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RESUMO 
Estamos constantemente frente a inúmeras mensagens visuais as quais procuramos 
decodificar, buscamos o que mais nos interessa de forma rápida e instantânea. A criança se 
encontra nessa mesma situação, contudo vive um processo de aprendizagem e descoberta 
do mundo, apresentar-lhes livros que contenham imagens e textos pode aproximá-la de um 
universo rico e poderoso. O objetivo do texto é apresentar um relato sobre as 
transformações nas imagens dos livros infantis, por meio de pesquisa bibliográfica na qual 
rastreamos as mudanças nas ilustrações do século XVII aos dias atuais. As imagens têm 
dois papéis importantes nessa questão: atraem a criança para a leitura e permitem seu 
contato com o mundo das artes e da cultura. Entender as transformações nas imagens e 
discutir a relação entre a arte e a palavra escrita é uma necessidade.   
 
PALAVRAS-CHAVE 
Livro ilustrado; história; criança; imagens.   
 
 
ABSTRACT 
We are constantly faced with countless visual cues that we try to decode, we search what 
interests us more quickly and instantaneously. The child is in this same situation, yet lives a 
process of learning and discovering the world, presenting them with books containing images 
and texts can bring them closer to a rich and powerful universe. The purpose of the text is to 
present an account of the transformation in the images in children's books, through 
bibliographical research in which we trace the changes in illustrations from the 17th century 
to the present day. The images have two important roles in this question: they attract the 
child to the reading and allow their contact with the world of arts and culture. Understanding 
the transformations in the images and discussing the relationship between art and the written 
word is a necessity. 
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As imagens estão presentes na nossa vida e são instrumento e veículo de 

informação além de possuírem a impressionante capacidade de proporcionar deleite 

visual e extrair emoções como medo, repúdio, serenidade, complacência, alegria, 

ternura, êxtase, dentre outras. As imagens, bidimensionais ou não, podem através 

de sua composição provocar inquietações e serem apreciadas como obras de arte, 

pois estão a serviço da expressão do artista que as formulou. 

A imagem, de acordo com Oliveira (apud OLIVEIRA, 2013), tem o poder de criar um 

imaginário comum ou individual de cada um. Por isso é muito utilizada na 

publicidade, podendo levar as pessoas, através de sua força, a acreditar ou 

desacreditar de pessoas ou de produtos, o que pode implicar em convicções, 

crenças, ao uso ou não. Nas primeiras décadas do século XX, ainda segundo 

Oliveira, no Brasil, as ilustrações infantis de Renato Silva e Oswaldo Storni 

disseminaram imagens de um Brasil rural e idílico em revistas e publicações da 

época. Por algumas gerações elas impregnaram a memória afetiva dos leitores. 

Para eles “... a imagem, a ilustração, tem sua vida real além de si mesma. Elas se 

perpetuam individualmente e coletivamente em torno de uma matriz, ao mesmo 

tempo pessoal e nacional, temporal e atemporal”. (OLIVEIRA apud OLIVEIRA, 2013 

p. 65) 

Nos livros infantis, o uso das imagens é abrangente e de vital importância pelo fato 

de que esses leitores – as crianças, ainda não estão totalmente alfabetizados para a 

leitura da palavra escrita. Entretanto, é possível a elas entenderem uma narrativa 

mediada por imagens.  

O trabalho de produzir imagens para as crianças e jovens, há algumas décadas, tem 

sido de especial elaboração, visto que através delas eles podem aguçar seu nível de 

interpretação e de leitura visual. As imagens podem ser ricas de significações 

quando bem elaboradas e com propósitos criativos. Contudo, em contrapartida não 

se tem, no Brasil, cultivado a habilidade de ler imagens e extrair delas tudo que ela 

possibilita captar (CAMARGO, 1995). 

