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A Traçando Histórias surgiu do desejo de mostrar o que está sendo criado pelos ilustradores 
brasileiros. A idéia é de aproximar a ilustração, e conseqüentemente o livro, do público.
A inspiração veio das mostras internacionais, em especial a de Sármede. A cidade italiana 
se auto-intitula Paese delle Fiabe (cidade das fábulas) e "vive" a ilustração em seu dia-a-dia 

períodos de cursos, mostra, festas e workshop que atraem ilustradores de todo o 
mundo. A mostra é inaugurada ali e depois adquire caráter itinerante, durante um ano, 
passando por várias cidades italianas e países vizinhos.

com

Esta mobilização e valorização da ilustração nos motivou a criar a Traçando Histórias, que 
se realiza anualmente no âmbito da programação da Feira do Livro de Porto Alegre.
No primeiro ano, 2001, foi criada para acolhê-la a Alameda dos Ilustradores, na Praça da 
Alfândega, e, no ano seguinte, em função do seu crescimento, passou para outro espaço, 
que se denominou Largo dos Ilustradores, na mesma praça. Por ocorrer em espaço aberto, 
a mostra tem sido feita, desde a sua primeira edição, com fotocópias coloridas das 
ilustrações. Participam ilustradores de vários Estados, o que nos dá uma amostragem da 
ilustração brasileira, em termos de técnicas, temas etc. A cada ano aumenta a 
participação de ilustradores e o interesse do público infantil e adulto em visitar a mostra.
É um espaço também onde escritores e editores podem conhecer e buscar parcerias 
os ilustradores e onde se tem promovido, em determinados horários, oficinas de ilustração
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para crianças.

TRAÇANDO HISTÓRIAS: 
ORIGEM E CAMINHOS

Cristina Biazetto

Neste ano de 2004, na sua quarta edição, a Traçando Histórias está diferente. Estão 
expostos os originais das ilustrações. E isto foi possível porque o MARGS, Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, abriu suas portas à ilustração brasileira. A IV Traçando Histórias traz os 
traços, linhas, cores e fantasia dos vinte e dois ilustradores que aceitaram o convite para 
participar deste raro momento da história da ilustração brasileira: ser exposta em museu de 
arte. Além das 42 ilustrações da mostra, o visitante tem a oportunidade de conhecer 
também os livros para os quais foram feitas as imagens.

Dentro das comemorações dos 50 anos da Feira do Livro, e também do MARGS, a 
Traçando Histórias festeja mais uma vez a ilustração brasileira e o seu público: pequeno e 
grande leitor. É festa para a palavra escrita, para a palavra pintada, é festa para o
livro...para a arte.

Artista plástica, ilustradora 
e especialista em literatura 
infanto-juvenil pela PUCRS.



No princípio, era o traço. Nas cavernas da pré-história, os homens contavam sobre seus dias 
de caça. Esses desenhos foram-se fazendo em início de escrita, face de ideograma.
Na infância, a criança desenha aquilo que conta. Mistura, aos poucos, letras e imagens em sua 
mão iniciante. Uma imagem é palavra, seqüência: início, meio e fim de um brinquedo, de 
uma aventura vivida no dia, de um relato ouvido em qualquer canto. Uma letra é desenho: é
ela sozinha todo o seu nome ou o daqueles de quem se gosta.

No princípio, letra e imagem caminham juntas.

Aos poucos, elas se separam. Surgem aqueles que ilustram, aqueles que escrevem e aqueles
que - como se mais de duas mãos tivessem - escrevem e ilustram.

Separadas, a escrita e a ilustração procuram-se como se algo lhes faltasse: tão diferentes!
Tão parecidas! Tão traço em sua criação...

NO PRINCÍPIO 

ERA O TRAÇO
Gláucia de Souza

Escrever é fazer ao mesmo tempo síntese e análise. O escritor tem as palavras em suas mãos: 
reúne-as, arruma-as, dá-lhes ordem, caminho, linha reta. Seu texto é escolha de palavras.
É síntese, assim. O escritor tem palavras que lhe voam pelas mãos: sugere, abre lacunas, 
significados. Seu texto é colcha aberta para os pontos de quem lê. E análise, então.

