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LEITURA DA ILUSTRAÇÃO
EM GÉMEOS DE JOÃO MANUEL RIBEIRO E 
HELENA ZÁLIA

Resumo. Neste ensaio debruçamo-nos sobre a leitura da Ilustração de livros de literatura para a infância e 
juventude, ampliando o seu sentido, referindo as particularidades do discurso da ilustração e de como ela 
condiciona e contribui para a criação de significados nos livros-álbum. Gémeos, é o livro-álbum objecto da 
nossa análise onde, através da leitura da ilustração em interdependência com a palavra, e transitando entre 
questões de tempo, espaço e ritmo se mostra como a ilustração pode contribuir para a construção e sedimen-
tação da identidade da criança.
Palavras-chave: ilustração, leitura, literatura infanto-juvenil, espaço, tempo

Abstract. In this essay we have looked at the reading of Illustration in children’s literature, enhancing its mean-
ing, referring the particularities of the illustration discourse and how it affects and contributes to the creation of 
meanings in picture story books. Gémeos, is the album subject of our analysis and, by reading the illustration in 
interdependence with the word, mentioning time, space and pace we’ll show how illustration may help to the 
construction and consolidation of the identity of the child.
Keywords:  illustration, reading, children’s literature, space, time

Introdução

Parece-nos pertinente utilizar o conceito de leitura, a propósito da linguagem visual 
(Calado, 1994) - tomando de empréstimo um conceito da linguagem verbal - já que a ilus-
tração, enquanto imagem e sistema de representação, é possuidora de uma dimensão 
narrativa. Quando o leitor se confronta com uma imagem está a experimentar valores 
estéticos que implicam «un ejercicio inteligente de selección de información, asociación 
de elementos, búsqueda de sentido y adquisición de nuevos registros» (Díaz Acosta). 

Nunca é demais relembrar que a linguagem das imagens é autónoma no acto de co-
municar, recorrendo a códigos diferentes mas em tudo idênticos aos utilizados pela lin-
guagem verbal. Para Sara Reis da Silva (2006:1), as ilustrações são um «factor promotor 
de (des)gosto em face do objecto-livro», e, quando criadas para o contexto da literatura 
para a infância, «possuem um papel determinante na percepção, na descodificação e na 
concretização dos sentidos explícitos e implícitos do discurso verbal». 

Para os mais pequenos, o livro-álbum1 é um excelente instrumento para um primeiro 
contacto com a leitura (favorecendo a autonomização progressiva da criança), tornando-
se, também, num espaço privilegiado para a experimentação (Colomer, 1996), sugerindo 
um reflexo do mundo que os rodeia. Muitas das histórias actuais mantêm viva a herança 
dos contos de fadas, cuja magia e fantasia sempre despertaram um fascínio inesquecível 
e constante, integrando uma multiplicidade de mensagens com referência a problemas 
humanos universais: a solidão, a morte, o envelhecimento, o desejo da vida eterna, a 
inveja, o ciúme, a dificuldade de ser criança, entre tantos outros, facilitando a sua apren-
dizagem e compreensão.
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Recém-chegada, ao mundo da ilustração de livros de literatura para a infância, He-
lena Zália, que fez a sua especialização em Ensino da Educação Visual e Design de Co-
municação, já demonstrou a sua sensibilidade e criatividade - onde «as expressões e os 
gestos humanos, em particular os das figuras infantis, ganham especial relevo» (Silva, 
2007) - conquistando o seu lugar. O álbum Gémeos (com edição da Trinta por uma linha 
em 2009), com texto de João Manuel Ribeiro - autor de uma extensa obra para a infância 
e juventude -, é o seu terceiro livro com destinatário preferencialmente infanto-juvenil e 
é sobre ele que recai a nossa atenção. A análise que aqui encetamos debruça-se sobre a 
leitura da ilustração e de como ela condiciona e contribui para a criação de significados 
nos livros-álbum, transitando entre questões de tempo, espaço e ritmo.

1 Leitura da Ilustração em Gémeos

 João Manuel Ribeiro, mais conhecido pela publicação de poesia, apresenta-
nos em Gémeos uma narrativa em prosa, que se desenrola em torno de sentimentos for-
tes e, na maioria das vezes, confusos, como o Ódio e o Medo, que nem sempre são fáceis 
de ultrapassar ou perceber. Igualmente fortes e também muitas vezes difíceis de lidar 
são conceitos como a Paz e o Amor. Estes sentimentos encontram-se personificados em 
dois pares de gémeos onde o Ódio e o Medo formam um par e a Paz e o Amor formam 
outro. Esta estratégia facilita a sua compreensão e identificação por parte do leitor. Cada 
par de gémeos tem, no outro, um inimigo de estimação e é através das suas interacções 
e lutas constantes que se descobre o melhor caminho, aprendendo a lidar com estes sen-
timentos.