Martin Salisbury (apud SHALDERS, 2012, p.6) nos fala sobre a importância da 

alfabetização visual: “... se alfabetização significa a habilidade de ler, escrever e 
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compreender, resulta razoável que „alfabetização visual‟ se refira à destreza de ver, 

desenhar e formular um juízo estético”.  

O sujeito dotado dessas potencialidades e de sua memória está em constante 

processo de atualização diante dos códigos visuais que analisa. Os meios de 

comunicação, a internet, a televisão, usam da imagem de maneira intensa, porém 

seu conteúdo e sua apreensão, muitas vezes, chega de forma muito superficial às 

crianças e elas se distanciam da literatura, por isso há uma grande tentativa de atraí-

las também pelas imagens e pelo projeto gráfico do livro, o que poderá conduzi-las a 

um universo maior de significações; obter um contato mais profundo com a narrativa 

e saborear o livro visualmente de maneira mais calma e atenta.  

As ilustrações no livro infantil têm sofrido transformações significativas ao longo da 

história do livro ilustrado. Segundo Ramos (2011), elas ocupam maior espaço nas 

páginas, principalmente para as crianças menores, na qual sua função foi ampliada 

para representar além do que já está escrito em palavras e nas significações do 

texto verbal ampliando a expressividade a obra. Elas passaram a ser elemento 

constituinte da narrativa do livro, no qual em determinados textos literários sem as 

ilustrações não é possível sua total interpretação.  

O livro ilustrado conforme as pesquisas de Odilon Moraes, Rona Hanning e Maurício 

Paraguassu, descritos no livro “Traço e Proza” (2012), pode ser estudado em três 

tipos de abordagens: a histórico-sociológica, a formalista e a pedagógica. Neste 

breve relato adentraremos à abordagem histórico-sociológica e na formalista, que 

vão nos dar elementos para compreendermos o desenvolvimento histórico do livro 

ilustrado, suas relações com o mercado editorial, a mudança temática ocorrida 

através do tempo e as mudanças formais e estruturais que ele adquiriru. O exercício 

de ruptura do lugar comum tem sido o ponto alto no trabalho inventivo dos artistas 

visuais, embora buscando sempre um diálogo com a produção feita no passado e 

seus devires na contemporaneidade.  

Este debate se justifica pelo fato da produção literária em questão se destinar à tão 

nobre público – o infantil. As imagens lhe propiciam reforço num momento da vida 

que é “{...]de descobertas e construção de valores éticos, estéticos e culturais”. 

(ORTHOF apud RAMOS, 2011, p.10).   
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As imagens, conforme Jacques Aumont (apud RAMOS, 2011), estão vinculadas ao 

domínio do simbólico, sendo intermediárias entre o leitor e a realidade: “[...] a 

imagem se define como um objeto produzido pela mão do homem, em um 

determinado dispositivo, e sempre para transmitir a seu espectador, sob forma 

simbolizada, um discurso sobre o mundo real” (AUMONT apud FARIA, 2011, p. 16). 

Esse simbolismo presente em objetos, brinquedos, desenhos, imagens em geral 

além de marcarem períodos da vida na sociedade são também traços e formas que 

vão sofrendo, através do tempo múltiplas modificações compondo os novos códigos 

e modelos culturais – produto da sociedade.  

No mundo inteiro, como nos relata Van der Linden (2011), se explora esse material 

para o público infantil e vários termos surgiram para denominar este livro repleto de 

imagens narrativas: picturebook em inglês, álbum em francês, álbumes ilustrados 

em espanhol, ehon em japonês e no Brasil utilizamos o termo “livro de imagem” ou 

“livro ilustrado” ou ainda “álbum ilustrado” com menor frequência. 

No inicio as imagens nos livros destinados à criança, conforme Salen (1959), 

ficavam em segundo plano e mesmo a narrativa escrita não atendia a pouca 

habilidade de leitura e interpretação desse público, pois não havia uma separação 

bem definida entre ser adulto e ser criança, o que ocorreu até por voltas do século 

XVII.  

