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“Um livro ilustrado é um livro com brinde”. Esta foi a resposta espontânea dada, 
recentemente, à questão sobre o que era para mim um livro ilustrado. 
Passado o imediatismo da resposta e refletindo um pouco sobre o porquê desta 
associação, talvez a mesma se prenda, numa ligação subconsciente, aos gelados 
da minha infância. Os pequenos bonecos de plástico que os acompanhavam, re-
presentando personagens das animações que preenchiam a programação infantil 
da TV, eram a surpresa desejada, que quebrava os momentos de suspense que 
precediam o rasgar da embalagem. O produto de base, o gelado,  
com a brincadeira gerada em torno daquelas pequenas figuras de brinde.  
Salvaguardadas as devidas diferenças, no caso do livro ilustrado, na generalidade, 
o brinde será a imagem que se oferece com o produto de base, o texto, esse ele-
mento que, por si só, encerra todo um valor estético e emotivo, mas a que a ima-
gem amplia sentido, complementa e acrescenta fruição estética a nível visual. 
Sempre defendi que a relação entre a escrita e a imagem deveria ser de comple-
mentaridade e nunca de servilidade. O texto oferece o tema e, naturalmente, in-
fluencia o processo criativo do ilustrador, mas as formas plásticas, fruto da criati-
vidade, originalidade e domínio técnico do autor/ilustrador, criam um discurso vi-
sual tão aberto às interpretações imaginativas quanto as formas do discurso ver-
bal. A imagem recria o texto, distanciando-se da simples imitação das palavras, 
contribuindo para potencializar o universo imaginativo do leitor. 
Mas a imagem, por si só, é também um contributo valioso para a educação visual 
das crianças. O livro ilustrado estimula o olhar, educa o gosto e sensibiliza para os 
aspectos plásticos, como a composição, cor, luz, volume, textura, entre outros. 
Portanto não será de descurar o papel do livro ilustrado para o desenvolvimento 
do sentido estético daqueles que dele desfrutam.  
 
É com estas convicções que desenvolvo o meu trabalho de ilustradora e, de 
acordo com a velha máxima – “uma imagem vale mais que mil palavras” –, sirvo-
me do exemplo de algumas imagens executadas por mim, para vos demonstrar 
como as ponho em prática. 
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No livro “Os Sete Cabritinhos”, de Tareixa Alonso, editado pela OQO, a história 
desenrola-se em torno de um lobo que,  pretendendo comer os cabritinhos que 
viviam nas redondezas, vai  tentar uma série de embustes com a finalidade de 
concretizar a sua vontade. 
Foi precisamente este desejo que decidi figurar logo na primeira ilustração do li-
vro, onde se lê: “Era uma vez sete cabritinhos que viviam com a sua mamã numa 
cabana no meio do bosque. A mamã avisava-os sempre para brincarem perto de 
casa por causa do lobo.” Em vez de ilustrar a preocupação da mãe, já descrita no 
texto, optei pela representação da vontade do lobo de se aproximar das indefesas 
presas. Daí ter decidido representar um lobo/pintor desenhando os sete cabriti-
nhos, objeto do seu deleite e da sua vontade de apropriação, como solução de 
ilustração para o texto.  

 
Ao longo da história, o lobo vai tentar fazer-se passar pela mãe dos cabritinhos, 
imitando a voz e a cor da pele. Daí a capa representar o lobo com uma máscara 
veneziana da mãe dos cabritinhos na mão, numa posição de simetria com ele 
próprio, simbolizando as duas personalidades assumidas pela personagem, a ver-
dadeira e a falsa. 



 
Por seu lado, é através dos sentidos que escolho representar os sete cabritinhos, 
quando confrontados com as tentativas de embuste por parte do lobo: o escutar 
e o ver, enfatizando as formas de demonstrar estas acções, seja pela repetição da 
pose de escutar dos sete cabritinhos,  

 
seja pelo uso de elementos associados à escuta e à visão.  
 
 



 
 

 
Quando mais tarde o lobo consegue os seus intuitos e come seis dos sete cabri-
tinhos, fá-lo sem os mastigar. Sabendo que, mais à frente, os seis animais são li-
bertados intactos e com vida, decidi transformar a barriga do lobo em gavetas, 
onde os cabritinhos ficaram muito arrumados para a futura salvação.  