Colmatar um possível fosso entre as linguagens verbal e icónica, de cariz eminen-
temente narrativo, exige um processo de inferência por parte do leitor uma vez que 
«el hecho de que la ilustración contenga anticipaciones (…) y de que exija inferencias 
(…) evidencia su colaboración activa en la construcción del sentido de la historia» (Co-
lomer, 2005:27). Através destes mecanismos inferenciais, o leitor lê a narrativa a partir 
da conjugação articulada dos elementos que ambos os códigos lhe oferecem. Com uma 
observação atenta da capa (Figura 1) e consequente leitura da ilustração, em estreita 
interdependência com o título, facilmente antecipamos o que acabamos de referir. Es-
tamos perante uma história sobre dois pares de gémeos e não apenas um, como (muito 
certamente) aconteceria se fizéssemos a leitura isolada do título. A ausência de texto de 
contracapa2 não diminui, de forma alguma, a compreensão da capa, devido à natureza 
da informação presente na ilustração criada para o efeito. A ilustração sugere, eliptica-
mente, quatro personagens estrategicamente colocadas em oposição, que imediata-
mente reconhecemos como sendo os gémeos que o título refere. O leitor (de imagens) é 
induzido a esse reconhecimento, por via da associação cromática das duas tonalidades 
distintas de azul, utilizadas para colorir os cabelos das personagens. 

A utilização dos elementos plásticos da sintaxe da linguagem visual (ponto, linha, 
volume, plano, cor, textura, perspectiva) em conjunto com os princípios básicos do des-
enho e das leis da composição visual (relação, transição, repetição, oposição, prioridade, 
posição, equilíbrio, contraste e ritmo) produz uma translação da linguagem verbal para 
a linguagem visual. Em sintonia com esta ideia Díaz Acosta (sd) alega que as ilustrações 
instalam cargas semióticas através de cada um dos seus códigos e que as ilustrações po-
dem fazer passar uma qualquer mensagem, existindo, assim, para serem interpretados, 
níveis distintos de leitura. 
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Em termos temporais, no livro com destinatário preferencial na infância, a relação 
entre texto e imagem impõe uma dinâmica de oposição. De forma genérica, as ilus-
trações convidam a uma observação mais demorada (pausa), enquanto o texto escrito 
conduz a um processo de aceleração. Perry Nodelman (1988) considera a ilustração como 
um marco que exige uma pausa, antes que se continue para o próximo texto (verbal e/ou 
visual), na página seguinte. A ilustração torna o percurso da leitura descontínuo, criando, 
por vezes, a necessidade de parar e voltar atrás antes de regressar à linearidade narrativa 
proposta pela palavra. O ritmo narrativo no álbum envolve a dimensão física do livro, já 
que o tempo que leva a virar a página também afecta a velocidade da narrativa. O ritmo 
é composto pelas pausas e acelerações já referidas, sugeridas ao leitor pela interacção 
semiótica de ambos os códigos. As pausas e acelerações indicam quando e quanto tempo 
se deve demorar a observar determinada página ou, se se deve apressar esse processo. 
Com isto em mente, os autores (da palavra e da imagem) racionam a quantidade de texto 
numa página ou aumentam o grau de dificuldade de leitura de uma imagem (Silva-Díaz, 
2006). Deste modo, as repetições em termos de forma, cor ou escala podem diminuir o 
desejo de virar a página. Tomemos como exemplo a primeira dupla3 (Figura 2) onde se 
dá o início da história com as palavras que se seguem: «Num país sem nome e sem terra 
vivem dois irmãos gémeos que têm como pai o Horror e como mãe a Impotência e muitos 
primos chegados» (Ribeiro e Zália, 2009:6).

A ilustração sugere, mais uma vez com recurso à metonímia e à elipse, os gémeos 
Ódio e Medo e, na parte superior das páginas, muitas outras personagens. Personagens 
essas que, com a ajuda da palavra, conseguimos identificar como sendo os «muitos pri-
mos chegados» do Medo e do Ódio. Por questões de compreensão e clareza da mensa-
gem não havia necessidade alguma, por parte do ilustrador, de incluir na dupla (quase) 
todas as personagens que o texto menciona – uma vez que só ficaram a faltar a mãe e 
o pai. No entanto, a organização conferida a esta dupla – duas personagens largamente 
ampliadas e em primeiro plano, com um pano de fundo (de cor quente, conferindo-lhe 
intensidade dramática), que alberga na parte superior da página da direita, os muitos 
personagens em escala reduzida – pode ser interpretada como uma estratégia para pro-
longar a permanência da atenção nesta página. O texto (em três linhas apenas) é lido 
em poucos segundos pelo que o virar da página seria o próximo passo a seguir, de modo 
muito célere. Recorrendo a uma particular organização compositiva daquela ilustração, 
dando a conhecer os muitos primos daquele par de gémeos, o ilustrador, pôde manipu-
lar e impor um certo ritmo de leitura, impelindo o leitor a demorar-se mais um pouco 
naquelas páginas.