A origem da literatura infantil, por sua vez, se encontra na transmissão oral de 

contos e fábulas geralmente feita por uma pessoa mais idosa ou experiente. 

Somente no século XVII esses contos começaram a ser compilados e adaptados 

para o público infantil. 

O início  

Um dos primeiros livros ilustrados, de acordo com Whalley e Cester (apud FARIA, 

2004), que ficou mais conhecido e disseminado foi um manual para o ensino do 

latim para crianças, de 1658, do tcheco Jan Amos Comenius, publicado em 

Noremberg - Alemanha, o Orbis sensualium pictus, conhecido como Orbis Pictus, 

que pode ser traduzido como: “O mundo pintado pelos sentidos”, ou “O mundo 

visível em pinturas” ou ainda conforme Graça Ramos (2011), num termo mais 

contemporâneo seria “O mundo em imagens”. 
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Para Commenius “... as imagens são a forma de aprendizagem mais fácil de 

assimilar para oferecer às crianças” (SALISBURY apud FARIA, 2004, p. 49), “[...] ele 

estava interessado primeiramente em sublinhar a importância da ilustração como 

objeto capaz de auxiliar a memória da criança” (DANSA, 2009). O conteúdo deste 

livro tratava de instruções para o uso do latim, ou seja, seu uso era didático e servia 

para capacitar leitores no qual as ilustrações tinham o mesmo peso das descrições e 

nomenclaturas de lugares, fisiologia humana, materiais, técnicas usadas na época, 

dentre outras coisas. Tudo estava descrito por imagens.  

Commenius é considerado o pai da pedagogia moderna, e sabia o valor do ensino 

através das imagens para o leitor não alfabetizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Páginas do livro “Orbis Pictus” de Jan Amos Commenius.  
Xilogravura sobre papel, 1958. 

 

Deste momento em diante muitos outros livros foram ilustrados, ou poderia se dizer 

ornados, como relata Ramos (2011), reconhecidos hoje como pertencentes a 

literatura infantil. Os principais foram os contos recolhidos da tradição oral como 

descrito nas páginas anteriores. Como exemplo desses primeiros livros de ficção 

para as crianças destacamos as fábulas de La Fontaine (1621-1691), como a 

“Cigarra e a Formiga” e a “Galinha dos ovos de ouro”, os contos de Charles Perrault 

(1628-1703), conhecidos como os “Contos da mamãe gansa”, “Chapeuzinho 
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Vermelho”, “Cinderela”, “O barba azul”, dentre outros e, posteriormente, no século 

XVIII, as obras dos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. 

As ilustrações neste período eram feitas com uma técnica de reprodução que 

consistia em entalhar as figuras numa matriz de madeira, posteriormente entintada e 

impressa por várias vezes em papel. Essa técnica é chamada de Xilogravura. Foi a 

única técnica utilizada até o século XVIII. 

Os principais ilustradores surgidos neste momento são: Gustave Doré, com uma 

enorme produção ilustrou a obra e inúmeros escritores de contos de fada, como 

exemplo temos “Chapeuzinho Vermelho” e “O Gato de Botas” de Charles Perrault. 

As imagens nos livros infantis enfrentavam certa limitação também pelas técnicas 

rudimentares de impressão, pois não permitiam grande liberdade, nem o uso de 

muitas cores. A maioria dos livros eram impressos apenas em preto e branco e a 

predominância era do texto escrito, pode-se chama-los de livros com ilustração, e a 

função era de acompanhar o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ilustração dos contos de Charles Perrault: O Gato de Botas e Chapeuzinho 
Vermelho por Gustave Doré. Xilogravura sobre papel, Sec. XIX. 

 

As formas de impressão foram se aperfeiçoando o que permitia aos ilustradores 

maiores possibilidades de criação. Com o surgimento da impressão em metal – o 

talho doce, que consiste numa matriz plana de cobre que era escavada, utilizando-

se uma ponta seca como ferramenta para a produção da imagem. Usava-se ácidos 
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para as partes que não deveriam receber a tinta. Esta técnica proporcionava maior 

exatidão e refinamento do traço. No século XIX Gustave Doré utilizou todas essas 

novidades reprográficas. 