 
Quando era pequena, sempre estranhei esta situação da história. Talvez por isso 
esta solução por mim encontrada seja também a resposta à dúvida que me ficava 



de como saíam, tão inteiros e ilesos, aqueles cabritinhos da barriga do lobo. Outra 
solução para este enigma foi dotar a mãe de características próprias de uma ci-
rurgiã, vestindo-a de bata, máscara e luvas azuis.  

 
Aqui, para além da libertação dos sete cabritinhos, sem uma beliscadura, estava 
encontrada mais uma resposta à questão, que me punha na minha infância, de 
como o lobo se levantava sem dar conta de que tinha sido aberto e cozido. Tal só 
poderia ter acontecido com perícia cirúrgica! É um facto, que as nossas vivências 
pessoais se refletem na forma como interpretamos e resolvemos os textos na 
abordagem plástica que deles fazemos. 
Algumas vezes,  a resolução assume-se mesmo estritamente do ponto de vista 
plástico, como é o caso da penúltima ilustração, onde representei no mesmo es-
paço, duas situações temporais diferentes: o lobo ainda deitado, adormecido, num 
desenho leve de aguarela, e o lobo já acordado e  sentado, com as mesmas cores 
num registo mais intenso de acrílicos, jogando com a delicadeza, por um lado, e a 
força, por outro, destes dois materiais para representar, respectivamente, uma si-
tuação precedente e outra posterior. 

 
 



Num outro livro, “Ovos Cozidos” de Marisa Núñez, também editado pela OQO, a 
narrativa divide-se entre um conjunto de situações reais e outro que se prende 
com os enigmas que o rei dá a resolver. Daí que as próprias ilustrações revelem 
abordagens diferentes, caso se trate da realidade concreta ou da realidade criada 
pelos enigmas.  
Como exemplo, temos a forma como a rapariga, futura rainha, distribui a comida 
pelos convidados e família, que vem a revelar-se também num enigma que o rei 
resolve. Uma primeira ilustração mostra uma situação real, com a mesa posta 
com os pratos, onde estão repartidas as diferentes partes de um frango; numa 
outra, relativa ao enigma, aparece uma figura, encabeçada pela cabeça do frango, 
como se de um gigantone se tratasse, em cujo corpo se vêem os restantes mem-
bros da família.  

 
 



 
“– Bem repartido! 
Ao pai, a cabeça, porque é a cabeça de família;  
à mãe, o lombo, porque leva o peso da casa; 
 à irmã, as asas, porque um dia casará;  
a vós, as patas, porque andando fostes e voltastes.  
E para ela, o coração... – murmurou o rei, pensativo.” 
Outra representação de enigma, que, por isso mesmo, é representada com uma 
certa estranheza de conjugação de elementos, é a que se refere à resposta da 
rapariga à questão de onde estavam os seus pais.  

 



O pai foi “pôr água na água” e a mãe “ver o nunca visto”. O rei depreende que a 
mulher foi assistir a um parto e que o homem tinha ido desviar a água do rio para 
mover o moinho. O insólito explícito no texto permite criar uma imagem onde 
uma montanha é simultaneamente uma barriga, sobre a qual o rei reflecte na 
resposta, sentado num trono. 
Toda a história é atravessada pela prepotência do rei, não apenas como fruto do seu 
poder hierárquico, mas também enquanto homem cuja sabedoria o coloca numa 
posição de superioridade que não admite que seja igualada. Daí a minha decisão de 
o representar sempre com uma proporção maior do que seria normal, represen-
tando não apenas o poder real, mas também a sua soberba e falta de humildade.  

 
 

 



 
 

 
No final da história, o rei sucumbe à inteligência e amor demonstrados pela rainha  
e acabam por ficar juntos e felizes para sempre. De forma a representar este sen-
timento duradouro, decidi desenhar um castelo, cuja planta traduz de forma subtil 
um coração e em que duas torres são o rei e a rainha, sob cujas ameias, estendem 
os braços e unem as mãos. Com esta solução quis traduzir a ideia, implícita no 
texto, da felicidade eterna destas duas personagens.  



 
 
Com estes exemplos espero ter “ilustrado” um pouco do meu processo criativo 
ao mesmo tempo que desejo ter sensibilizado, de alguma forma, para uma “lei-
tura” mais atenta das imagens dos livros ditos para crianças, mas que são para 
pessoas de todas as idades. Basta saber escolhê-los. 
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