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RESUMO 
Neste estudo, desenvolve-se uma reflexão acerca do livro ilustrado enquanto possibilidade 
de novo léxico na prática educativa, a partir da reflexão de Imanol Aguirre acerca da 
necessidade de renovação e reinventação de velhos hábitos da educação artística. 
Apresenta-se o trabalho com a narrativa e o contato com livros ilustrados como estratégia de 
estímulo à imaginação. Defende-se a importância da imaginação e do livro ilustrado em seu 
potencial de abertura de possibilidades do conhecimento e reconfiguração de realidades. No 
desenrolar da pesquisa, o trabalho com a imaginação se revela como essencial ao 
desenvolvimento pleno das potencialidades humanas, e se reconhece o livro ilustrado como 
um dos possíveis meios para o exercício dessa faculdade humana.    
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ABSTRACT  
In this study, there‟s a reflection about how picturesbooks can be undestood as a new 
possible lexicon in educational practices, based on Imanol Aguirre's proposal of renewing 
and reinventing old habits in artistic education. Working with narratives and picturebooks is 
pointed as strategy to stimulate imagination. The importance of imagination and picturebooks 
is defended in its potential of opening possibilities of knowledge and reconfigurating realities. 
In the course of the research, imagination is revealed as essential to the full development of 
human potentialities, and picturebooks are recognized as one of the possible means for the 
exercise of this human faculty. 
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Novos horizontes possíveis 
Em seu texto Imaginando um futuro para a educação artística, o pesquisador e 

professor Imanol Aguirre discorre acerca da “urgência de renovar as ideias básicas e 

os imaginários que constituem o funcionamento da maioria das nossas atuais 

propostas em educação artística” (AGUIRRE, 2009: 1). Reconhecendo a 

inconstância, complexidade e pluralidade do cenário contemporâneo, o autor 

identifica o paradoxo da permanência de antigos valores e velhas crenças que ainda 

regem os projetos educacionais, e que, no entanto, são caracterizados por sua 

“incapacidade de adaptação aos novos modos sociais e culturais” (AGUIRRE, 2009: 

2). 

Com efeito, no que diz respeito à educação, inclusive à educação artística, é ainda 

cotidiano nos depararmos com uma tradição de ensino caracterizada por seu viés 

predominantemente explicativo, técnico ou mesmo moralizante. Na contramão de 

um modelo formal pautado por uma abordagem exclusivamente informativa e 

mecânica, a reflexão desenvolvida por Aguirre abre espaços para revisar 

paradigmas e percorrer outras possibilidades de realização das práticas de 

ensino/aprendizagem, tanto dentro quanto fora do ambiente escolar, buscando a 

geração de “novos léxicos e novas maneiras de imaginar a educação e nos 

reinventarmos nela” (AGUIRRE, 2009: 14).   

 

De acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis, a palavra 

“léxico” significa, dentre outras possibilidades, o “conjunto total das palavras com 

características sintáticas de que dispõe determinado idioma” (MICHAELIS, 2015: 

online). A utilização desse termo remete, portanto, à ideia de linguagem, e aponta 

para a possibilidade de libertação do uso de códigos padronizados, em prol do 

desenvolvimento ou apropriação de outros vocabulários nos processos de 

comunicação em educação.   

 

Se tomarmos de empréstimo essa reflexão de Imanol Aguirre, adequando-a aos fins 

deste trabalho, podemos aproveitá-la como ponto de partida para a reflexão acerca 
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do livro ilustrado enquanto possibilidade de novo léxico na prática educativa. Para 

tanto, faz-se antes necessário entender a particularidade dessa denominação 

específica.  

Palavras e imagens 
De acordo com Maria Nikolajeva e Carole Scott, a especificidade ímpar do livro 

ilustrado consiste na combinação de “dois níveis de comunicação, o visual e o 

verbal” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011: 13). Nesse sentido, a convivência entre texto 

e ilustração se apresenta como um dos diferenciais do livro ilustrado.  

 

Tendo em vista tal dinâmica entre palavras e imagens, é interessante ponderar que 

o conceito de ilustração é comumente utilizado para referir-se a figuras que a 

princípio encontram-se subordinadas a algo, perspectiva na qual as ilustrações 

seriam concebidas em função de outra linguagem previamente estabelecida, 

predominantemente o texto. A esse respeito, a ilustradora e pesquisadora Laura 

Teixeira comenta que na própria etimologia do termo ilustração “encontramos a 

palavra „brilho‟, o que leva à afirmação de que um de seus objetivos seria fazer 

„brilhar‟ o texto” (TEIXEIRA, 2011: 20). A ilustradora faz tal afirmação a partir do 

seguinte verbete do                              Portuguesa: 

 
 timologia  lat  illustrat o,  nis „a  o de esclarecer‟, p ext  „descri  o 
viva e enérgica, brilho‟; ver lu(c)-; f. hist.      ilustra  es (HOUAISS, 
2008: online). 