Outro ilustrador de importante destaque no início do século XIX, conforme Dansa 

(2009), foi George Cruikshank que ilustrou as primeiras obras dos Irmãos Grimm em 

1820 e 1826. Apesar de conter poucas ilustrações elas eram criativas e 

exuberantes, e estes primeiros livros indicaram o caminho que iriam seguir a 

literatura infantil ilustrada nos anos subsequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – ilustração de George Cruikshank para “Histórias populares da Alemanha” de Jacob e 
Wilhelm Grimm, 1823. 

 

Na segunda metade do século XIX novas técnicas de reprodução surgiram e nesse 

período, segundo Salem (1959), a literatura infantil também floresceu. As novas 

pesquisas sobre o desenvolvimento da criança na área da psicologia, pedagogia e 

da sociologia trouxeram novas concepções sobre a infância. 

As imagens nos livros infantis, conforme Oliveira (apud OLIVEIRA, 2008), teve um 

salto qualitativo decorrente dos seguintes fatores: as novas técnicas de reprodução 

como a litografia e a cromolitografia, técnica que utiliza uma matriz de pedra calcária 

e os desenhos eram feitos com um lápis gorduroso. Ela se baseia no princípio de 

repulsão entre tinta e água, o que permitia grande liberdade para o artista e o uso da 

cor. 
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Com a Revolução Industrial surgem novas classes sociais, na qual a classe média 

buscava materiais para a educação de seus filhos. As ilustrações nos livros infantis 

ainda eram poucas e apenas acompanhavam o texto, mas constituíam um grande 

atrativo e um descanso para a leitura, possibilitando a ampliação da imaginação 

sobre a história. 

Na segunda metade do século XIX com a utilização da cromolitogravura surgem 

muitos ilustradores, destacamos John Tenniel, que ilustrou os dois livros de Alice no 

país das maravilhas, publicados em 1865 e 1872, escrito por Lewis Carrol. Apesar 

do grande número de ilustradores nesse período ressaltamos os nomes de Jean 

Ignace Isidore Grandville, da França; Walter Crane, da Inglaterra e Richard Doyle 

também da Inglaterra. 

Até o início do século XX houve a manutenção entre os ilustradores da mesma 

linguagem, que se caracterizava pelo realismo e figurativismo das ilustrações, 

marcadas pelos padrões clássicos da pintura e do desenho.  A partir da década de 

20 novas influências vão surgindo como a art nouveau e o japanesismo. Nesse 

período as influências ainda eram dos movimentos artísticos do século XIX, aos 

poucos vão assimilando as novas ideias de escolas do século XX como o cubismo, 

expressionismo, surrealismo, dadaísmo dentre outros. 

No Brasil, de acordo com Sandroni (apud SERRA, 2013), só com a chegada da 

família real em 1808, foi possível a impressão tipográfica e, de forma lenta se iniciou 

a produção de uma literatura nacional. Até então todo produto impresso era 

importado da Europa. Porém, somente, no final do século XIX, os fundadores da 

literatura infantil brasileira começaram a traduzir ou a escrever numa linguagem que 

parecia um português abrasileirado. Os primeiros ilustradores que surgiram foram 

Calixto Cordeiro, Henrique Cavalleiro e Julião Machado, suas ilustrações eram 

presentes nos livros de Figueiredo Pimentel, um dos fundadores. 

Em 1905, surgiu uma revista chamada “O tico-tico” direcionada exclusivamente ao 

público infantil, foi a primeira publicação com esse caráter. Tinha o objetivo de 

encantar e distrair as crianças. Em suas publicações haviam contos, poesias e 

principalmente histórias em quadrinhos, com personagens inspirados em figuras 

próprias da nossa sociedade. Nesta revista podia se apreciar a arte em cores de 
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outros célebres ilustradores do início do século XX como Luiz Sá, Alfredo Storni, 

Monteiro Filho, Max Yantok dentre outros. 

