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Aonde quer que estejamos, a 

comunicação visual é o meio por 

excelência. Mesmo que utilizemos 

outros sentidos para absorver o mundo 

ao nosso redor, a visão atua como órgão 

preponderante, como meio sensorial para 

sua percepção. Tanto é que, para melhor 

nos comunicarmos e sermos mais bem 

compreendidos utilizamos cotidianamente 

expressões vinculadas ao universo visual: “Olha 

como é bom esse perfume!” (substituindo 

o olfato); “Vou ver como ficou o tempero” 

(substituindo o paladar); “Fechei os olhos para 

a história dela” (substituindo a audição); “Não 

enxerguei o motivo para o fato” (substituindo 

a compreensão).

Toda representação icônica é, antes de tudo, 

o signo de uma ausência. Ausência daquilo 

que está sendo representado, pois os olhos só 

podem interpretar o que é, não o que foi ou o 

que será. E, para tal, é necessária a presença 

física do observador junto à imagem. Só o 

que não estiver presente é que se realizará 

através da imaginação. É o que comumente 

* Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, arquiteto e artista gráfico.

Ilustração descritiva e ilustração 
interpretativa
Jorge Arbach*

ocorre no campo verbal, por ser a palavra 

uma representação simbólica e não analógica. 

E, sendo simbólica, a palavra é altamente 

permeável à imaginação.

O mecanismo humano de recepção de 

imagens utiliza somente o meio visual para sua 

compreensão, necessitando, obrigatoriamente, 

da presença do receptor para ver, tornando 

intensamente subjetivo seu entendimento. E a 

comparação é o impulso primordial acionado 

para entender qualquer imagem. Portanto, ver 

imagens figurativas sempre nos remeterá a 

comparações predominantemente analógicas.

Numa ilustração descritiva o processo 

imaginativo do espectador não será 

estimulado por ser composta de imagens 

detentoras de previsibilidade analógica. A 

dinâmica imaginativa só será deflagrada diante 

de uma metáfora visual, ou seja, por meio de 

uma ilustração interpretativa. Aqui, sim, será 

rompida a expectativa da semelhança. As 

metáforas visuais, operando no inconsciente, 

e não mais no raciocínio lógico, conduzirão 

mais agilmente ao universo interior, atuando 
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diretamente no subjetivo. Desse modo, a 

ilustração interpretativa estimulará mais o 

imaginário do receptor do que as palavras, 

pois, palavras estão condicionadas a um código 

esclarecedor anterior, ou seja, ser alfabetizado, 

possuir vocabulário ou conhecer o idioma.

Assim, o objetivo da ilustração não se limita 

tão somente a ser ornamento visual da mancha 

gráfica do texto ou atrativo para o leitor se 

apropriar do discurso escrito. Tampouco 

limitado, como ocorre com a ilustração 

descritiva, ao revestir-se de redundâncias 

narrativas paralelas ao conteúdo do texto. As 

Ilustrações interpretativas são detentoras de 

conceitos próprios que permitem ao leitor 

encontrar novas e variadas leituras. Impregnada 

de interpretações, esse tipo de ilustração 

permite ao artista se expressar mesmo onde a 

palavra não esteja presente, abrindo cada vez 

mais espaços para que o discurso não-verbal 

consolide seu lugar, elevando a ilustração ao 

nível comunicativo de um discurso verbal. 
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