 

Teixeira, no entanto, dirige sua atenção a outras possibilidades de entendimento do 

lugar ocupado pela ilustração, considerando a dimensão narrativa contida também 

nas imagens, não somente nas palavras.  

 
Considero importante (…) que as imagens ampliem os significados 
das palavras, proporcionando uma leitura diferenciada do texto sem 
pretender explicá-lo. Desta forma, estabelecendo narrativas visuais 
que dialoguem com ele, serão capazes de conceder-lhe mais força. 
A trama de relações faz com que o resultado seja superior à soma 
das partes (TEIXEIRA, 2010: 21). 
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Por esse ponto de vista, o conceito de ilustração não mais está limitado à ideia de 

um elemento secundário ou decorativo, e passa a ser compreendido também como 

discurso e componente ativo da narrativa. O entendimento do livro ilustrado com 

ênfase na trama de significados possíveis nas relações entre narrativas verbais e 

visuais já não limita a imagem à sua subordinação ao texto, mas considera a 

complexidade da interdependência, ou mesmo independência, entre tais linguagens.  

 

O vocábulo „ilustrar‟ sugere um conceito e predispõe a ideia de que a 
figura tem definida sua função, ou seja, a de complementar a 
linguagem escrita. No entanto, o relacionamento entre ambos é bem 
mais amplo e complexo e uma interação entre a palavra escrita e a 
imagem visual é, antes de mais nada, circunstancial e tanto cada 
uma pode atuar como expressão autônoma e suficiente como, no 
momento seguinte, ambas poderão se tornar dependentes e 
indispensáveis uma à outra (LIMA, 1995: 107). 

Temos no livro ilustrado, portanto, uma forma literária singular, na qual “o texto e a 

imagem, duas formas diferentes de comunicação, operam juntos para criar uma 

forma distinta de todas as demais” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011: 15). A partir do 

momento que se considera a especificidade de tal categoria, podemos identificar 

uma linguagem particular que caracteriza o objeto do livro ilustrado em sua dinâmica 

de palavras e imagens. De acordo com Nikolajeva e Scott, uma dinâmica que 

inclusive acaba por abarcar a experiência e interpretação específica de cada leitor.  

 

Tanto as palavras como as imagens deixam espaço para os 
leitores/espectadores preencherem com seu conhecimento, 
experiência e expectativa anteriores, e assim podemos descobrir 
infinitas possibilidades de interação palavra-imagem. O texto verbal 
tem suas lacunas e o mesmo acontece com o visual. Palavras e 
imagens podem preencher as lacunas umas das outras, total ou 
parcialmente. Mas podem também deixá-las para o leitor/espectador 
completar: tanto palavras como imagens podem ser evocativas ao 
seu modo e independentes entre si. (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011: 
15). 

Essa característica lacunar presente em alguns livros ilustrados pode se apresentar, 

em suas suspensões de significados, como contraponto interessante à lógica 

taxativa “do certo e errado” que usualmente caracteriza o âmbito escolar. Nesse 

sentido, podemos retomar o caminho proposto por Imanol Aguirre, de investigação 

de novas possibilidades discursivas no contexto contemporâneo.  
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Livro ilustrado e o potencial de aberturas 
A proposta de identificação do livro ilustrado como “novo léxico” possível se baseia 

em seu potencial de aberturas para uma abordagem narrativa artística, que, ao 

contrário de prover regras ou apresentar-se como dado encerrado, possibilita 

espaços para o desenvolvimento da curiosidade e da imaginação. Conforme 

comenta Suzy Lee, reconhecida ilustradora coreana, “um livro ilustrado bem-

sucedido deixa espaço para o leitor imaginar”, na medida em que é capaz de “abrir 

todas as possibilidades de diversas experiências de leitura” (LEE, 2012: 146).  

Ao entendermos o livro ilustrado de tal maneira, ele não se apresenta como um 

relato fechado, mas o compreendemos em sua de diversidade de possíveis leituras 

de acordo com o contato entre diferentes imaginários. Transpondo essa abordagem 

à uma perspectiva educacional, evidencia-se uma forma de discurso que não 

desconsidera o diálogo com o repertório dos leitores, conforme incentiva Imanol 

Aguirre ao ponderar que “n o nos é nada difícil integrar, em nossas práticas 

educacionais, o universo visual e estético dos jovens” (AGUIRRE, 2009: 14). 