Em 1915, de acordo com Sandroni (apud SERRA, 2013), a Weiszflog Irmãos 

Editora, posterior editora Melhoramentos, de São Paulo, lançam a Biblioteca Infantil, 

dando início as publicações com “O patinho Feio”, de Hans Cristian Andersen. Essa 

obra foi uma revolução gráfica: tinha ilustrações em cores, de Francisco Richter, de 

alta qualidade, impressão e acabamentos impecáveis. 

 
Figuras 4 e 5 – “O Baile”, Calixto Cordeiro, 1910 e “O Patinho feio” Ilustração Francisco Richter, 1915. 

 
 

Uma década crucial para a produção nacional, de acordo com Sandroni (2003), da 

nossa literatura foi a década de 20, pois em 1921 com a publicação de “A menina do 

Narizinho Arrebitado”, de José Bento Monteiro Lobato inaugura-se a fase literária da 

produção editorial brasileira destinada a crianças e jovens. Este autor consegue o 

que nenhum conseguiu na época, em uma linguagem coloquial, original e criativa, 

antecipa o que viria a ser o Modernismo. A ilustração também foi muito valorizada 

por este autor e os principais ilustradores de seus livros foram: Voltolino, Andre Le 

Blanc, Belmonte, J. U. Campos e Manuel Victor Filho, dentre outros, deram forma e 

visualidade aos personagens marcantes do Sítio do Pica-pau Amarelo, que hoje 

sabemos povoa o imaginário e a memória de muitas gerações de leitores, artistas, 

escritores, ilustradores. 

Foi a partir da década de 70, no Brasil, que aconteceu outro “Bum”, ou um salto na 

produção nacional de livros infantis, pois de acordo com Sandroni (2003) surgiram 

bons autores, novas tecnologias reprográficas e mudanças na sociedade que 
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permitiram novos conceitos tanto artísticos quanto temáticos nos livros infantis. 

Segundo Ramos (2011) a entrada do cinema, através das animações nas décadas 

anteriores, também impulsionou novas abordagens no livro ilustrado que agora se 

preocupava com o ritmo do texto e o movimento das páginas. 

 Um exemplo desses acontecimentos no livro ilustrado ocorre em 1963 num 

livro de Maurice Sendak, “Wherre the Wild Things Are”, traduzido para o Brasil como 

“Onde vivem os monstros” (2010) antecipando o que viria a ocorrer deliberadamente 

nos livros infantis, em que as imagens superam o texto escrito e assumem uma 

relação de complementaridade em alto grau. 

Uma obra que marca de certa forma também esta mudança foi Flicts, de Ziraldo, em 

1969. Neste livro conta-se a vida de uma cor inexistente – Flicts. Ziraldo com esta 

obra, como conta Ramos (2011), trouxe muitas inovações para a capacidade 

significativa que a ilustração pode fornecer ao livro infantil. Nela ampliou-se o espaço 

e a importância das imagens. Havia um jogo entre cores e formas que também 

comunicava um discurso visual. Ele revolucionou em dois aspectos: no tema e na 

linguagem visual. O papel do ilustrador nos livros torna-se relevante e ele aparece 

ao lado do escritor tanto na indicação na capa do livro e, atualmente com sua 

biografia junto com a do autor no final do livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – “Flicts”. Ziraldo, 1969. 
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Outro exemplo de um livro revolucionário e que colocou a imagem em total 

supremacia na narrativa foi o livro de Juarez Machado “Ir e Vir”, em 1976. Este livro 

não possui texto, foi produzido só com imagens e também não há uma ordem 

correta para sua sequência, podendo ser lido de trás para frente como de frente para 

trás. Desse período em diante as novidades não pararam, proliferaram-se os livros 

de imagens e surgiram os livros brinquedo, que são livros interativos. 

