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Abstract

A materialidade do texto no universo da ilustração é uma análise das pos-
síveis relações estabelecidas entre as Artes Plásticas, a Ilustração e a Poe-
sia em objetos híbridos através da produção moderna e contemporânea 
enquadrada e contextualizada na Filoso�a da Arte. Partindo da hipótese 
de que nem tudo se diz, a análise reete sobre a interação e a penetra-
ção do texto na ilustração. Para tal, explora-se a sua existência sensível, 
espacializada e plástica que necessita, por isso, da obrigatoriedade de 
leitura. Ao longo da história da ilustração – com repercussões no Ocidente 
e no Oriente –, diferentes categorias de livros e diferentes tipos de leitor 
foram explorados. Interessa-nos para este estudo, e apesar das funções de 
comunicação inerentes à ilustração, pensar a fruição estética e a unici-
dade ou a diferença entre texto e imagem em objetos híbridos. O leitor 
relaciona-se com o que lê e com o que vê, mas não é a mancha textual que 
concede o único ritmo ao livro. Será que numa ilustração o texto é legenda 
ou elemento de compreensão? Será o texto tautologia, contradição, dador, 
ou ampli�cador de sentido face à imagem? Será o texto uma imagem? Há 
outros modos de relação com o texto para lá da simples leitura.

O primado da palavra e a autonomia da imagem
Não é incomum reparar como a presença do texto se intensi�ca e as 
imagens se rari�cam nos livros que nos rodeiam à medida que crescemos. 
O campo imagético é, muitas vezes, descurado, dando primazia a uma 
mancha textual densa. Crer que as imagens se destinam unicamente a um 
público infanto-juvenil e que procuram apenas ser um espelho do texto, 
é sintoma de uma desvalorização da sua energia. Esta conceção tem-se 
vindo a esbater. Contudo, ao longo da História Ocidental, em consequên-
cia do peso da palavra, a imagem foi tida como insu�ciente.

O Ocidente concedeu tendencialmente primado à Palavra. A Palavra 
foi sempre um modo de chegar ao outro e um modo de sistematização do 
mundo. Em oposição, a Imagem comprometer-se-ia a fazer cair as socie-
dades na idolatria ou de se assumir pejorativamente enquanto ilustração. 
Este prestígio da Palavra face às imagens apresentaria a inversão da 
expressão popular: uma imagem vale mais que mil palavras. 

A imagem, mesmo pensada enquanto Evangelhos de pedra no Período 
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Medieval, como instrumento para educar, transmitir mensagens, valores 
ou ideias das Escrituras, não era precisa. Talvez o campo imagético se 
abrisse à conotação, à interpretação múltipla, à divagação e à suposição, e 
esta investigação em direção ao equivalente da palavra justa – uma espé-
cie de imagem justa –, não seria evidente. Talvez houvesse a crença de que 
com a imagem cairíamos no que é obtuso, perecível, ilusório e hipótético.

Se Michel Foucault [8] fala da relação da linguagem às coisas, e se 
Friedrich Nietzsche [15] concede importância ao corpo enquanto modo 
de compreensão do humano, René Descartes [6] e, anteriormente, Platão 
[17] desvalorizaram o corpo e o mundo sensível. Se a tradição �losó�-
ca ocidental rejeitou o mundo sensível, porque múltiplo e mutável, na 
Modernidade, Maurice de Merleau-Ponty [11] questiona esta conceção 
dualista. O mundo deixa de ser indutor de erro, e existe antes da nascença 
e após a morte de um sujeito participante. Porém, concedeu-se privilégio 
ao Logos enquanto instrumento de acesso ao real. Jacques Derrida critica o 
Logocentrismo, este privilégio da representação lógico-verbal, e o Fonocen-
trismo enquanto os meios de acesso à verdade, ao poder e ao controlo. A 
palavra justa e a nomeação construídas pelo Logos procurariam classi�-
car com minúcia o que não concorreria com o universo imagético. Esta 
conceção mostra-se redutora se assumirmos a hipótese de que nem tudo 
se diz. Se o Ocidente está marcado pela presença da palavra, Artaud [2] 
concede justiça ao sensível, valorizando gestos, música ou ritmo. Charles 
Baudelaire, por sua vez, havia já tomado consciência da necessidade de 
articulação e de câmbio entre poetas, escritores e artistas, devido ao terre-
no onde imagem e palavra exploram estilo, aspeto visual, género literário 
ou signi�cação verbal. O caligrama (Fig. 1 e 2) e, num sentido mais lato, a 
poesia experimental (Fig. 3, 4, 5 e 13) são exemplos pertinentes do modo 
como se manipula a intimidade entre conteúdo escrito e forma expressa. 
Na combinação de formas de expressão verbal e não-verbal, pensa-se a 
espacialização do texto no suporte sem que esta forma de poesia se de�na 
como unicamente visual.

