/73 fo-
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ram contempladas não por wna exigência 
das respectivas categorias de criadores in
telectuais, muito ao contrário, figuram no 
texto da lei por uma benesse, visto ser quase 
que wna cópia fiel do art. 2, alínea 1, da 
Convenção de Bema.9 

De qualquer sorte, sendo o desenho e a 
ilustração considerados obras protegidas, 
daí decorre que aos seus criadores se esten
dem os direitos morais e patrimoniais sobre 
as obras que criam. 

O direito moral - art. 25 da lei -, consti
tui-se em um leque de prerrogativas de or
dem estritamente pessoais, inalienáveis e 
irrenunciáveis, que se estendem ao reco
nhecimento da paternidade da obra, ao seu 
ineditismo, à sua integridade, à possibilida
de de sua modificação, ou à de mantê-la ou 
não em circulação. 

Do ponto de vista do direito patrimo
nial, firma a Lei de Regência que cabe ao 
autor o direito de utilizar, fruir e dispor de 
sua obra e autorizar a sua utilização e frui
ção por terceiros. 

Dentre as formas de utilização, o art. 30 
da Lei 5.988/73 estabelece no item I, a 
edição. 

Quando estudamos no seu título IX, Ca
pítulo I, arts. 57/72, a edição literária, artís
tica ou científica, verificamos que o legis
lador ao elaborá-Ia, voltou-se muito mais 
para o editor da obra do que para os seus 
autores. 

A lei autoral fortalece muito mais a po
sição da indústria editorial do que a do 
criador que lhe serve. 

Ora, se tal ocorre com o autor literário 
o que dirá com o ihL<>trador de uma obra 
infantil. 

Do conseguinte, toma-se importante 
uma maior reflexão sobre a relação ilustra
dor X editor, para que possamos avaliar, do 

ponto de vista prático, quais são as distor
ções dela decorrentes e os seus possíveis 
reparos. 

IV - A NATUREZA JURÍDICA 
DA ILUSTRAÇÃO 

De início, devemos estabelecer qual é a 
natureza jurídica da relação entre o autor do 
texto e aquele criador que o interpreta na 
obra infantil. 

Na maioria dos casos, o ilustrador tra
balha em cima do texto que lhe é entregue 
pela editora. 

Existem casos em que o texto e a ilus
tração nascem juntos, frutos do trabalho de 
um único criador. Pode também ocorrer que 
o autor da história indique o ilustrador de 
sua preferência. 

Tais hipóteses são modalidades de reali
zação deste trabalho artístico. 

O que importa realçar é que o texto e a 
ilustração formam um trabalho de co-auto
na. 

Concorrem para a sua realização dois 
autores distintos, criadores de gêneros dife
rentes: o que escreve uma história e aquele 
que lhe dá vida através do desenho. 

Publicadas essas duas criações, sob a 
fonna gráfica do livro infantil, embora di
visíveis, elas se tomam indivisíveis en
quanto obra literária, livro infantil. 

Nada impede, entretanto, que o texto ou 
a ilustração possam ser utilizados diferen
temente daquela finalidade para a qual fo
ram criados, desde, é claro, que com a au
torização de um dos autores. 

É a regra contida no art. 24 da lei: 
Se a contribuição de cada co-autor per

tencer a gênero diverso, qualquer deles 
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poderá explorá-la separadamente, desde 
que não haja prejuíw para a utilização 
econômica da obra comum. 

E o art. 23 prescreve o exercício dos 
direitos dos co--autores de comum acordo, 
salvo convenção em contrário. Consigna, 
no seu parágrafo único, que a divergência 
será decidida pelo Conselho Nacional de 
Direito Autoral, a requerimento de qual
quer co-autor. 

No art. 31, ao se estabelecer regras so-
bre a co--autoria, utiliza-se conceitualmente 
a palavra colaborador. Ao mesmo tempo 
que se adota conceitualmente a figura do 
co-autor, confunde-o com a figura do cola
borador. 

O Prof José de Oliveira Ascensão 10 ao 
comentar, em sua obra o art. 31, diz: 

Ili - Procurando uma diferença, verifi
camos que o art. 23 fala em co-autoria, e o 
art. 31 em obra de colaboração. 

E em seguida conclui: 
É pois a situação de co-autoria que é 

regulada também pelo art. 31. 
Em que pesem os doutrinadores nacio

nais e estrangeiros de prestígio consagra
rem essa sinonímia, ela se me afigura incor
reta, das mais infelizes. 

Do ponto de vista da criação, o colabo
rador encontra-se em patamar inferior ao 
criador de uma obra. 

O que é co-autor senão o autor de um 
trabalho de criação artística? 

Quem colabora na criação de uma obra 
terá que desempenhar o papel secundário 
de colaborador. 