Ilustrar é fazer ao mesmo tempo síntese e análise. O ilustrador tem a imagem em suas mãos: 
condensa, superpõe, cola. Seu texto engloba o que a palavra discorre em linhas e linhas.
É síntese, enfim. O ilustrador tem a imagem que lhe escapa pelos olhos: ela transcende o que é 
escrito e se lhe oferece em primeira leitura. Seu texto é rede aberta para a pesca de quem vê.

Separadas, escrita e ilustração procuram-se em caminho de traço.

Porque-no princípio, ainda hoje é o traço. Nas mãos de uma criança que abre um livro em um 
dia qualquer, juntas, escrita' e ilustração são berço de início: a escrita nasce em imagens de 
palavras associadas, a ilustração brota em histórias de cores, formas, texturas e volumes...

Juntas, elas são seqüência: início, meio e fim de um brinquedo, de uma aventura vivida no 
dia, de um relato ouvido em qualquer canto, uma letra sozinha no próprio nome ou no
daqueles de quem se gosta...

Autora de livros para crianças, 
professora, doutoranda em 
Letras pela PUCRS.



Há três mil anos registramos nossas experiências e nossos saberes através da escrita.
Percorremos um longo caminho desde as primeiras plaquetas de barro, em que eram anotadas 
as transações comerciais dos sumerianos, na antiga Mesopotânia, até chegarmos, no século XV, 
à invenção da imprensa. Passamos pela pedra, o barro, a cortiça, o tecido, o papiro, buscando 
sempre um material mais leve e flexível. O livro remontou aos começos do primeiro milênio antes 
da era cristã e, ao contrário dos suportes anteriores, permitiu a conquista do espaço, a cópia 
mais rápida e o transporte fácil. Mas, ainda assim, no começo tínhamos grandes rolos de folhas 
de papiro coladas umas às outras, formando as obras completas, manejadas por gregos e 
romanos, que mantinham oficinas de copistas como verdadeiras casas de edição. Só no século III 
a.C. o uso do pergaminho tornou-se comum, por ser menos frágil e caro.

Exatamente pelo preço acessível e pela resistência, o pergaminho foi, depois, cortado em folhas 
e costurado em caderno, dando origem ao codex, em páginas, como o livro moderno. A partir do 
século IV de nossa era e por mais de mil anos, o manuscrito de folhas costuradas de pergaminho 
tornou-se o meio mais prático e universal de conservação, comunicação e difusão do 
pensamento, quer político ou literário. A importância do livro foi tal que, na Idade Média, os 
ofícios mais valorizados eram de copiar e ilustrar com iluminuras um manuscrito. Seu transporte 
era cuidadoso, de monastério a monastério, de cidade a cidade, chegando também às 
universidades para ser usado pelos estudantes.

No contexto que descrevemos acima, apareceu o livro literário infantil, como uma 
modalidade especial, disposta a satisfazer as necessidades e os interesses das crianças.
A par da atenção dada aos temas e à linguagem, o livro enquanto objeto também precisou se 
adequar ao novo usuário. A disposição do texto e as ilustrações, que já estavam presentes 
desde os materiais mais antigos, passam por nova roupagem e, à medida que o tempo 
avança e as tecnologias de edição se aprimoram, o livro melhora em aspecto. Hoje, no 
mundo em que vivemos, de extremos apelos visuais, ele conta com diagramação e 
ilustrações tão importantes quanto a mensagem escrita. Na verdade, temos duas linguagens, 
uma verbal e outra visual, que dialogam entre si, e o jogo de sentidos que daí emerge dá-se 
à fruição do leitor.