Fig. 3. Bob Cobbing. 
Beethoven Today (1970).

Fig. 4. Leonel Moura. 
ISU, Série Cordoba 

(2009).
Fig. 5. Ana Hatherly. 

Escuta o conto profano 
(1998).

Fig. 1. Haroldo de 
Campos. Teoria da Poe-

sia Concreta (1965).
Fig. 2. Guillaume 

Apollinaire. Caligramas 
- Poèmes de la Paix et 

de la Guerre (1926).
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Coexistência e materialidade:
A palavra e a imagem na ilustração
É mediante o público para o qual os produtos artístico-culturais se desti-
nam que conteúdo e vocabulário plástico se constroem. Apesar de os li-
vros ilustrados apresentarem dissemelhanças e singularidades em estrato 
interpretativo verbal e imagético, há aproximações rítmicas e formais pois 
o mundo e a vida são referências-      -base.

Na ilustração de carácter poético para a infância, sublinhamos Pê de 
Pai (Fig. 6) de Isabel Minhós Martins e de Bernardo Carvalho. Neste livro-
poema, evidencia-se a cumplicidade entre texto-verso (registo caligrá�co) 
e imagem (formas simpli�cadas e coloridas). Nesta comunhão, o livro-
poema é intimamente alusivo à relação pai-�lho.

Todavia, os livros não se destinam somente a um público infanto-juvenil 
(Fig. 7). Diferentes conteúdos podem ser desenvolvidos: do subentendido, 
ao retrato histórico-social (Fig. 24), passando pelo explícito (Fig. 8). OBS-
CÉNICA: Contos d’Escárnio &Textos Grotescos, de Hilda Hilst e de André da 
Loba, endereça-se a um público adulto e experimentado. Não só o conteú-
do – prosaico e poético – apresenta uma certa crueza e justeza vocabulares, 
como as imagens partilham e estimulam o respectivo conteúdo.

O tratamento e a presença do texto apresentam, neste livro, diferen-
tes naturezas. O texto ora ocupa prosaicamente ou em forma de verso – 
sobre fundo branco – as páginas; ora se inscreve formal, cromática e quase 

Fig. 6. Bernardo Car-
valho. Pê de Pai (2006). 
20.2x22.6x1.1cm.
Fig. 7. Valerio Vidali. 
Um dia, um guar-
da-chuva… (2011). 
20.2x22.7x1 cm. Planeta 
Tangerina.
Fig. 8. A. da Loba. 
OBSCÉNICA: Contos 
d’Escárnio & Textos 
Grotescos (2014). Orfeu 
Negro. Lisboa.

Fig. 9. Henri Matisse 
e Stéphane Mallarmé.
Le guignon (1930-1932). 
Gravura. 33x24.8 cm. 
Fig. 10. A. da Loba. Bo-
cage - Antologia Poética 
(2010). Faktoria K de 
Livros. Matosinhos.
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pornogra�camente no espaço da imagem.
Na interação poesia-ilustração, podemos refererenciar Bocage – 

Antologia Poética (Fig. 10) enquanto espaço de coexistência entre uma 
obra poética do século XVIII e um de registo expressivo do século XXI, e a 
abertura experimental de Henri Matisse. Tal o testemunha Le guignon (Fig. 
9). A interferir com as forças libertadas do poema, os desenhos, de leveza, 
sensualidade e economia, acompanham a elegância do espaço vazio.