Se cria, será autor, co-autor em hipóte
ses de parceria. 

Como diz o Prof. Antônio Chaves: 11 

Para que a cooperação dê qualidade de 
autor é necessária, acentua-se, que ela te
nha certa importância e dignidade intelec-

tua!, não sendo reputado co-autor quem 
somente contribui com conselhos para a 
formação da obra, nem o artífice que sob a 
direção do escultor deu a um bloco de 
mármore, de onde surgirá uma estátua, o 
primeiro debate. 

Quem simplesmente colabora na ativi
dade da criação de uma detenninada obra 
não lhe imprime a marca de sua personali
dade. Se o faz na qualidade de colaborador 
deixa de sê-lo para transfonnar-se em autor. 

O Direito de Autor nasce do ato de criar 
sustentado nos elementos. da originalidade 
e da novidade. 

É possível que a colaboração tenha sem
pre importância dentro de um processo 
criativo qualquer. Mas lhe faltará, por certo, 
majestade intelectual para colocá-la no pa
tamar da criação artística. 

V - A EXPLO~AÇÃO ECONÔMICA 
DA ILUSTRAÇAO 

Finnando o entendimento de que escri
tor e ilustrador trabalham em sistema de 
co-autoria, toma-se importante analisar co
mo vem se dando na prática a exploração 
econômica da criação artística do ilustra
dor. 

Em se tratando de literatura infantil, o 
autor percebe, a título de remuneração au
toral, um percentual por livro vendido, co
mumentc conhecido como preço de capa. 

Esse percentual é fruto de negociação 
de partes: autor X editor. 

Com o ilustrador a negociação se dá de 
maneira diferente. Ao entregar os desenhos 
ele recebe o preço pelo seu trabalho e nada 
mais. 
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Estou falando de mna genérica remune
ração, uma vez que se sabe que existem 
ilustradores que já participam da explora
ção econômica da venda do livro, repartin
do com o autor do texto o percentual pelo 
preço de capa. 

O que é inaceitável na relação ilustrador 
X editor é que o preço pago pela entrega das 
ilustrações ainda seja confundido como pa
gamento de direito autoral. Direito Autoral 
não é salário. 

O ilustrador não deve e não pode abrir 
mão de participar dos proventos pecuniá
rios decorrentes da exploração econômica 
de sua obra. Esse é o direito patrimonial que 
a lei llie assegura. A que título então llie está 
sendo negada uma porcentagem em cada 
livro vendido? 

Segundo os editores, sobre o livro infan
til recai um alto custo a impedir uma me
lhoria de remuneração, além daquela que é 
paga no ato da entrega da obra. E na hip&. 
tese de edições sucessivas da obra sem con
trato entre ilustrador e editor que preveja 
uma remuneração além do preço da enco
menda? 

Neste caso confinna-se uma re-utiliza
ção das ilustrações em detrimento dos direi
tos patrimoniais do seu criador. 

A ausência de contratos escritos, onde 
se firma em favor do ilustrador outra fonna 
de provento pecuniário pela exploração de 
seu trabalho, é praxe condenável existente 
nomeio. 

E quando se dá a feitura do livro infantil 
exclusivamente com ilustrações em texto? 
O ilustrador recebe do editor o preço pelos 
seus desenhos por ocasião da entrega dos 
mesmos, e nada mais? ... 

1ão grave distorção patrimonial, que a 
prática vem apontando, deverá serobjeto de 
vertical reflexão da parte dos ilustradores. 

Quando ocorre de o ilustrador reclamar 
do editor uma participação no preço de cada 
obra, lhe é proposto o pagamento de uma 
percentagem que nonnalmente correspon
de à metade do preço de capa percebido 
pelo autor do texto. 

Nada mais absurdo! 

Se, por decorrência de um princ1p10 
constitucional - art. 153, § 25, CF -, só o 
autor da obra pode estabelecer o preço do 
trabalho que cria, toma-se inadmissível 
imaginar tUna modalidade de meação de 
remuneração. 

Não se pode retirar do autor parte do seu 
direito autoral sob o pretexto de dividi-lo 
com o seu co-autor. A relação econômica 
não deve ser deslocada de seu campo pr&. 
prio, ou seja, ilustrador X editor. 

Essa questão necessita ser examinada 
com cuidado para que não se crie o péssimo 
hábito de aliviar o custo natural da obra 
infantil às custas do traballio de criação, o 
verdadeiro responsável pela lucratividade 
do universo editorial. 

VI - MODALIDADES DE 
CONTRATAÇÃO 

As relações entre o ilustrador e o editor 
não se esgotam no fator exclusivamente 
econômico. 

Deve tomar-se uma preocupação sua 
proteger junto ao editor a qualidade técnica 
do traballio de criação que realiza. 