Na década de 80 muitos talentos de escritores e ilustradores continuam as 

mudanças na visualidade desses objetos, que se tornaram verdadeiras obras de 

arte, dada a qualidade das ilustrações, destacaremos alguns que pela sua força 

criativa marcam o imaginário visual de muitas crianças, e que se perpetua para sua 

vida. Escritoras como Sylvia Orthof, como aponta Ramos (2011), testemunham essa 

geração talentosa que faz com que a imagem e o texto tenham uma interação tão 

forte e divertida na narrativa do livro. Ela se dizia “selvagem” no sentido de que se 

guia por poucas regras e não é domesticada. 

Outra referência desta década é “Ângela Lago”, entretanto seu trabalho vem 

mobiliando o imaginário infanto-juvenil desde os anos 70, até os dias atuais. Seu 

livro de imagens “Cântico dos cânticos” é uma obra de destaque por conter, segundo 

Ramos (2011), uma delicadeza incomum, mistura o antigo e o contemporâneo, livro 

que não tem uma ordem cronológica e deixa o leitor instigado pelas suas surpresas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7 – “Cântico dos Cânticos”. Ângela Lago. 1992. 
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Hoje muitos ilustradores se destacam no Brasil por sua ousadia visual, as imagens 

aliadas ao texto verbal e ao projeto gráfico editorial, fazem do livro um produto de 

grande valor cultural. Mostraremos duas ilustrações de artistas contemporâneos 

nacionais, que indicam através de seus trabalhos os caminhos que tomaram as 

imagens nos livros infantis nesse breve histórico, para podermos continuar a análise 

das imagens que vai do século passado aos dias atuais.  

Podemos citar o trabalho de Eva Furnari, esta artista impressiona por sua 

capacidade de brincar com os sentidos das palavras e das imagens. Numa 

entrevista dada para Odilon Moraes, Rona Hanning e Maurício Paraguaçu (2012), 

ela relata que esta característica inventiva sempre esteve presente em sua família, 

assim como o hábito da leitura de histórias. Ela conta: “Minha leitura do mundo 

sempre foi através do olhar, sempre observei as pessoas. Olhava mais do que 

falava. Acho que isso acrescentou fermento `a minha imaginação”. (FURNARI apud 

MORAES, HANNING e PARAGUASSU, 2012, p. 53). Sua técnica é a aquarela e 

seus desenhos tem uma característica caricata, hoje fazem parte do imaginário de 

um grande número de crianças e adultos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – “O feitiço do sapo”. Eva Furnari, 1995. 

 

Outro nome de notoriedade no quadro de ilustradores contemporâneos no Brasil é 

Roger Mello. Para ele a imagem é sempre narrativa e a palavra pressupõe uma 

imagem. 
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[...] Não vejo diferença entre a imagem e a palavra. Imagem e 
palavra não se dissociam. A minha relação com a imagem é verbal, 
assim como a minha relação com a palavra começa pela 
espacialização dessa palavra em si. Penso sempre numa imagem 
que conta alguma coisa. É a busca da narrativa e é um exercício 
plástico. É sempre um exercício plástico-narrativo. (MELLO apud 
MORAES, HANNING e PARAGUASSU, 2012, p. 201). 

Este ilustrador por ser também autor de seus livros, cria suas narrativas com o uso da 

palavra e da imagem ao mesmo tempo, para ele não há uma separação. Faz uso de formas 

abstratas, mas que carregam significados, assim como defende que a arte abstrata tem 

sempre algo de narrativo, e “toda narrativa é diálogo”. “Flicts” de Ziraldo, para ele atingiu 

todas as dimensões narrativas do abstrato. No livro as cores são personagens e falam sobre 

seu próprio significado e sensações que transmitem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – “Cavalhadas de Pirinópolis”. Roger Mello, 1998. 

