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se relacionam. Um dos verbetes encontra-

evoluiu de maneira a incorpo-

dos no dicionário para a palavra ilustrar é

rar linguagens simultâneas. Além

tornar ilustre, glorificar. Aparecem também

de as editoras crescentemente

outros significados como esclarecer, elucidar,

explorarem novas tecnologias, aparece de

comentar, explicar. Basicamente uma ilus-

forma marcante, cada vez mais, o encon-

tração teria todas ou parte dessas funções.

tro de imagem e palavra. Não temos em

Seria a imagem ou figura de qualquer na-

nosso idioma um termo específico que re-

tureza com que se orna ou elucida o texto

lacione obras escritas com ilustrações para

de livros, folhetos e periódicos. De certa

crianças, acabamos dizendo livros in-

maneira, quando nos deparamos com tais

fantis ilustrados. Na língua inglesa são

idéias, fica claro que a imagem é definida

chamados picfure books. Eles englobariam,

pela palavra. Entendendo assim, tiramos a

em sentido mais amplo, publica-

força de uma frase freqüentemente repeti-

ções onde texto e imagens

da, a de que uma imagem valeria mais do
que mil palavras.
Em época de crise a criatividade é sempre
visitada de forma mais incisiva. Buscamos,
fazendo diferente e melhor, compensar eventuais perdas. Neste sentido, de
olho no crescente mercado governamental de livros paradidáticos, as editoras
tornaram-se mais dependentes dos
ilustradores. Disputados, reverenciados por autores famosos, constantemente ampliando as possibilidades dos livros,
trabalhando-os, agregando novos significados ao texto, transformando-os artisticamente, são fundamentais na hora de
tornar o produto final mais visível e cobiçado. Atuando no País, e valorizados por
seu desempenho, encontramos um grupo
seleto que inclui gente como: Nelson Cruz,
Fernando Vilela, Rosinha Campos, Marcello
Araújo, Guto Lacaz, Marcos Guilherme e
Odilon Moraes, com quem conversamos
nesta edição.

Imagem e texto
Conversando com Odilon fica claro, desde o início, a relação intrínseca que há
entre imagem e palavra. Ele define seu
esforço como a vontade de escrever
com imagens. Alguns textos, segundo
Moraes, necessitam de ilustrações para que
tenham seu sentido ampliado e, muitas vezes, até recriado. Faz uma comparação
interessante entre músicas e letras que
as acompanham. Os dizeres podem até
ter vida própria, mas quando se unem à
melodia ganham um novo sentido, diverso. Da mesma forma os livros, particularmente os infantis, acabam flertando com
a ilustração. E o mais interessante é que
representações gráficas e frases escritas,
embora unidas no mesmo conto, funcionam
de forma independente, mostram coisas
diferentes. A ilustração, ao exibir o que
não está dito, agrega possibilidades.
De certa maneira, sozinha, pode também relatar. Haveria, nesse sentido, uma
literatura escrita a dois. Imagem e texto
caminhando de forma paralela, compleOdilon Moraes
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com o que faz.

rar para retratar as paisagens. Era
uma atividade absolutamente silenciosa.
Ficavam os dois sozinhos, com suas telas
e tintas. Para o menino, pintar era uma

mais de uma linguagem.

AMIGA ÍNTIMA

A lua, personagem central de Pedro
e Lua, é uma inspiração para Odilon,
que apresenta uma ilustração inédita
de sua nova obra, O Presente
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Enquanto ela nos traz a distância, o sol
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mesma forma que o sol, muito brasileiro,

designer e produtor gráfico. Todos conver-
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picture books nascem desse diálogo.
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