Por essa especificidade, a utilização do 
trabalho artístico do ilustrador não deve ser 
negociada mediante a cessão de direitos 
prevista nos art. 52/56 da Lei 5.988/73. 
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Um contrato de edição difere substan
cialmente de um contrato de cessão de di
reitos. 

Mediante o contrato de edição, como 
nos ensina Fabio Maria de Mattia:12 

O autor transfere ao editor as faculda
des que compõem seu direito de reproduzir 
sua criação. Através da transferência, o 
editor converte o original em livro. 

Enfim, o autor transfere as faculdades 
indispensáveis para explorar o futuro livro 
através da edição. 

Pelo contrato de cessão, o titular de 
direitos transfere a outrem esses direitos. O 
cessionário de sub-roga em todos os direi
tos do cedente, que desaparece da relação. 
Opera-se uma verdadeira venda. A obra sai 
de seu controle e domínio. 

A cessão de direitos deve ser evitada nas 
relações contratuais, envolvendo o criador 
nacional ou até mesmo banida do texto do 
anteprojeto da futura lei autoral, em fase de 
estudos e elaboração no âmbito do Conse
lho Nacional de Direito Autoral - CNDA. 
O contrato de edição não se me afigura a 
melhor solução que o ilustrador possa ele
ger. 

Vejo no contrato de licença autoral a 
fonna mais segura para o ilustrador defen
der e garantir o uso de sua obra. Essa mo
dalidade de contrato lhe permite manter sob 
o seu domínio os desenhos que cria, licen
ciando-os dentro de condições que lhe pa
reçam as mais favoráveis. Os originais das 
suas ilustrações serão sempre de sua pro
priedade. 

Em caso de novas reproduções solicita
das pelo editor elas lhe serão colocadas à 
disposição, franqueadas sem nenhuma for
ma de embaraço. As ilustrações de cada 
criador representarão sempre o seu grande 
ácervo, o seu patrimônio artístico, e disso 

ele não pode jamais olvidar. Permite de 
igual modo ao ilustrador licenciar seus de
senhos condicionando o direito de controlar 
os serviços de diagramação e a qualidade 
do fotolito. Caso não corresponda aos prin
cípios elementares de qualidade, ele fica 
com a faculdade de recusá-los. 

A licença autoral permite-lhe, ainda, es
tabelecer o número de ilustrações a serem 
criadas, o tamanho de cada uma, e a técnica 
a ser utilizada para a sua feitura, e o impe
dimento de que elas sejam usadas fraciona
das pelo editor. 

VII - SANÇÕES PRÇVISTAS EM 
CASO DE VIOLAÇAO AUTORAL 

Pela sistemática da lei autoral brasileira, 
a violação do direito autoral do autor carac
teriza uma lesão de ordem patrimonial irre
versível, somente reparada pela via indeni
zatória. 

Dentre as sanções civis e administrati
vas previstas na lei 5.988/73, a descrita no 
art. 123, em que pese ser genérica encerra 
em seu conteúdo uma apenação civil de 
maior alcance: 

O autor, cuja obra seja fraudulenta
mente reproduzida, divulgada, ou de qual
quer forma utilizada, poderá tanto que o 
saiba, requerer a apreensão dos exempla
res reproduzidos ou a suspensão da divul
gação ou utilização da obra, sem prejuízo 
do direito à indenização de perdas e danos. 

Com efeito, a sanção em matéria autoral 
não se limita à Lei 5.988/73. 

A Lei 6.89.5, de 17 de dezembro de 
1980, deu nova redação aos artigos 184 e 
186 do Código Penal, aprovado pelo Decre
to-Lei nº 2.843 de 07 de dezembro de 1940. 
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&ta é a nova redação: 
Art. 184 - Violar direito autoral. Pena: 

detenção de três meses a um ano, ou multa 
de NCZ$ a NCZ$ 

12 - Se a violação consistir na reprodu
ção, por qualquer meio, de obra intelectual, 
no todo ou em parte para fins de comércio, 
sem autorização expressa do autor ou de 
quem o represente, ou consistir na reprodu
ção de fonograma e videofonograma, sem 
autorização do produtor ou de quem o re
presente: Pena: reclusão de um a quatro 
anos e multa de NCZ$ a 
NCZ$ 

O art. 186 prescreve nos crimes previs
tos, neste capítulo, que somente se procede 
mediante queixa, salvo em prejuízo de en
tidades do Poder Público. 

Do conseguinte, tanto a lei de Regência 
quanto a Lei Penal impõem sanções quanto 
ao uso indevido do trabalho de criação ar
tística do ilustrador sem a sua prévia e ex
pressa autorização. 

