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As Linguagens que constituem o texto 

O conceito de texto ultrapassa os limites do código verbal ou escrito e isso 

pode ser percebido perfeitamente no âmbito da literatura infantil. Mesmo que 

convivam no mínimo duas linguagens no suporte de sustentação da construção do 

livro, geralmente, estudamos apenas a palavra ou a ilustração. E este estudo sempre é 

feito de forma a dissociar uma linguagem da outra, ou focamos somente a ilustração 

quando este código é o único comunicador da historia. Porém, as duas linguagens 

atuam de forma importante na sensibilização e na cognição do leitor para a 

concretização e interpretação do texto. 

A Narrativa por meio da Ilustração  

Crianças, adultos e idosos apreciam uma boa história narrada por um contador 

que saiba dar vida a uma pequena história,  transformando-a em um imenso mundo 

imaginário. 

A oralidade da palavra adapta o conflito ao ouvinte e a história ouvida é o 

primeiro livro de diversos leitores, pois, há historias que ao serem ouvidas se 

transformam dentro do leitor (ouvinte) e com ele vai crescendo e o transformando e, 

também sendo transformada. Quem conta um conto... Acrescenta um, dois, ... pontos!  

Inicialmente as narrativas chegam às crianças por meio da voz de um adulto 

que é o contador de histórias, sendo ele a representação do livro ao qual elas, ainda, 
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não têm o contato. Com o passar dos anos a figura do narrador (contador de histórias) 

vai “desaparecendo” ou pelo menos sendo reduzida para o surgimento do livro como 

objeto.  

O livro como objeto traz significados particulares, transformando-se em um 

bem cultural com o qual a criança interage por meio de sistemas de linguagens 

diversas, tais como: a verbal, a visual, a gestual, a tátil e a expressiva, principalmente.  

Porém o contato da criança com o livro não prescinde da figura do adulto 

como  narrador, isso pode ser verificado até mesmo nos adultos, quem não gosta de 

parar mesmo que seja cinco minutos para ouvir uma história? O mesmo ocorre com as 

crianças.  

O distanciamento do texto (na oralidade) e o leitor, que é o ouvinte, com o 

decorrer do tempo, faz com que não haja mais o contato direto entre o contador e 

ouvinte. A mediação propiciada pelo contador é substituída por aspectos visuais os 

quais chamamos de ilustração e texto escrito. Assim o texto passa pela instância da 

mediação do olhar, onde a ilustração e o texto escrito representam o contador de 

histórias com seus gestos e expressões. 

Na literatura infantil a ilustração aparece como uma linguagem de acesso mais 

imediato, auxiliando o leitor mirim a interagir com a palavra. As duas linguagens 

compartilham o mesmo suporte, e na ilustração predomina o figurativo. Onde estas 

ilustrações podem se referir a modelos de natureza ou a figuras fantásticas, em que 

cada qual permite uma conexão com o mundo vivido de quem o está lendo. Os  

modelos de natureza procuram estabelecer conexões com o mundo real e as figuras 

fantásticas com o mundo imaginário (criativo). 

 

“A ilustração convive e faz parte do contexto da história da 

arte. Ela é um objeto de reprodução e está inserida em uma 

indústria cultural. Inter-relaciona-se com outras linguagens, 

transita em um espaço multifacetado. Dialoga com o verbal, 

mas pode utilizar recursos advindos do cinema, da pintura, dos 

quadrinhos. Pertence a um período em que diferentes 

manifestações artísticas interagem, se interpenetram. Não há, 

ou não deveria ter, mais a divisão preconceituosa em arte 



maior e menor, nem a divisão rígida de categorias artísticas. 

Picasso, Matisse ou Miró pintam, produzem cartazes, criam 

cenários”. (Mokarzel, 1998). 

  

A produção de livro de literatura implica um produtor do texto verbal 

(escritor) e outro das imagens (ilustrador), este ultimo também é um autor, que através 

da criação de seqüências de imagens, cria e recria a história. E nesse ato de criar e 

recriar surgem novos significados e sentidos para a história verbal.  

O trabalho de um ilustrador pode ser visto como um tradutor, que transporta as 

idéias de uma linguagem para outra. Atualmente há autores que produzem suas 

literaturas na integra congregando palavra e a ilustração, podemos citar: Ricardo 

Azevedo, Ângela Lago e Roger Mello. 