Pensando no contexto da juventude e no sentido de repensar os objetivos formativos 

de maneira geral, Aguirre propõe uma mudança da “velha ideia da arte, concebida 

como patrimônio” para “uma ideia de arte mais vinculada à experiência, tanto de 

quem a pratica como de seus usuários” (Ibid.).  

Ora, no sentido dessa reflexão acerca da ideia de patrimônio talvez possamos 

compreender o livro ilustrado como algo que inevitavelmente coloca em tensão os 

paradigmas da arte, ao se apresentar como objeto artístico que pressupõe a 

experiência da leitura e dos sentidos em seu manuseio e fruição, se apresentando 

de maneira mais próxima e acessível do que uma obra hermeticamente colocada em 

um museu, por exemplo.  

  medida que viramos as páginas de um livro, um pequeno mundo 
encerrado em um quadrilátero recortado se abre e se fecha     ltima 
página é virada    hist ria chegou ao fim    livro é fechado    
mundo também é fechado    ent o ele é rapidamente colocado no 
canto de uma estante   rte que pode ser posta em uma estante   rte 
do tamanho da estante   em, isso n o é maravilhoso? (LEE, 2012: 
177). 

Que a “dimens o de aberturas” caracterizadora de livros ilustrados que Suzy Lee 

identifica como “bem-sucedidos” seja algo de fundamental importância nas relações 
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de ensino/aprendizagem é uma ideia que pode encontrar pontos de apoio nas 

reflexões da contadora de histórias Regina Machado a respeito do viés educacional 

da imaginação.  

Se admitirmos  que o poder básico da imaginação é o de configurar 
imagens, é mais difícil perceber que sua função primordial é de 
configurar significações, responsáveis por um genuíno e pessoal 
processo de aprendizagem (MACHADO, 2004: 31).  

Para Regina Machado, o ensino baseado na complementaridade entre imaginação e 

razão, conceitos comumente retratados de forma binária, permite que o aluno 

exercite com mais autonomia sua própria curiosidade - ou “consciência interrogante” 

(MACHADO In BARBOSA, 2012: 29). Quando se refere à imaginação, Regina 

Machado enfatiza não fazer uso do “sentido pejorativo que esta palavra tem cada 

vez mais na nossa sociedade, ou seja, de produzir ilusões, fantasias” (MACHADO In 

BARBOSA, 2012: 30). Conforme nos instiga a autora no sentido da dissolução das 

fronteiras impostas entre razão e imaginação, podemos considerar a capacidade de 

imaginar como “potencialidade humana fundamental para qualquer idade ou 

atividade”, concordando que “n o existe pensamento genuíno sem imagina  o” 

(MACHADO In BARBOSA, 2012: 30).  A possível relevância do livro ilustrado, nesse 

contexto, está longe de residir na perspectiva de um mecanismo de alienação, mas 

se apresenta em seu amplo potencial cognitivo, de construção de sentidos e 

aprendizados, oferecendo substrato para ampliar nossos repertórios imagéticos e 

imaginativos. 

Ao se considerar o livro ilustrado como uma ferramenta de incentivo ao exercício da 

imaginação, ele não é entendido somente como um meio de transmitir didaticamente 

algum conceito, e sim em sua potência de proporcionar experiências interpretativas 

diversas e singulares. A esse respeito, e direcionando sua reflexão especificamente 

ao campo da literatura, a educadora colombiana Yolanda Reyes tece os seguintes 

comentários: 

Daí que a proposta de ensinar literatura na escola, mas não como 
exercício estéril de sublinhar as ideias principais (...), e sim como 
possibilidade de explorar mundos possíveis tanto fora, quanto dentro 
de nós, resulte mais urgente no mundo de hoje. As possibilidades 
interpretativas e a grande riqueza emocional e cognitiva que a ficção 
mobiliza proveem o substrato (...) para que cada ser humano 
desenvolva, desde o começo e ao longo das distintas etapas da vida, 
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alternativas ricas e diversas para seu crescimento contínuo como 
sujeito interpretativo, imaginativo, sensível, crítico e criador: autor e 
coautor a um só tempo, em diálogo permanente com o dado e com o 
que cada pessoa tem para dizer (REYES, 2013: online). 

