
Cecília Esteves 
Arquiteta diplomada pela FAUUSP, formada em Animação pelo Centre de Formation 
Technologique Gobelins, de Paris, já trabalhou em projetos de longa-metragem e publi
cidade em estúdios de animação na França (Ellipse e Disney), Inglaterra (Amblimation) 
e Brasil (Trattoria di Frame e Vetor Zero). Desde 1998 possui seu próprio estúdio, onde 
desenvolve trabalhos de ilustração para livros, materiais institucionais, embalagens e 
criação de personagens para diversos estúdios de design e editoras. 

w i D E Como você define seu estilo? 

CECÍLIA Trabalho na área infantil. E acho que, pela 
minha formação de arquiteta e animadora, o meu 
trabalho traz um lado gráfico e ao mesmo tempo 
bem humorado. Poderia dizer, também, que uma das 
minhas características é que trabalho com diferentes 
estilos buscando encontrar o que mais se adapta ao 
trabalho pedido, assim alternando ilustrações em que 
o traço mais solto tem um destaque maior; e outros, 
mais gráficos, onde a cor é predominante. 

wiDE Onde você busca referências para o seu trabalho? 

CECÍLIA Alguns trabalhos, por sua característica mais 
didática, pedem-me referências específicas. Para isso, 
costumo buscar informações em livros e sites, a partir 
dos quais extraio informações para organizar vários 
bancos de dados. Mas, o que realmente conta para mim 
é pensar que o ilustrador é um "ser alerta" que precisa 
estar conectado às diversas linguagens artísticas que 
estão disponíveis por aí, pois isso alimenta a diversi
dade e a riqueza do meu trabalho. Conviver com outros 
ilustradores, acessar sites de outros profissionais, visitar 

exposições, blogs, manifestações artísticas e o que mais 
estiver acontecendo culturalmente próximo, a meu 
ver, é o mais importante, pois as referências acabam 
entrando de forma quase inconsciente no trabalho. Não 
costumo buscar referências de outros artistas em fun
ção de um trabalho pedido. Acho que isso acaba limi
tando a minha espontaneidade inicial, mas o exercício 
de estar sempre atento alimenta minha criatividade. 

WIDE Quais i lustradores você admira? 

CECÍLIA Admiro vários ilustradores pela leveza do 
traço e humor. Acho que os ingleses têm um trabalho 
brilhante na ilustração infantil, dentre os quais destaca
ria Quentin Blake e Tony Ross. Pelos mesmos motivos, 
incluiria Quino e Sempé, que além de humor acrescen
tam poesia às suas artes. Admiro, também, ilustradores 
que possuem um trabalho mais clássico, como Lisbeth 
Zwerger, Hans de Beer e Rébecca Dautremer. E gosto 
muito de Wolf Erlbruch, Babette Cole e de ilustradores 
franceses, como Gwen Keraval. pela simplicidade e 
graça de seus personagens. 
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1- Jararaca 
Ilustração para o livro "Jararaca, 
Perereca e Tiririca" de Ana Maria 
Machado, Editora Objetiva / 2011. 
Traço a lápis, pintura digital. 

2- Pradaria 
Ilustração para o Projeto de 
Ambientação do Hospital Infantil 
Sabará / 2010. Traço a lápis, 
pintura digital. 

3- Arte Passarinho 
Ilustração para a exposição 
"Passarinho na gaiola não canta, 
lamenta" / 2011. Traço a lápis, 
pintura digital. 

4- Saci 
Ilustração para o projeto de 
Ambientação do Hospital Infantil 
São Camilo de BH/2011. 
Pintura digital. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 90, p. 16-17, maio/ jun. 2012.