VIII - CONCLUSÕES 

Procurei transmitir neste estudo preocu
pações que são frutos da minha vivência 
como autoralista. 

Sei o quanto me foi difícil tratar ques
tões que envolvem essa fascinante modali
dade da criação intelectual que é a ilustra
ção na obra infantil, cujos conceitos e 
compreensões não se encontram entre nós 
sedimen~os. Mas não será difícil acredi
tar que já e passada a hora de os ilustradores 
nacionais permitirem experiências doloro
sas como as relatadas por Regina Yolanda 
M. Werneck 13

: 

Recebi os originais de minhas ilustra
ções exceto os capitulares. Quando recla
mei, a responsável pela editora S que é 
minha amiga afirmou que me entregara na 
mão. 

ou, 
A editora R recebeu meus originais de 

minhas mãos e afirmou jamais ter recebido. 

ou então essa inacreditável situação vi
vida por ela própria: 

Há tempos ilustrei o livro de uma ami
ga. Quando solicitei o pagamento já trata
do verbalmente recebi a seguinte resposta: 

- Peça d sua amiga. É ela que tem que 
pagar. É claro que até hoje não recebi ne
nhum centavo por aquelas ilustrações. 

Cada caso é um caso. 
Não basta que apenas a lei coloque à 

disposição desta importante categoria me
canismos de defesa de sua criação intelec
tual. 

É essencial que os ilustradores se orga
nizem em tomo de uma associação nacional 
de defesa e cobrança de seus direitos auto
rais. É na união que se encontra a única 
forma de fortalecer o trabalho intelectual, 
equilibrar a sua relação com o capital. 

No dia da criação desta associação, cada 
caso deixará de ser, felizmente, mais um 
caso! 

E nos dizeres felizes de Angela Lago, 
ilustrar será duplamente iluminar! 

Hildebrando Pontes Neto é Vice-Presiden
te do Conselho Nacional de Direito Autoral, 
membro do Instituto lnteramericano de Direito 
de Autor, membro do Instituto dos Advogados 
do Estado de Minas Gerais. 
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LEWIS CAROLL E AS l~USTRAÇÕES 
" M DE ALICE NO PAIS DAS Q 
V"" ~R~'VILH~ ~ 

No dia 4 de julho de 1862, o professor 
Charles Dodgson da Universidade de Ox
ford, conta uma história a três garotas com 
quem ele faz um passeio de barco pelo rio 
Isis. 

Em 1865, ele publica esta história sob o 
pseudônimo de Lewis Carroll e com o título 
Alice no País da Maravilhas. 

Com este livro ele se tomará tun autor 
mundialmente conhecido ... dos adultos. 

A história de uma obra literária é, cm 
geral, interessante. Esta de Alice é mesmo 
apaixonante para ser seguida através de 
suas ilustrações e de seus ilustradores. 

Afice,peque11a história moralizante, é 
criada e publicada no século 19 para um 
público de garotas inglesas por um honorá
vel professor de matemática. A obra faz, a 
cada página, referência para suas crianças 
sobre outros livros da literatura infantil bri
tânica, com personagens emprestadas das 
canções de ninar e das canções de árias, em 
moda durante o reinado da rainha Victória ... 
Narrativa onde as peripécias foram criadas 
dentro de uma improvisação oral a partir de 
encadeamentos provocados por uma utili
zação maliciosa de mots à tiroirs, de mots
porte-manteaw:, de palavras de duplo sen
tido especificamente inglês e mesmo 
britânico ... Alice é hoje uma das obras lite
rárias que atraiu o maior número de gênero 
de imagens: pintores, ilustradores, cineas
tas, e que inspirou um grande número de 

JANINE DESPINETIE 

interpretações em imagens a artistas prove
nientes de diferentes escolas de arte. Exis
tem, hoje, mais de 200, em todo o mundo. 

Em primeiro lugar, os anglofones, de 
John Tenniel, o ilustrador da primeira edi
ção na Mac Miffan, a Anthony Browne para 
a última edição na Walkers em 1988. 

E depois, tem os outros, e nos outros: os 
latinos ... os gennânicos ... os eslavos ... os 
orientais. Na França, por exemplo: Nicole 
Claveloux (Grassct/Ruy Vida! 1974) e Rico 
Lins (Livro de Bolso 1980); na Espanha: 
Lola Anglada (Mentoza 1928 - Juventud 
1971) na Suécia: Tove Jansson (Bonniers 
1966) na Tcheco-Eslováquia: Dusan Kallai 
(Mlade Leta 1981), no Brasil: Darcy Pen
teado (Companhia Editora Nacional 1970). 