Jean-François Lyotard [10], opondo-se à submissão do visual face ao 
linguístico, propõe o conceito de Figural a �m de defender uma lógica pró-
pria à produção artística. Se tudo se pudesse dizer, poderíamos traduzir 
uma imagem num texto, o que sugeriria que funcionaria como cópia pou-
co �el da palavra. Se o texto não for tido como o único motor para a expe-
rimentação, abre-se um espaço de relação com a imagem. Deste modo, a 
imagem não se converte em decoração, em legenda, em semelhança ou 
em correspondência visual, uma vez que se potencia a experimentação de 
um objeto híbrido. O campo textual e o imagético operam, assim, como 
continuidade um do outro, dialogando e articulando os seus constituintes 

físicos e a sua densidade semântica.
Através da disposição no espaço do papel, da materialidade, das sobrepo-
sições dos planos de cor, das letras que formam objetos e da coexistência 
de múltiplas línguas, Trava-Línguas (Fig.11) denuncia o contacto do sensí-
vel e do visível com o legível. Cada elemento que compõe o livro tem a sua 
poesia, intrínseca, […] que provém do modo como ela se combina com outros 
modos de expressão...2 Não podemos olvidar a componente tipográ�ca, tátil 
e sensorial deste conteúdo textual que se abre ao mundo, ao espaço e à 
imagem (Fig.15, 19, 24, 26 e 27). As páginas de Madalena Matoso propõem 
novos modos de pensar o real no qual as letras convocam o sensual e o 
sensorial sem que isso seja sintoma da produção de objetos com o desejo 
de verdade.

A problemática enunciada incita: a conceder justiça ao sensível, à 
compreensão de uma tradição ocidental alicerçada na Palavra; à cons-
ciência que a linguagem se encontra em transformação e que o Figural 
não se submete ao modelo lógico-verbal. Sugerimos, assim, o trabalho ex-
perimental proposto pelo artista-ilustrador relativo às relações estabeleci-
das e à profundidade da miscigenação entre palavra e imagem. Quer isto 

2 ARTAUD, 2013: 58. Tradução livre a partir de: …chacun de ses moyens a sa poésie à lui, intrinsèque, […] qui 
provient de la façon dont il se combine avec les autres moyens d’expression…

Fig. 11. Madalena 
Matoso. Páginas de 

Trava-Línguas (2008). 
19.5x22 cm. Planeta 

Tangerina.
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dizer que os dois se contaminam e que nem a palavra nem a imagem se 
assumem sempre como uma legenda. A dicotomia entre os dois dissolve-
se e não estamos no domínio da dominação, da imitação, da tradução, da 
paráfrase, nem da transposição (Fig.11 e 20). 

Victor Chklovski [3] demonstra como as palavras, em consequência 
da repetição, vão perdendo vitalidade e força, deixando de se experimen-
tarem, para se reconhecerem. Torna-se, então, importante criar uma rutu-
ra com a perda de novidade. O papel do artista-ilustrador é o de promover 
uma certa radicalidade para que se renove e recupere força e vitalidade 
entre palavra-imagem. Propõe-se ao leitor-fruidor a experimentação do 
outro, do diferente, do novo, promovendo a ativação de imagens mentais, 
a experiência sensorial, a relação ética com o objeto e não somente a 
simples identi�cação referencial. 

Se para Luigi Pareyson [16], há uma relação entre Forma e Conteúdo, 
o texto não transmite apenas uma mensagem concetual ou uma imagem 
mental. Há uma expressão e uma existência no sensível: pela sua materia-
lidade, cromatismo, textura, sonoridade e gestualidade. No universo artís-
tico, a miscigenação não visa a submissão ou anulamento de géneros. Este 
contacto promove, sim, um aumento do potencial poético na produção de 
um objeto estimulado por qualidades diversas. A utilização do texto pode, 
assim, adquirir uma força poética graças ao espaço, às linhas, às formas 

ou aos ritmos (Fig. 6).
O Atlas de Marcel Broodthaers (Fig.12) é um bom exemplo da relação que 
o texto, em écriture anglaise, e a mancha estabelecem. Numerado, orde-
nado alfabeticamente e de mancha uniforme e recortada, Atlas pensa o 
controlo dos mapas. A condensação da vastidão geográ�ca numa imagem 
relaciona-a com as restantes formas-países, esbatendo--se a noção de hie-
rarquização. Sendo que palavra e imagem se comprometem no pensar a 

Fig. 12. Marcel Brood-
thaers. Atlas (1975). 
Litogra�a sobre papel. 
Dimensões variáveis.
Fig. 13. Fernando 
Aguiar. Ensaio para 
uma nova expressão 
da escrita Nº155 
(1982/1983).