 

Olhando as imagens ao longo deste trabalho podemos perceber as mudanças pelo qual as 

ilustrações foram passando de uma forma bem resumida e reduzida. No entanto, é possível 

perceber essa evolução: o uso de uma perspectiva não convencional, a expressividade das 

cores e das formas, planos e enquadramentos inusitados, formatos variados do livro e a 

dimensão da ilustração na página, são apenas alguns exemplos. 

Muitos fatores concorreram para essas mudanças, conforme Oliveira (apud SERRA, 2013). 

Depois na década de 60 com a grande produção industrial e a necessidade de profissionais 

gráficos, surgiram as Universidades de Design no país, podemos citar o curso de Desenho 

industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e da Escola Superior de 

Desenho Industrial – ESDI, dentre outras. Nesses espaços surgiram muitos artistas gráficos 

que também estavam absorvendo as influências estéticas que ocorreram na arte nessa 
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época, como as novas linguagens da forma ditadas pelo surrealismo, construtivismo russo, 

expressionismo, De Stjil, o novo cartaz de pós-guerra, a Bauhaus (escola de design na 

Alemanha), e sua sucessora a Escola de Ulm. 

Alguns desses novos profissionais deram sua contribuição a um produto tão nobre de nossa 

cultura que é o livro, que ganhou um novo tratamento gráfico com ilustrações renovadas e 

modernas, se afastando da caricatura e da charge que imperaram no começo do século XX, 

mas que sem dúvida deixam forte contribuição no imaginário visual de livros infantis. 

Por volta dos anos 90 pudemos presenciar uma outra grande revolução nos projetos 

gráficos que inclui os livros infantis: a impressão e a captura de imagens por processos 

digitais. Oliveira (apud SERRA, 2013), nos fala sobre esse acontecimento que trouxe uma 

mudança conceitual e industrial sem precedentes. Para Oliveira os artistas agora capturam 

a imagem de sua arte com o uso do scanner de alta definição ou ilustram diretamente no 

computador através de softwares digitais, e podem modificar, ou melhorar essas imagens 

depois de prontas 

A tecnologia entrou em todos os sistemas produtivos no nosso cotidiano, alem do que os 

métodos da produção do livro também estão presentes na forma com que podemos ler um 

livro, não sendo este suporte mais de papel. Surgem os e-books – termo utilizado para 

definir um livro eletrônico que pode ser lido num tablet ou celular, comportando novas 

possibilidades visuais, com movimento e no qual o espectador pode interagir com elas e 

com a história. É um futuro que está diante de nós e nos faz questionar sobre a 

permanência ou não de certos hábitos que temos, pois tudo está em constante mutação. 

Tais constatações nos propõem novas reflexões estéticas, contudo Oliveira (apud SERRA, 

2013) traz uma questão que é unânime dentre muitos profissionais da área: não é a maneira 

com que a arte foi produzida que importa, se foi manual, digital, fotografada, mas se possui 

uma linguagem criativa, significativa, com qualidade estética e que permita a criança fazer 

boas interpretações e interessantes relações entre texto e imagem.  

Pudemos observar ao longo desse texto que apesar das dificuldades técnicas e conceituais 

que os ilustradores enfrentavam nos séculos passados suas obras puderam perdurar no 

inconsciente coletivo e mesmo nas imagens produzidas na atualidade, só ocorrerá tal 

fenômeno se elas conterem alguns elementos fundamentais capazes de cativar a criança e 

ficar em sua memória, assim como na memória de quem as produziu: é o compromisso com 

desenhos de qualidade, composições planejadas que se conectam com a essência do texto 

e que vão além do que é visto e pode ser lido.  Artistas dos séculos anteriores e os 
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contemporâneos não são tão distintos quando sua obra atinge o imaginário infantil e fazem 

com que o leitor vibre diante de narrativas visuais fantasiosas, belas e com um toque de 

humor. 