Para Yolanda Reyes, a literatura deve ocupar um lugar fundamental na educação, 

pois o desenvolvimento da imaginação contribuiria para importantes processos de 

ressignificação, ampliando as possibilidades de interferir-se de maneira 

transformadora em uma realidade que frequentemente nos é apresentada como 

“dado” inalterável. A educação dialoga, por tal perspectiva, com o lugar da 

“reinven  o” que resiste ao aspecto de impossibilidade.  

“Uma mente que aprende a exercitar todas suas faculdades no 
exercício de inventar histórias e de inventar-se a si mesmo”  Talvez 
não existam palavras mais pertinentes para indicar o lugar da 
literatura na educação. Por isso, proponho desenvolver a imaginação 
e a fantasia, como faculdades por excelência para que todos nossos 
meninos e meninas comecem a participar da tarefa coletiva de 
decifrar, mas também de  reinterpretar e de transformar o mundo. 
Nesse movimento de vaivém entre o dado e o possível poderia 
situar-se o lugar da educação (REYES, 2013: online). 

Imaginação como resistência 
A investigação acerca do potencial do livro ilustrado também pode ir de encontro às 

considerações da antropóloga francesa Michèle Petit. O olhar da autora reserva-se 

especialmente à função reparadora da leitura na construção individual. No livro A 

arte de ler: ou como resistir à adversidade, Michèle Petit exemplifica diversas 

situações de indivíduos ou comunidades em situações de extrema vulnerabilidade – 

guerra, exílio, miséria -, nas quais a arte e a literatura representaram respiros de 

resistência e indagação. 

A literatura em particular, sob todas as suas formas (mitos e lendas, 
contos, poemas, romances, teatro, diários íntimos, histórias em 
quadrinhos, livros ilustrados), fornece um suporte notável para 
despertar a interioridade, colocar em movimento o pensamento, 
relançar a atividade de simbolização, de construção de sentido, e 
incita trocas inéditas de conhecimento. (...) como no caso dos 
meninos e meninas desmobilizados do conflito armado colombiano, 
que, a partir do desvio do relato, de uma metáfora poética, passam a 
se tornar narradores de sua própria história (PETIT, 2009: 284). 

Acima, Michèle Petit refere-se a uma experiência de leitura realizada com jovens 

colombianos em situação de alta vulnerabilidade, no ano de 2001. Na ocasião, a 

pesquisadora Beatriz Helena Robledo contava histórias para adolescentes 
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recentemente envolvidos no conflito armado entre a guerrilha e as forças 

paramilitares da Colômbia. Beatriz Helena Robledo recorda uma dessas sessões: 

Contávamos histórias de mitos e lendas diante de um mapa da 
Colômbia, no qual estavam indicados os diferentes grupos indígenas 
que habitam nosso país. Jamais imaginaríamos que um mapa teria 
tanto significado... O fato de ele estar lá, presente, visível, enquanto 
eles ouviam os contos, as lendas, lhes permitiu elaborarem a sua 
própria história, mas também a sua própria geografia. À medida que 
líamos e sinalizávamos a proveniência do mito ou da lenda, eles se 
lembravam dos lugares, dos rios, dos vilarejos por onde haviam 
passado. De repente, como por um 'abracadabra', enquanto falava-
se da 'Llorona' da 'Madremonte', do 'Mohán', a palavra daqueles 
jovens, reprimida pela guerra durante tantos anos, substituída pelo 
barulho surdo dos fuzis, começou a brotar e eles se puseram a 
contar (ROBLEDO In PETIT, 2009: 74). 

Os jovens colombianos, que até então tinham pouco ou nenhum contato com a 

escrita e a construção narrativa propriamente dita, passaram então a contar suas 

próprias histórias, rememorando e tecendo suas narrativas, recuperando suas 

singularidades individuais e ao mesmo tempo inserindo-se em jogo coletivo de 

compartilhamento e troca. De acordo com Michèle Petit, a literatura, especialmente 

em contextos que tendem a neutralizar as individualidades, contribui para a 

descoberta dos “espa os essenciais” de cada um. 

Ler ou escutar ler serve para criar novos espaços essenciais para a 
expansão de si mesmo – e o esquecimento de si mesmo – isso de 
forma ainda mais intensa para aqueles que não possuem nenhum 
“lugar”, nenhum território pessoal. Nos contextos violentos, uma 
parte escapa assim à lei do lugar, surge dessa forma uma margem 
de manobra. O que eles descrevem quando evocam suas saídas da 
realidade ordinária provocada por um texto, não é uma fuga, como 
se costuma falar de forma depreciativa, é, principalmente, uma 
passagem a um outro lugar, onde a “rêverie”, o pensamento, a 
lembrança, a imaginação de um futuro, tornam-se possíveis (PETIT 
In LEITE, 2011: online). 