Fig. 14. Fra Angelico. 
Anunciação (1433-
1434). Têmpera sobre 
madeira. 175x180 cm. 
Museo Diocesano. 
Cortona.
Fig. 15. Bernardo 
Carvalho. Página de 
Coração de mãe (2008). 
20x20 cm. Planeta 
Tangerina.
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homogeneidade geográ�ca, a pertinência da Anunciação de Fra Angelico 
(Fig.14), deve-   -se à inscrição das palavras no espaço. A mensagem existe 
e atravessa os interlocutores. Contudo, o fruidor não tem o total acesso, 
porque o texto é cortado por uma coluna e porque uma das linhas do texto 
surge invertida. Curiosamente, e pensando em Aby Warburg a propósito 
das sobrevivências e vidas póstumas das imagens, [1] podemo-nos aper-
ceber das relações que a pintura do século XV estabelece com a ilustração 
de Bernardo Carvalho (Fig.15). Tal se deve ao modo como as três linhas de 
texto se inscrevem em ambos os espaços, relacionando-se com os perso-
nagens, e ao conteúdo alusivo à oralidade e à maternidade.

Na prevalência de traços, reencontramos vizinhança formal [7] entre 
Hokusai e André da Loba através da referência ao polvo e ao cariz sexual. 
Contudo, é de ressalvar que a ocupação de texto nestes dois casos ocorre 
diferentemente: em Hokusai o texto inscreve--se no espaço pictórico 
enquanto o texto de Hilst acompanha a página vizinha.

A combinação da imagem e da palavra – num livro ilustrado (Fig.7), 
num Livro de Horas (Fig. 18) ou num poema concreto (Fig.2) – levanta, 
imediatamente, a questão da existência de objetos híbridos. W. J. T. 
Mitchell [12] concebe a hibridez de mediums e considera que mesmo a Li-
teratura detém componente visual. No contexto de um livro que comporta 
material imagético e textual, a palavra pode não ser somente entendida 

enquanto signi�cação, uma vez que tem, deveras, uma presença sensível.
Ludwig Wittgenstein [19] está consciente das diferentes formas e con-
textos de usar as palavras. Por isso mesmo, tece uma analogia com uma 
caixa de ferramentas, uma vez que as palavras são escolhidas mediante a 

Fig. 18. Pinturas do 
Mestre François. Livro 

de Horas de René II 
da Lorena (c. 1480). 

Manuscrito sobre 
pergaminho. Museu 

Calouste Gulbenkian. 
Lisboa.

Fig. 19. Saul Bass. 
Detalhe de dupla 

página de Henri’s Walk 
to Paris (1962). 

21.6x28.5cm. Universe.

Fig. 16. A. da Loba. 
OBSCÉNICA: Contos 

d’Escárnio & Textos 
Grotescos (2014). Orfeu 

Negro. Lisboa.
Fig. 17. Hokusai. 
The Dream of the 

Fisherman’s Wife (1814). 
19x27 cm.
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necessidade e o contexto. Ora o ponto de partida para pensar a sinergia da 
palavra e da imagem reside numa utilização das mesmas que se afasta das 
funções utilitárias para adotar uma força poética e um potencial crítico.

Lyotard [10] aborda dois tipos de espaço - textual e �gural - e 
procede a uma distinção entre linha e letra. A letra, o traço inscrito no 
espaço textual, é um suporte de signi�cação convencional e imaterial, que 
indica a presença de um fonema que procura tornar-se reconhecido. Um 
texto é, portanto, formado por letras nesse espaço grá�co que permite 
o reconhecimento de signi�cações. Para o autor, o texto encontra-se 
diante daquele que lê e neste confronto com o gra�smo (forma, energia, 
tamanho, espessura ou peso da letra), o texto cessa de se apresentar como 
algo a ver, mas a reconhecer. Por isso mesmo, as palavras, as letras, as 
frases e os paragráfos são compostos por espaçamentos tipográ�cos, por 
intervalos particulares de pontuação que não têm valor plástico e que, 
numa leitura em voz alta, se dissolvem numa entoação signi�cativa onde 
a força métrica e melódica gera, sentido. Para Lyortad, a ambiguidade da 
letra aparece, porque esta se posiciona entre duas exigências contraditó-
rias: a signi�cação (que requer legibilidade) e o sentido poético (a energia 
expressa na forma grá�ca). Em objetos híbridos, existe unidade entre 
�gura e texto, gerando confronto e imbricamento (Fig.8) e o livro ilus-
trado é um organismo de combinação destes mesmos meios expressivos 
[14]. Através de Trocoscópio percebemos como as formas verbais ocupam 
plasticamente espaço da capa do livro, não estando apenas presentes para 
serem reconhecidas – já que foram produzidas com os mesmos carimbos 
que construíram as páginas, sem texto, do interior do objeto.