Desde que tivemos - por ocasião de uma 
exposição internacional organizada pela 
8.P.I. do Centro Pompidou, em Paris - a 
possibilidade de ver em conjunto todas es
tas interpretações gráficas, não poderíamos 
deixar de nos interrogar sobre a magia pro
vocativa de tun Texto que pode conduzir a 
uma tal multiplicidade de imagens de wn 
Personagem que não é mais que uma garo
ta, e sobre as Aventuras que não passam de 
sonhos da infância. 

A obra de Carroll foi freqüentemente 
analisada sob seus aspectos literários, filo
sóficos, teológicos, psicológicos, socioló
gicos, por eminentes exegetas: os herdeiros 
do romantismo encontram aí, o culto da 
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inocência infantil e a candura da alma; os 
surrealistas o atrativo do irracional; os cien
tistas se interessam pela lógica matemática 
do prof. Dodgson, ou melhor, Carroll; os 
sociólogos vêem na obra a análise dos con
flitos religiosos e das controvérsias políti
cas na universidade de então; os psicanalis
tas ligam as aventuras de Alice aos traumas 
do nascimento. 

Mas poucos se interrogam sobre o se
gredo da atração que exerce sobre um ilus
trador, seja devido a sua celebridade como 
o pintor Salvador Dali na Espanha, ou no 
começo de sua carreira como Dagmar Ber
kova, na Tcheco-Eslováquia, quando Alice 
foi o tema de sua monografia de fim de 
curso na Escola de Belas Artes ... antes de 
se tomar um livro maravilhoso. 

Será por que as interrogações e angús
tias da garota de 7 anos à procura de sua 
identidade e de seu lugar na Sociedade, 
encontram sempre um eco junto ao artista 
para quem é natural questionar cada nova 
criação? Ou por que no texto de Lewis 
Carroll um artista encontra suas próprias 
interrogações de seu trabalho? bistorções 
corporais, inversões visuais, abolições de 
noções temporais ou espaciais, encaixes de 
expressões verbais, provocando novas ima
gens mentais ... enfim, todo um imaginário 
do homem de imagem. 

Sim,a análise de Alice se revela apaixo
nante para ser descoberta através da lingua
gem sensível e universal da Imagem porque 
o reverendo Dodgson é também um homem 
de imagem. Ele desenha e é fotógrafo - seus 
álbuns de fotografia de garotas são editados 
atualmente. É com sua ciência de fotógrafo, 
juntamente com a de lógico, que o autor de 
Alice camuflou, sob os jogos de absurdo, o 
sim'bolismo desta partida inacabada, de Jo
go de Xadrez, de sonho... e a deixando 

inacabada ele a deixa aberta para os outros, 
a interpretações sempre renováveis. 

A começar pelo retrato de A !ice. 
Conhecemos, hoje, os desenhos que 

ilustram o manuscrito de Alices adventures 
under ground que ele ofereceu como pre
sente de Natal à garotinha para qual ele 
escreveu em 1864. Eles testemunham uma 
originalidade de criação e uma vanguarda 
idêntica ao tema da narrativa para a época. 

Lewis Carroll, fotógrafo, retratista pru
dente, personifica através da Imagem, a 
heroína de sua história. Ela estará presente 
através de mna visão interrogadora e um 
sorriso antes mesmo que comece a narrati
va, mas ele não a descreverá a seus leitores. 
Deste modo ela poderá ser eternamente a 
mesma e sempre diferente, segundo a visão 
dirigida a ela. Lewis Carro li não fixará mm
ca a lembrança pelas palavras. 

Alice sentada à beira do rio começava 
a se cansar de não ter nada a fazer. Ela 
havia dado uma olhada no livro que sua 
irmã estava lendo, mas neste livro não ha
via nem imagem, nem diálogos. E Alice 
pensava para que podia servir um livro sem 
imagem nem diálogos. Ela estava lá, por
tanto, tentando pensar - na medida do pos
sível pois o calor daquele dia, entorpecia 
um pouco o espírito - se o prazer de fazer 
uma guirlanda deflores era suficiente para 
que se levantasse e as colhesse, quando de 
repente um coelho branco, de olhos rosas 
passou correndo ao seu lado ... 

Espaço - Imagem: é Alice dentro de sua 
relação com as coisas e com os seres. 

Espaço - Texto: é através do olhar de 
Alice sobre as coisas e os seres e sobre ela 
mesma que Lewis Carroll procura se expri
mir. 

Do mesmo modo que com sua máquina 
fotográfica, à procura ilustrativa de sua nar-
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rativa, ele se interessa sobretvdo em repre
sentar sua heroína em situação: Alice curicr 
sa, Alice em lágrimas, Alice discutindo ... 
com o coelho, o rato, o cachorro, a lagarta, 
o gato, o pombo ... com os reis e rainhas dos 
jogos de cartas, com os peões do jogo de 
xadrez ... Alice em suas metamorfoses: pe
queno com exagero, grande com exagero. 
Mas sempre implicado na ação ou especta
dora. Qualquer que seja o tamanho da ima
gem ou lugar reservado na página para esta 
Imagem, Lewis Carroll focaliza a atenção 
do leitor sobre o olhar de sua heroína, e este 
olhar, estranhamente fixado em algum lu
gar que o leitor não vê, é tão provocador de 
interrogação para ele que ele o reconduz ao 
texto para ler melhor. 