 

 

Referências Bibliográficas 
AUMONT, Jacques in RAMOS, Graça. A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o 
texto visual. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
CAMARGO, Luís. Ilustração do livro infantil. Belo Horizonte: Lê, 1998. 
DANSA, Salmo. Uma breve história dos livros ilustrados. 2009. Disponível em: 

<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/cultura/artes/0022.html>. Acesso em 22 de abr. 2017. 
FURNARI, Eva, in MORAES, Odilon, HANNING, Rona e PARAGUASSU, Maurício. Traço e 
Prosa: entrevistas com ilustradores de livros infanto-juvenis. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 
MORAES, Odilon, HANNING, Rona e PARAGUASSU, Maurício. Traço e Prosa: entrevistas 
com ilustradores de livros infanto-juvenis. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 
OLIVEIRA, Rui de. Breve histórico da ilustração no livro infantil e juvenil, in OLIVEIRA Ieda 
de. Org. O que é qualidade em ilustração no livro infantil e juvenil: com a palavra o 
ilustrador. São Paulo: DCL, 2008a. 
OLIVEIRA, Rui de. O Brasil pela imagem – a ilustração de livros e o passado colonial, in 
SERRA, Elizabeth org. - FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL. A arte 
de ilustrar livros para crianças e jovens. Rio de Janeiro: FNLIJ, 2013. 
ORTHOF, Gê. Com olhos bem abertos, in RAMOS, Graça. A imagem nos livros infantis. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
RAMOS, Graça. A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2011. 

SALEM, Nazira. Literatura infantil. São Paulo: Mestre Jou, 1959. 
SALISBURY, Martin, in FARIA, Maria Alice. A criança e a imagem, in: Pedagogia cidadã: 

cadernos de formação: Língua Portuguesa. 2004.  
SALISBURY, Martin. Illustratrating children’s book: Creating pictures for publication, in 
PORTO, Pedro Shalders. Dissertação de Mestrado. Do Imaginário ao Real: A criação e a 
produção do livro infantil na visão do ilustrador. Rio de Janeiro: Departamento de Artes & 
Design, PUC-RJ, 2012. 
SANDRONI, Laura. Um pouco de história sobre a ilustração de livros para crianças no Brasil 
in, SERRA, Elizabeth org. - FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL. A 
arte de ilustrar livros para crianças e jovens. Rio de Janeiro: FNLIJ, 2013.VAN DER 
LINDEN. Sophie. Para ler o livro ilustrado. Editora: Cosac Naif, 2011.  
WALLEY E CHESTER. A history of children‟s illustration, in FARIA, Maria Alice. A criança e 
a imagem, in: Pedagogia cidadã: cadernos de formação: Língua Portuguesa, 2004. 
 
 
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 
Pedagoga, mestre (1998) e doutora em Educação (2002) pela UNESP – Marilia, 
Especialista em Linguagens da Arte, Centro Universitário Maria Antônia - USP (2013). É 
professora na UNESP, Bauru, Faculdade de Ciências - FC, Departamento de Educação - 
Curso de Licenciatura em Artes Visuais, Docente do Programa de Pós-Graduação em 
"Docência para Educação Básica", Mestrado, FC – UNESP, formação inicial e continuada 
de professores nas linguagens lúdica e da arte. 
 
Andréia Matos Barreira  
Designer Gráfica pelo IESB - Instituto Superior de Bauru (2007), Licenciada em Artes 
Visuais (2016) pela UNESP – Campus Bauru, Faculdade de Arquitetura Artes e 



 

BARREIRA, Andreia Matos; KOBAYASHI, Maria do Carmo Monteiro. Memórias visuais nos livros infantojuvenis: a 
transformação nas ilustrações, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 
2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
2017. p.3004-3018. 

3018 

Comunicação. Realiza trabalhos freelance de ilustração. É professora efetiva de Artes, na 
Rede Estadual de São Paulo para o Ensino Fundamental. Pesquisa a literatura infantil, 
principalmente, o papel da imagem nos livros infantis. 
 
 