Fig. 20. Bernardo 
Carvalho. Trocoscópio 
(2010). 21.5x19.5 cm. 
Planeta Tangerina.
Fig. 21. Madalena 
Matoso. Trava-Línguas 
(2008). 19.5x22 cm. 
Planeta Tangerina.

Fig. 22. Marc-Antoine 
Mathieu. Páginas de 
Sens (2014). 17.6x23.8 
cm. Delcourt.
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Um livro composto e pensado por imagens permite-nos folheá-lo, 
quebrando uma leitura direcional que, tendencialmente, ocorre com um 
livro no qual a componente textual constrói integralmente a experiência. 
Assim, Sens (Fig.22) e Trocoscópio (Fig.20), não apresentando elementos 
textuais no interior, potenciam um deslocamento espacio-   -temporal, por 

vezes narrativo, unicamente através da relação e combinação das páginas.
Podemo-nos, �nalmente, questionar sobre qual a natureza das 

palavras que ocorrem em certas páginas de livros híbridos. Jean-Paul 
Sartre [18] considera que a poesia se posiciona no campo das artes como 
a pintura, a escultura, ou a música. Se havíamos referido Wittgenstein a 
propósito da utilização das palavras, para Sartre, a poesia não se rela-
ciona com as palavras do mesmo modo que a prosa, pois esta não tem a 
pretensão de as utilizar para nomear as coisas, nem de ser instrumento de 
procura de verdade. Por isso mesmo, o poeta escolheu de uma vez por todas 
a atitude poética que considera as palavras como coisas.3 Para o autor, esta 
palavra-coisa, esta palavra poética é um microcosmos4 que se agrupa e se 
associa por proximidade e diferença a outros microcosmos.

Na ilustração, produz-se um espaço onde a palavra também ocorre 
como imagem, como objeto, como esse microcosmos com o potencial 
evocatico de Sartre pronto a articular-se com outros microcosmos na 
materialidade do suporte. 

Em O Elefante (Fig.26), é possível perceber que o animal quer o que não 
tem – asas para se sentir leve e voar. O texto insurge pelo desejo em adqui-
rir o peso, a forma e o corpo de um elefante, que di�cilmente se inscreve 
no espaço da ilustração. Tal como na página de Henri’s Walk to Paris 
(Fig.27) onde �gura um autocarro com pessoas cujo corpo se desenha pela 
palavra, o texto conta a história desse corpo que delineia e que habita. Em 

3 SARTRE, 1985: 18.  Tradução livre a partir de: il a choisi une fois pour toutes l’attitude poétique qui consi-
dère les mots comme des choses
4 Idem: 22. Tradução livre a partir de: …le mot poétique est un microcosme 

Fig. 23. Valerio 
Vidali. the journey of 
Miss Timothy (2012). 

Hankyoreh Childrens 
books.

Fig. 24. Shigeru 
Mizuki. Vie de Mizuki 
(2012-2014). Éd. Cor-

nélius. Bordeaux.
Fig. 25. Abner Grabo». 

A Tail is a Tail (1962). 
E.M. Hale and Com-

pany.

Fig. 26. Tiziana 
Romanin. Página de 

C’est l’Histoire (2002). 
40x20cm. Grandir.

Fig. 27. Saul Bass. 
Henri’s Walk to Paris 
(1962). 21.6x28.5cm. 

Universe.
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ambos os exemplos, é pelo texto que o corpo dos personagens é dese-
nhado. No entanto, a página de Romanin, não se limita a uma descrição 
do animal, uma vez que o texto e que o desenho das asas no elefante 
representam o sonho.

Sumariamente, podemos reforçar que a interferência entre conteú-
dos textuais e imagéticos promove sentidos diferenciados e altera a expe-
riência dos mesmos. A imagem não procura representar precisamente o 
tudo do texto nem se anuncia como um mero espelho do mesmo. Simulta-
neamente, a imagem não se reduz à vertente sensorial, pois detém estrato 
semântico tão denso quanto o das formas verbais. Separando os micro-
cosmos, a experimentação seria forçosamente diferente. Contudo, na 
sinergia potenciada, explora-se a legibilidade e a ilegibilidade, o implícito 
e o explícito, o literal e o não literal, o aparente e o expresso, o cromatismo 
e a escala, a poesia e a crítica. 
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