A imaginação pode frutificar, então, na restituição de faculdades vitais, 

especialmente em contextos de opressão e desigualdade. Michèle Petit entende que 

a conquista da narratividade, neste sentido, trata-se de “uma necessidade 

antropol gica”, uma vez em que “nossas vidas são completamente tecidas por 

relatos” (PETIT, 2009: 122). A autora entende a literatura como uma “uma reserva 

da qual se lança mão para criar ou preservar intervalos onde respirar, dar sentido à 

vida, sonhá-la, pensá-la” (PETIT, 2009: 285).  
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(   ) a literatura, a cultura e a arte n o s o um suplemento para a 
alma, uma futilidade ou um monumento pomposo, mas algo de que 
nos apropriamos, (   ) que deveria estar   disposi  o de todos, desde 
a mais jovem idade e ao longo de todo o caminho, para que possam 
servir-se dela quando quiserem, a fim de discernir o que n o viam 
antes, dar sentido a suas vidas, simboli ar as suas experiências  
 laborar um espa o onde encontrar um lugar, viver tempos que 
sejam um pouco tranquilos, poéticos, criativos, e n o apenas ser o 
objeto de avalia  es em um universo produtivista (PETIT, 2009: 
289). 

Que todos possam ter acesso ao que Petit denomina como “literatura, cultura e arte” 

é algo que reverbera nas considerações de Antonio Candido a respeito da relação 

entre direitos humanos e literatura, pois o autor considera que “uma sociedade justa 

pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas 

as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável” (CANDIDO, 2004: 126).  

Se aceitarmos a ideia, portanto, de que “somos seres da narrativa” (PETIT, 2009: 

125), estaremos concordando que, enquanto humanos, somos seres capazes de 

criar, imaginar, pensar, interpretar, organizar, reorganizar e intervir no mundo de 

maneira transformadora. Estaremos percebendo que o exercício da imaginação 

pode ampliar o nosso mosaico pessoal e coletivo de possíveis formas de se interagir 

com a realidade. Por tal perspectiva, o trabalho com a imaginação por meio da 

construção narrativa mostra-se essencial ao desenvolvimento pleno das 

potencialidades humanas, e, por esse motivo, tem sua importância pedagógica 

evidente.  

É possível estender tais reflexões para a especificidade do livro ilustrado na medida 

em que o entendemos como um objeto que integra a literatura e as artes visuais, 

apresentando-se, portanto, em seu amplo potencial imaginativo. Felizmente, a 

produção de livros ilustrados ousados, que trazem desafios visuais inovadores e 

investigam possibilidades expansivas de interpretação é abundante no mundo 

inteiro. A valorização e a pesquisa direcionada à qualidade das imagens e potencial 

artístico do livro ilustrado ganha cada vez mais espaço, conforme é possível 

observar no comentário do ilustrador paulistano Fernando Vilela:  

O livro ilustrado é uma das experiências mais inovadoras da 
literatura infantojuvenil das últimas décadas. Nele, a imagem deixa 
de ser coadjuvante e passa a ser elemento preponderante na 
compreensão da obra. Embora esse tipo de livro não seja novo, o 
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espaço que vem ganhando, não só nas prateleiras das livrarias, mas 
também entre a crítica especializada de literatura e arte, é cada vez 
maior. (VILELA, 2011: online). 

Nesse sentido, a literatura ilustrada tem se apresentado como um campo de fértil 

experimentação artística, extrapolando estereotiopos e possibilitando imersões mais 

profundas em termos de experiência estética e imaginação. Ao promover aberturas 

de significado no estabelecimento de relações dialéticas entre texto e imagem e ao 

possibilitar diálogos com o repertório do leitor, as narrativas de alguns livros 

ilustrados apresentam o potencial de percorrer e habitar nossas mentes de forma 

incisiva, singular e memorável – além de, possivelmente, transformadora. Que o livro 

ilustrado seja entendido como uma potente possibilidade cognitiva é algo que pode ir 

ao encontro do ímpeto de renovação das práticas educativas na atualidade, em uma 

trajetória de “desenhar configurações novas do visível, do dizível e do pensável, e, 

por isso mesmo, uma paisagem nova do possível” (RANCIÉRE, 2014: 100). 
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