 

Mas, o que é a ilustração? 

 

A ilustração é definida por alguns como a imagem que acompanha um texto, 

porém esta definição revela dois problemas. O primeiro é devido a referência a 

ilustração como não sendo considerado texto, isto é, ela não teria significado por si só. 

O segundo é a visão dela como algo que complementa a palavra, sendo vista como 

algo sem significados específicos. A ilustração não é apenas um complemento, ela 

possui uma linguagem própria, cuja função é produzir sentido através do dialogo 

provocado com o leitor. 

Acreditamos que a ilustração não deva somente dar brilho à palavra, pois 

estaria na condição de texto de apoio, ao passo que a ilustração em conjunto com a 

linguagem verbal, forma um texto, ou seja, o fenômeno apreendido pelo receptor 

constitui-se pelo enlace visual e verbal. 

Qualquer produção de imagem pode ser considerada como ilustração, podemos citar  

como exemplos: a vinheta, a capitular, as texturas, as figuras ou manchas. Além 

dessas citadas há o projeto gráfico que pode ser considerado como ilustração além do 

desenho, da fotografia, da gravura, etc. 

As funções da ilustração  



Camargo (1995) estuda as funções da ilustração na estrutura do texto, a partir 

das funções de linguagens propostas por Jakobson. Segundo Camargo seja no livro 

ilustrado, em que a visualidade dialoga com o texto, seja no livro de imagem, em que 

a ilustração é a única linguagem, varias são as funções que ela assume no texto, ao 

descrever, narrar, simbolizar, brincar, persuadir, normatizar ou pontuar através da 

linguagem plástica. A ilustração possui o papel de desempenhar a pontuação ao 

destacar um aspecto da trama ou demarcar o inicio e o término do texto.  

 Função Descritiva: essa função predomina nos livros informativos e didáticos, 

mas aparece também em obras infantis. Quando cenários, objetos e animais são 

mostrados mais detalhadamente. 

 Função Narrativa: quando a imagem é orientada ao seu referente, a fim de 

situar o representado e mostrar transformações ou ações realizadas pelos 

personagens em diferentes graus de narrativa, contando uma historia (ações e 

cenas). 

 Função Expressiva ou ética: a imagem mostra emoções, sentimentos, valores, 

através de posturas, gestos, expressões faciais, elementos plásticos como linha, 

cor, espaço, luz. Ela permite abordagens psicológicas, sociais e culturais. 

 Função Estética: é a imagem que chama atenção para a forma ou a 

configuração visual. Essa configuração pode ser representada por efeitos 

plásticos provocados por linha, cor, gestos, mancha, sobreposição de 

pinceladas, transparências, luz, brilho, enquadramento, contrastes. Esta função 

não tem o papel de ornamentação, seu papel é sensibilizar o leitor através de 

efeitos estéticos. 

 Função Lúdica: é a imagem orientada para o jogo, incluindo-se a brincadeira e 

o humor. Esta função é predominante em livros de jogos, onde o jogo também 

se manifesta por efeitos táteis, sonoros e sinestésicos, em livros com elementos 

móveis ou vazados.  

 Função Metalingüística: é quando a imagem se orienta para o código, no 

caso, código visual, em que ocorram situações de produção e recepção de 

mensagens visuais que remetam ao universo da arte. 

 



Desta forma, Camargo apresenta as funções para ilustração a partir do papel 

desempenhado por elas nos livros. Sendo classificada a partir do papel que a 

ilustração desempenha na estrutura do texto e na sua recepção pelo leitor.   

A ilustração a partir da relação que ela estabelece com a palavra e com o 

leitor, pode orientar este na interpretação do livro, através da interação entre 

linguagens. A ilustração, assim, é vista em confluência com a linguagem verbal, 

ampliando as possibilidades semânticas. 

Finalmente, é importante ressaltar a importância do contador de histórias estar 

sempre atento às ilustrações dos livros que tiver contato para a leitura e, 

principalmente, naqueles que por seu gosto selecionar para contar, pois, nas 

ilustrações estão contidas informações importantes para a constituição do perfil, da 

postura corporal, dos gostos e desgostos de cada um dos personagens; contribui, 

também, para a construção dos cenários que dão pistas do contexto em que a trama se 

desenrola; e possibilita puxar para o verbal importantes informações que apenas a 

ilustração foi capaz de transmitir ao longo da leitura e interpretação do texto. 
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