Os artistas, mais que nós, depois de cem 
anos, aproveitam este apelo para ver além 
do visível e se deixam tentar recriar o que 
Carroll sugeria, mas que os olhos de Alice, 
quer dizer os olhos da infância, pareciam 
ver. 

Em faces de A !ice tentamos mostrar este 
extraordinário movimento de apropriação e 
perenidade de uma obra, através de jogos 
de equivalência visual, evoluindo de gera
ção em geração e de país em país, sobre um 
tabuleiro de jogo de xadrez transformado 
em planetário ... Percebemos a necessidade 
de uma conotação gráfica ligada ao am
biente dos leitores, assim que a obra é tra-

duzida ou reeditada, depois de um longo 
período. Mais vale por exemplo, no Brasil, 
o humor precursor da versão de Darcy Pen
teado (1984) que os estereótipos, digamos 
universais, dos estúdios Disney ... 

A força da obra se fundamenta sobre o 
desligamento interpretativo em sua conota
ção sociológica e topográfica que marca o 
estilo do artista ilustrador. 

Na concepção visual e realização de 
Alices Adventures Under Ground, Lewis 
Carroll assumiu a marginalidade literária 
da publicação para crianças que esta produ
ção implicava. 

Mas sabemos que, deste modo, ele abria 
o caminho às gerações de artistas que, con
fiantes de seu êxito,, ousavam desenvolver 
em profissionais de Artes Gráficas, um ncr 
vo tipo de livro, onde a imagem toma lugar 
no limite possível de sinergia com um texto. 
E nesta comparação de retratos de Alice 
ficou também evidente que, por suas esccr 
lhas, o ilustrador que tende a uma pesquisa 
de originalidade gráfica e cênica, estetica
mente válida aos olhos dos leitores de tuna 
geração, ccrassina a obra e renova a leitura 
para esta geração. 

Janine Despinette é crítica e autora de li
vros infantis e juvenis, presidente do Centre 
Intemational d'Etudes en Littérature de Jeunes
se. 

NOTA 

Visagcs d 'Alice. Com textos de CH. Clcrc, Janine Despinctte 
Jean Gattegno, José Pierre, Patrick Rogiers, Marc Soriano 
Editions Gallimard. Paris 1983. 
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A INFANCIA ILUSTRADA 
Seguindo o procedimento regular na ilustração de livros infantis, os 

ilustradores aqui reunidos receberam um texto comum e fizeram dele o 
seu ponto de partida para sua criação visual. 

A obra escolhida é o poema INFÂNCIA de Carlos Drnmmond de 
Andrade, que nos enche de emoção e lembrança de livros. Livros e 
infância são interfaces desta preocupação que nos leva a repensar o lugar 
da imagem, da ilustração como linguagem artística e não apenas desenho 
decorativo. 

Aqui vamos perceber a riqueza da linguagem plástica e visual, obtida 
através de recursos e técnicas diversas, na versão de sete ilustradores de 
diferentes partes do país. O pictórico faz e possibilita outras leituras, 
confinnando a força da imagem como instrumento .de expressão e 
comunicação rápidas. 

INFÂNCIA 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu innão pequeno donnia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras 
lia história de Robinson Crusoé. 
Comprida história que não acaba mais. 

A Abgar Renau!t 

No meio-dia branco de luz mna voz que aprendeu 
a ninar nos longes da senzala - e nunca se esqueceu 
chamava para o café. 
Café preto que nem a preta velha 
café gostoso 
café bom. 

Minha mãe ficava sentada cosendo 
olhando para mim: 
- Psiu ... Não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro ... que fundo! 
Lá longe meu pai campeava 
no mato sem funda fazenda. 

E eu não sabia que minha história 
era mais borúta que a de Robinson Crnsoé. 

Carlos Drum.mond de Andrade 



Cláudio Martins 

• • 

Humberto Guúnarães 

Ana Raquel 



1, 

Vera Muccillo 



Patricia Gwinner 



MOSTRAS DE ILUSTRAÇÃO REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO 
INFANTIL E JUVENIL - FNLIJ 

MOSTRA DE ORIGINAIS DE ILUSTRAÇÕES DE LIVROS PARA CRIANÇAS 

- BNDES - Rio, agosto de 1987 

- Exposição Iberoamericana de Literatura Infantil - Caracas, de 6 a 1 O de outubro de 1987 - Venezuela 

- 7' Feira Internacional do Livro Wantil- México, de 14 a 25 de novembro de 1987 - México. 

