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O discurso da ilustração

C
omumente o conceito que se tem de ilustração é de 

qualquer desenho que esteja acompanhando um tex-

to. Esse relacionamento do texto com a ilustração não 

deve ser encarado como um diálogo complementar 

entre duas linguagens, pois a ilustração, por si só, é possuidora de 

linguagem com discurso próprio semelhante ao texto. Devemos 

ter em conta que os dois universos discursivos, isto é, o verbal e 

o não-verbal, não são excludentes. Interagem, dialogando entre 

si. Na busca do sentido semântico do termo ilustrar encontrare-

mos nas enciclopédias dei nições correlatas a: lustrar, iluminar, 

clarear, elucidar, esclarecer, conhecer, comentar, instruir e outros 

termos ai ns. Portanto, o ato de ilustrar pressupõe lançar luz so-

bre o conteúdo de um texto esclarecendo seu conhecimento. E a 

elucidação se manifestará sempre a partir de um ângulo, ou seja, 

o ponto de vista do artista. Assim, cabe à ilustração acrescen-

tar signii cados, carregando consigo elucidações. E o esclareci-

mento se mostrará pela visão do ilustrador que estará presente 

pela originalidade da sua abordagem. Quando produzida em sua 

plenitude artística a ilustração deixa de ser circunstancial para 

tornar-se autônoma, possuidora de vida própria. Ocorre similar 

fenômeno no universo musical com as trilhas sonoras de i lmes, 

onde as músicas que participam do roteiro possuem autonomia, 

independentes de estarem acompanhadas ou não da produção 

cinematográi ca. 

Saber desenhar não é o sui ciente para uma boa ilustração. Esse 

atributo, mesmo que virtuoso, não é pré-requisito para dei nir 

uma qualidade narrativa. Além dos fatores estruturais contidos 

nas imagens, outros fatores participam para a sua correta assi-

milação. Assim como existe uma sintaxe para a linguagem tex-

tual ordenando o universo das palavras no desenvolvimento do 

discurso, existe também uma sintaxe para a linguagem icônica, 

ordenando o universo das imagens para o desenvolvimento da 

narrativa visual.  Para tanto é imprescindível o somatório continu-

ado de vocabulário grái co semelhante ao adquirido quando do 

aprendizado de um idioma. 

O que podemos ressaltar na relação entre os dois universos dis-

cursivos, o icônico e o textual, é a variação da l uência no en-

tendimento da mensagem contida em ambos. A imagem possui 

acesso mais imediato e universal que o texto por possuir analogia 

visual com o que está sendo representado. Não há necessidade 

de uma educação formal para entender sua mensagem. Sua re-

cepção é instantânea. Já para a palavra escrita não há a mesma 

l uência, pois o entendimento de seu conteúdo é mais complexo 

devido ao caráter simbólico que a escrita possui. A palavra que 

designa o objeto não possui nenhuma semelhança com ele. É 

necessário ter conhecimento dos códigos para compreender os 

símbolos abstratos da linguagem. Através das imagens a infor-

mação é imediata, enquanto que através das palavras a informa-

ção é mediada. Ou seja, sem alfabetização e conhecimento do 

idioma a comunicação textual não acontece. 

O impulso que leva ao ato de ilustrar ou de redigir um texto nasce 

de uma ideia, uma ideia que ainda não possui materialização. E 

só se entra em contato com ideias quando elas são manifesta-

das através de alguma materialidade.  São ideias faladas, ideias 

musicadas, ideias escritas, ideias desenhadas, cantadas, repre-

sentadas, pintadas, encenadas, etc. Ilustração e texto são duas 

linguagens que se valem distintamente de duas materialidades 

para dar forma às suas ideias. Uma pela imagem desenhada e a 

outra pela palavra escrita. Equiparando a ilustração com o univer-

so verbal, é como se o desenho fosse uma caligrai a e a ilustração 

sua forma literária. Portanto, imagem e palavra estão num mesmo 

plano, como meios utilizados para veicular ideias.

Percebemos, assim, o quanto é apropriado o termo ilustração, 

ou primitivamente iluminura, para esclarecer e iluminar um texto, 

trazendo para a luz aquilo que se encontrava velado. Os elemen-

tos a serem utilizados pelo ilustrador não estão diretamente liga-

dos às palavras, mas aos espaços existentes entre elas. É nesse 

espaço vazio indei nido, no lusco-fusco crepuscular entre uma 

palavra e outra que a ilustração se revela.
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