Outra questão a considerar na concepção do álbum é a linearidade. É possível salien-
tar ou subverter esta linearidade com as variações cromáticas ao longo da sequência de 
páginas ou com a disposição dos desenhos na página – revertendo para as já referidas leis 
de composição visual. Através da composição, podemos interferir no sentido do olhar e 

Figura 1 e 2. À esquerda: Capa de Gémeos de João Manuel Ribeiro e Helena Zália, (2009). Fonte: Trinta por uma linha. 
À direita: Primeira dupla página de Gémeos de João Manuel Ribeiro e Helena Zália, (2009). Fonte: Trinta por uma 
linha.
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incorporar novos significados na narrativa: «a imagem é percepcionada como um todo 
e não como uma cadeia de sucessões. À linearidade do sistema verbal contrapõe-se a 
presença das relações espaciais e combinadas, num sistema a duas dimensões» (Calado, 
1994:36). As ilustrações, com o recurso à cor, por exemplo, reproduzem uma enorme 
quantidade de conteúdos, provocando no leitor inúmeras sensações. Estas podem ser 
de carácter térmico, sendo mais quentes ou mais frias, podendo sugerir sentimentos ou 
impressões de violência e alegria, ou de paz e medo, respectivamente. Em total concor-
dância com esta ideia atente-se nas páginas, que servem de contexto ao par de gémeos 
Ódio e Medo, que foram (na grande maioria) pintadas com cores quentes e saturadas, 
reflectindo claramente a impulsividade das personagens e o seu gosto peculiar por pre-
gar partidas e tecer actos de malvadez. Em contrapartida, as páginas que servem de con-
texto ao par de gémeos Amor e Paz, foram (na grande maioria) pintadas com cores mais 
claras ou tons pastel, reflectindo, por sua vez, o seu estado de espírito mais sereno e 
virado para o cultivo do bem destes irmãos.

A maneira de ler um livro-álbum é especial, pela singularidade da união entre lingua-
gens distintas. No entanto, devemos salientar que não se distingue, na sua essência, de 
um qualquer outro livro: «cuando quieren contar, las ilustraciones tienden a orientarse 
en el mismo sentido de la lectura» (Colomer, 2005:25). A forma de se olhar um livro, e 
também cada página, seja ela de texto ou de ilustração, é em tudo semelhante à leitu-
ra de um texto: decorre progressiva e sequencialmente da esquerda para a direita e de 
cima para baixo. Percebemos que uma personagem caminha em frente, deslocando-se 
no espaço, se o seu percurso for desenhado da esquerda para a direita. Outra forma de 
ler, comummente utilizada, é a do sentido dos ponteiros do relógio. O sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio, ou a direcção da direita para a esquerda, utiliza-se geralmen-
te para transmitir sensações de dificuldade, contrariedade ou desordem, acrescentam 
Nikolajeva e Scott (2006). Desta forma, existem vários processos para que uma imagem 
fixa, como a ilustração, promova sugestões de tempo, descrevendo movimento no es-
paço, unicamente através de recursos visuais como manchas ao estilo de borrão, linhas 
de movimento, distorção da perspectiva, entre outras. O movimento pode ser sugerido, 
de forma mais concreta, pela descrição visual da acção em progresso, mas ainda incom-
pleta, como se a personagem desenhada estivesse a meio da acção. Aqui a ilustração 
representará o movimento através da sua sugestão. Seguem-se alguns exemplos.

Na segunda dupla, unicamente através da ilustração (Figura 3), podemos verificar 
que o gémeo que se encontra à direita da composição, pela forma como foi colocado na 
página, e porque formalmente se encontra virado para a esquerda, está a esconder-se, a 
deslocar-se para debaixo da camisola do irmão, e não a sair de lá. A brevidade do texto 
que acompanha esta ilustração refere tão-somente a cumplicidade que existe entre os 
irmãos Medo e Ódio dizendo que «onde está um, anda o outro». A ilustração espelha 
esta proximidade e acrescenta-lhe dramatismo através da expressão facial e corporal in-
tensa da personagem em primeiro plano. Também nesta dupla deparamo-nos com um 
bom exemplo de insinuação da passagem do tempo, pela descrição visual da acção em 

Figura 3. Segunda dupla página de Gémeos de João 
Manuel Ribeiro e Helena Zália, (2009). Fonte: Trinta 
por uma linha.