- 25' Fiera dei Libro per Ragazzi - Bologna, 7 a 10 de abril de 1988 - Itália (exposição no stand da 
FNLU, dentro da Feira). 

- l' Feira Internacional de Livros - Bogotá, 29 de abril a 6 de maio de 1988 - Colômbia (em espaço 
próprio, alugado pela Embaixada do Brasil, próximo ao stand do Brasil). 

- Mostra de Ilustradores - Araxá, 17 de abril a 15 de maio de 1989 - Minas Gerais (no Museu D.Beja). 

- Mostra de Ilustradores - Uberaba, 16 a 30 de maio de 1989 - Minas Gerais (na Biblioteca Municipal 
de Uberaba). 

- IV Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, setembro de 1989. 

- Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro, abril de 1991. 

MOSTRA DE REPROD1.JÇÕES FOTOGRÁFICAS DE ILUSTRAÇÕES DE LIVROS INFANTIS DA 
BIENAL DE ILUSTRAÇOES DE BRATISLAVA - BIB 

- Instituto dos Arquitetos do Brasil - Junho/90. 

- Bienal Internacional do Livro - São Paulo - Setembro/90. 

- Biblioteca Pública Municipal de Goiânia - Marieta Telles Machado - Goiânia - Goiás - Novembro/90. 

ILUSTRADORES BRASILEIROS PREMIADOS NO EXTERIOR 

Eliardo FRANÇA - Menção Honrosa Bienal Internacional de Bratislava - BIB 1975 

Rui de OUVEfRA - Prêmio NOMA de Ilustrações - 1981 

Gian CALVI- Grand Prix - Prêmio NOMA de Hustrações - 1982 

Apon - Menção Honrosa - Bienal Internacional de Bratislava - BIB 1985 

Angela LAGO - Prêmio NOMA de Ilustrações 1986 

Denise e Fernando - Plaqueta da Bienal Internacional de Bratislava - 1987 

José Flávio TEIXEIRA - Diploma de Honra - ill Premi Internacional 
Catolónia d'Il-lustració - 1988 

Helena ALEXANDRINO - Diploma de Honra - IV Premi Internacional 
Catalónia d'll-lustració - 1990 
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CONCURSOS E MOSTRAS 
INTERNACIONAIS DE ILUSTRAÇÃO 

- BIENAL DE ILUSTRAÇÕES DE BRATISLAVA 
Seen:tariát BIB 

Bibiana 
Medzinárodnydom umenia 

Pre Deti 
NÁM P. DOBS!NSKEHO 1 

814 99 Checo-Slovaquia 

- THE GOLDEN PEN OF BELGRADE 
Association of Applied Artists and Designer.; 

ULUPUDS 
Terazijc 26/2 

11 OOOBelgrade 
Yogoslavia 

- THE NOMA CONCOURS FOR 
CHILDREN'S PICTURE BOOK ILLUSTRATION 

Asian Cultur•I Centre for UNESCO 
6, Fnkt1romachi 

Shinjulm-ku 
Tokyo, 162 

Japan 

- MOSTRA DEGLI ILLUSTRATORI DI LIBRI 
PER RAGAZZI 

Fiera dei Libro per Ragazzi 
Piazza Costituzione 6 

40 128 Bologna 
ltalia 

- SUR LES AILES DU LIVRE 
Biennale lntemationale des !llustratems 

Office d'Action Culturalle 
Centre Savidan 

19, Rue Jean Savidan 
22.300 Lannion 

France 

- PREMI INTERNACIONAL CATALÓNIA 
D'IL-LUSTRACIÓ 

Palau Moja 
Portaferrissa, 1 

08002 Barcelona 
Catalunya 
Espanha 

- BIENNALE OF GRAPHIC DESIGN BRNO 
Husova l~ 

Brno 
Checo-Slovaquia 

- PRtMIO INTERNACIONAL UNICEF -
EZRA JACK KEATS 

Comitês Nacionais do UNICEF e suas agências 
regionais 

No Brasil, Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil 

Rua da Imprensa, 16 sala 1006 
20030 - Rio de Janeiro - RJ 

tel: 021-262-9130 

ILUSTRADORES PREMIADOS COM O GRAND PRIX 
DA BIENAL INTERNACK)NAL DE BRATISLAVA 

- Yasuo SEGAWA-Japão - 1967 

- Eva BEDNÁROVÁ - Checo-Eslová-
quia - 1969 

- Andrzej STRUMILLO - Polônia -
1971 

- Licselotte SCHWARZ - Alemanha -
1973 

- Nikolai POPOV - USSR - 1975 

- Ulf LOFGREN - Suécia - 1977 

- Klaus ENSIKAT - Alemanha - 1979 

- Roald ALS - Dinamarca - 1981 

- Dusan KALLAY -Tcheco-Eslováquia 
- 1983 

- Frédéric CLÉMENT - França - 1985 

- Hannu TAINA - Finlândia - 1987 

Marian MURA WSKI - Polônia - 1989 
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BIBLIOGRAFIA SOBRE ILUSTRAÇÃO PARA CONSULTA 

