
O poder da imagem ilustrada 
 
Imagens ilustradas, muitas vezes, são consideradas uma forma inferior de expressão artística. Um 
gênero ligado à diversão, sob o patrocínio da indústria cultural, com um valor limitado ao contexto 
histórico de sua produção. No entanto, na história da arte, a caricatura, por exemplo, 
desempenhou um papel importante. Ela representou um dos primeiros momentos da busca de 
uma expressão não ligada a aspectos convencionais, muitas vezes, retirados da natureza.  
A caricatura foi e é um verdadeiro laboratório no desenvolvimento dos efeitos de composição da 
imagem. O surgimento da caricatura, já no século XVI, esteve estritamente ligado a busca de 
traços expressivos, geralmente para fins de crítica. Desde o início, mais do que deformação 
cômica, a caricatura sempre incorporou uma atitude crítica em relação ao seu contexto de criação.  
Durante períodos de guerra o desenho caricatural foi utilizado como luta ideológica contra 
inimigos. Em contextos políticos repressivos, a caricatura foi um instrumento de rebeldia 
simbólica. Dessa forma, as ilustrações, de um modo geral, tem uma força enorme e de difícil 
dissuasão. Pois expõe, como nenhuma outra imagem, qualidades ou fraquezas das instituições ou 
personagens que busca enaltecer ou diminuir. Primeiro porque está intrinsecamente ligada a 
cultura popular, segundo por sua capacidade de síntese que possibilita a circulação, de maneira 
muito eficaz, de elementos de expressão artística que permitem uma assimilação social rápida e 
intensa das características ou serviços de uma empresa, por exemplo, que verbalmente passaria 
por um processo mais lento de elaboração e circulação.  
Durante a Segunda Guerra Mundial as caricaturas de um brasileiro chamado Belmonte foram 
assimiladas por grande parte da população devido à deformação humorística e sintética que 
incorporava aos principais personagens do conflito. O mais interessante é que esse fato ocorreu 
sem o consenso do governo ditatorial brasileiro, isto é, sem seus desenhos contarem com a ajuda 
da indústria cultural (jornais, revistas etc) brasileira.  
Outro grande exemplo da força dos meios de persuasão da imagem ilustrada nos é fornecido pelo 
desenvolvimento do desenho nos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial a indústria 
cultural norte-americana investiu grande capital em desenhos animados. O objetivo era promover 
na cabeça de “futuros homens” a introjeção dos costumes de uma sociedade em plena expansão 
de sua hegemonia política e econômica. Dessa forma, a “superioridade” norte-americana foi, ao 
longo de décadas, cultivada na cabeça de crianças, ainda sem muita capacidade de distinguir o 
certo do errado, através de criações ilustradas como, por exemplo, o “Super-Man”. Um indivíduo 
que, metaforicamente, representava os Estados Unidos, um país com “super poderes” que 
conseguia estar, ao mesmo tempo, em todo lugar do mundo. Um “simples” desenho promoveu 
por vários anos a divulgação, quase que inconsciente, dos interesses do governo norte-americano 
para o resto do planeta, servindo de base para a aceitação do capitalismo em detrimento de 
outros sistemas econômicos durante a Guerra-Fria.  
Da mesma forma, atualmente, a ilustração publicitária tem sido utilizada por empresas e governos 
para divulgar suas idéias de maneira rápida e eficaz. Um exemplo disso, foi a campanha “Dia Sem 
Carro” realizada pela URBS através da ÓpusMútipla e da empresa de ilustrações Pixs Ilustrações 
de Curitiba. A campanha ganhou o prêmio Top de Marketing de 2003. Segundo o sócio-diretor da 
Pixs, o desenhista Carlos Magno, a procura por ilustrações para divulgação de empresas é grande, 
devido à facilidade com que os desenhos são percebidos pelas pessoas, além, é claro, da 
diminuição de custos? ( os nossos clientes procuram ilustrações para dar mais "vida", não para 
reduzir custos nas peças publicitárias.). “A capacidade de suscitar reflexões, absorver idéias e 
conceitos, com uma absoluta economia de meios de expressão, tem nas ilustrações, caricaturais 
ou não, seu momento máximo”.  
Mas o ilustrador adverte, ao requisitar a elaboração de ilustrações publicitárias ou editoriais, a 
empresa deve certificar-se do profissionalismo com que a agência ilustradora irá executar seu 
trabalho. Isso se torna imprescindível, uma vez que para realizar uma ilustração é necessário uma 
pesquisa árdua sobre os elementos artísticos que irão compor o desenho. Além disso, é necessária 
muita responsabilidade com o que se quer criar uma vez que um simples detalhe pode transmitir 
uma coisa totalmente diferente do objetivo inicial. Dessa forma, as ilustrações eficientes nascem a 
partir da análise detalhada das necessidades do cliente. Para isso, são necessárias várias reuniões 
onde são discutidas as melhores formas de resolver uma ilustração. 
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