- 645 -

progresso. O gémeo da direita encontra-se com o pé esquerdo apoiado enquanto o seu 
pé direito está elevado, sugerindo deslocação.

Os apontamentos a lápis de grafite na quinta dupla (Figura 4), em resposta ao facto 
de ser «no coração que o Ódio se sente em casa», tornam evidente a posição anterior 
da personagem menina, através de linhas que traduzem o rasto que as pernas e braços 
deixaram após sentir «no corpo todo (…) um verdadeiro terramoto» que o Ódio lhe pro-
vocou. Por sua vez, na oitava dupla (Figura 5), os rabiscos a lápis de grafite são linhas de 
movimento que indicam, com o auxílio de setas que apontam a sua direcção, o percurso 
das palavras zangadas que «o Ódio grita» quando alega «que não precisa do Medo». 

O contexto das imagens e a natureza completiva do leitor são grandes auxiliares na 
percepção do movimento, pois o leitor tende a inferir o sentido a partir das mínimas pis-
tas que as imagens lhe fornecem, completando os elementos em falta na ilustração. Rei-
teramos que o leitor tende a inferir o sentido a partir das mínimas pistas que as imagens 
lhe fornecem, tornando-se de grande ajuda para a percepção e leitura do movimento.

Conclusão

Numa primeira impressão, geralmente o texto verbal distingue-se como uma forma 
progressiva e temporal, narrativa; e o texto visual define-se como uma forma simultânea 
e espacial, descritiva. Mas, como pudemos verificar na nossa análise, os espaços visuais 
representados nas ilustrações também implicam tempo e as sequências temporais des-
critas pela palavra envolvem igualmente espaço, pela relação de diálogo entre o texto 
escrito e as ilustrações (Nodelman, 1988).

A criança, em contacto com os textos verbal e visual da literatura ilustrada para a 
infância, encontra-se, à semelhança do próprio leitor adulto, num processo de aprendi-
zagem contínuo e de desenvolvimento. O contacto com problemas humanos universais, 
como o Medo e o Ódio, ou a Paz e o Amor, belissimamente traduzidos pela ilustração de 
Gémeos, potencia o desenvolvimento das suas capacidades estéticas, formais e huma-
nas enquanto constrói e sedimenta a sua identidade.

Neste sentido, acreditamos que ela deve ter a possibilidade de conhecer obras lite-
rárias de qualidade, como o livro ilustrado ou o álbum, que lhe permitam alargar os hori-
zontes do seu imaginário, experimentando o saber/fazer necessário para poder dialogar 
com o mundo de forma mais consciente e livre. 

Figura 4 e 5. À esquerda: Quinta dupla página de Gémeos de João Manuel Ribeiro e Helena Zália, (2009). Fonte: Trinta 
por uma linha. À direita: Oitava dupla página de Gémeos de João Manuel Ribeiro e Helena Zália, (2009). Fonte: Trinta 
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Notas

1 Por álbum – denominação utilizada em português como o equivalente ao picture story book da versão anglo-saxónica 
– entende-se a construção de um objecto artístico híbrido, onde as palavras e as imagens funcionam de forma cúmpli-
ce e inseparável (Ramos, 2007), fundindo-se para valorizar ainda mais a narrativa, potenciando-lhe o sentido. A tenta-
tiva de delimitação do conceito prende-se, sobretudo, com as suas características externas e de natureza paratextual, 
relacionadas com a sua edição e respectiva composição gráfica. Estas publicações são caracterizadas pela preferência 
pela capa dura, por um formato de maiores dimensões ou diferente e pela utilização de um papel de gramagem/
qualidade superior. O texto é de reduzida extensão, utilizando-se um ou mais tipos de letra (num mesmo álbum) e suas 
possíveis variações de tamanho, ou mesmo não existência de texto. São impressas em policromia, com um menor 
número de páginas contendo ilustrações em abundância e distinguindo-se pela disposição dos elementos na página, 
sendo o design gráfico alvo de grande cuidado e investimento. São vários os autores que têm tentado circunscrever 
este inovador género literário dos demais (Michaels e Walsh, 1990; Gomes, 2003; Colomer, 2005; Ramos, 2007; Ramos, 
2008; Rodrigues, 2009).

2 Característica, até à data desta publicação, de todos os livros com a chancela da Trinta por uma linha.

3 A publicação não tem numeração de páginas e foi pensada em unidades de leitura de página dupla pelo que referir-
nos-emos a cada ilustração através da página dupla em que se insere.