A ARTE de Jayme Cortez. São Paulo, Press Editorial, 1986.n.p. 
CAVALCANTI, Carlos. Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos. Brasília, INL, 1973. 4v. 
COELHO, Nelly Novaes. Dicionário Crítico da Literatura /nfantif/Juvenil Brasileira ( 1882-1982). 

São Paulo: Edições Quíron, 1983.964p. 
CORTEZ, Jayme. Mestres da Ilustração. São Paulo, Hemus, 1970.245p . 

. Saga de Terror . São Paulo, Martins Fontes, 1988.54p. 
DUPONT-ESCARPIT, Denise. Cuide des 1 llustrateurs des Livres de Jeunesse Français. Paris, Cercle 

de la Librairie, 1988. 
ENCICLOPÉDIA Delta Larousse. Rio de Janeiro, Delta, 1982. 15v. 
ENCICLOPÉDIA Mirador Internacional. São Paulo, Enciclopédia Britannica do Brasil, 1986. 20v. 
FUNARTE. Centro de Documentação - Literatura lnfaruil e Juvenil: obras e autores premiados. Rio 

de Janeiro, 1985. 85p. 
JORNAL O GLOBO -15.11.79 
LIMA, Hermam. História da Caricatura do Brasil. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1963. 4v. 
------· Rui e a Caricatura. Rio de Janeiro, Casa de Rui Barbosa, 1949. 
LIMA, Yone Soares de. A Ilustração na Produção Literária. São Paulo, USP/IEB, 1985. 258p. 
MEDEIROS, João. Dicionário de Pintores do Brasil. Rio de Janeiro, Irradiação Cultural, 1988. l 97p. 
OHTA, Noriko, J. Carlos. A Caricatura Imortal . (Cópia de pesquisa) 
REIS JUNIOR, J.M. dos. História da pintura no Brasil. São Paulo, Leia, 1944. 409p. 
VELHO SOBRINHO, J.F. Dicionário Bio-bibliográfico brasileiro. Rio de Janeiro, Pongetti, 1937. 

(v.1-2) 
YOLANDA, Regina. O livro infantil e juvenil brasileiro: bibliográjia de ilustradores. São Paulo, 

Melhoramentos, Brasília, INL, 1977. 15lp. 
ILUSTRADORES BRASILEIROS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL - Seleção e Orga

nização técnica da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Rio de Janeiro, Edições 
Consultor, 1989. 

MOSTRA DE ILUSTRAÇÕES PARA CRIANÇAS - Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
- Rio de Janeiro, 1987. 
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A FNLU E A ILUSTRAÇÃO 

Promover o livro de qualidade e a leitura para crianças e jovens é o objetivo 
estatutário de FNLU. · 

São 23 anos de erros e acertos e de muita história de pioneirismo e coragem, 
para indicar-nos novos caminhos. 

Dentre os inúmeros projetos desenvolvidos, as divmias equipes que, pela 
FNLU passaram, preocuparam-1ie com a qualidade das ilustrações dos livros 
oferecidos às nossas crianças. Estudá-las, promover trabelhos originais, criativos; 
valorizar a linguagem visual, criticar as cópias, os estereótipos, as simplificações 
sem arte que refletem um desrespeito ao leitor, é a nossa bandeira ainda hoje. Essa 
é uma das muitas histórias que temos pera contar que, resumida e cronologica
mente, tem a seguinte trajetória: 

1968 - Prêmio de Melhor Livro de Imagens 

1986 - Mostra de Ilustradores 
e/ catálogo 

1988 - Congresso da FNLD - Ilustração 

- Divulgação de Prêmios Internacionais 

- Divulgação de Concursos Internacionais 
junto aos ilustradores 

- lndlcaçâo de Ilustradores Brasileiros 
em Mostras Internacionais- BIB 

·Catatonia 
- Bolooha 

- Apoio à organização da l' Associação de 
Ilustradores no Brasil - AIRJ 

- Recomendação às Universidades para a 
criação do curso de Ilustração de livros 

infantis 

- Apolo à pesquisa e teses sobre ilustração 
de autores brasileiros 

- Catálogo de Ilustradores Brasileiros 

- Publicação de artigos especializados no 
Boletim Informativo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
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