No entanto, de posse do livro literário, a criança primeiro dá atenção às ilustrações, para só 
depois se ocupar das palavras. Isso acontece porque a linguagem não verbal é muito 
anterior à verbal, na história de humanidade e de cada homem em particular. A criança 
pequena, antes da aquisição da palavra, mantém contato com o mundo, registra suas
experiências, através da imagem. Quando começa a falar, vai se apropriando do código. verbal usado em sua comunidade e, aos poucos, passa a utilizar a palavra para interagir
com o mundo ao seu redor. Como a tomada de consciência da memória acaba por se
manifestar através da verbalização, só lembramos do que nos aconteceu a partir dos dois ou
três anos, quando aprendemos a falar. Nossa vida anterior está codificada em imagens que,
provavelmente, nos aparecem em sonhos, em sentimentos não explicados e indefinidos,
como medos, sensações de já conhecer alguém ou algum lugar, e assim por diante.

A ILUSTRAÇÃO 

TEM A PALAVRA
Por isso, o livro infantil, ao acionar os mecanismos de percepção das imagens visuais, pelo
apelo das cores e das formas de suas ilustrações, presentifica sensações e sentimentos muito
primitivos, que nos fazem apreender o real sem racionalizá-lo através da linguagem verbal.
A concepção analógica da realidade que a figura comporta está mais próxima do pensamento

Vera Teixeira de Aguiar mágico infantil e, daí, seguramente, sua compreensão imediata.

No entanto, as cópias manuais, embora muito organizadas, tinham seus limites. No século XIV 
novas camadas sociais começaram a ter acesso à leitura e os leitores leigos, nobres ou 
burgueses, mercadores ou magistrados, queriam obras técnicas em língua moderna e não em 
latim, que fossem de fácil assimilação. O livro, daí em diante, modificou-se, com o advento da 
imprensa, pois as necessidades sociais assim o exigiam. Feito de papel, material conhecido na 
China há mais de mil anos e mal recebido na Europa até o século XVII, por sua fragilidade, é 
impresso por tipos móveis, porque os tempos mudavam e requeriam materiais práticos e 
elaborados mais rapidamente.

O sucesso do livro, com o tempo, ultrapassou todas as expectativas e, quanto mais ele se 
popularizava, mais precisava atender às expectativas do público, que ia se diversificando, à 
medida em que novos segmentos sociais tinham acesso à leitura. Obras religiosas e técnicas, 
romances, receitas, narrações em versos, almanaques, notícias, tudo era impresso de modo 
ainda precário, mas já buscando agradar aos leitores, pelos assuntos tratados e pela 
apresentação visual. Esse movimento em direção ao consumidor, próprio de todo objeto cultural, 
quer seja o livro, a obra de arte, a roupa, o utensílio doméstico ou qualquer outro, tornou-se mais 
visível quando surgiu um leitor especial, a criança. Isso aconteceu no momento em que a 
sociedade moderna começou a se estruturar a partir de um modelo nuclear de família (pai, mãe, 
filhos) e o universo infantil tornou-se o centro das atenções. Para ele passaram a convergir todas 
as preocupações dos adultos referentes a saúde, bem-estar, educação, com vistas a formar 
homens preparados para a sociedade competitiva que nascia.

Doutora em Letras
Pesquisadora do CNPq
Professora do Programa de Pós-
Graduação em Letras da PUCRS



O casal de ilustradores Denise & Fernando escreveu certa vez que a ilustração é um 
"encontro/desencontro com o texto alheio". Essa relação com o texto alheio ou do próprio 
ilustrador, como é o caso, por exemplo, de Ciça Fittipaldi, Eva Furnari, Marilda Castanha, Nelson 
Cruz, Roger Mello e Ricardo Azevedo é um dos traços distintivos da ilustração. Ao contrário de 
outras obras de arte que existem independentemente de um texto exceto talvez pela etiqueta 
que, nos museus, indica autor, título, data, técnica e dimensões a ilustração pode ser definida 
exatamente por sua relação com o texto: a ilustração é uma imagem que acompanha um texto. O

Essa relação com o texto, porém, não tem fronteiras rígidas: uma reprodução do quadro O Grito 
do Ipiranga, de Pedro Américo, por exemplo, pode exercer o papel de ilustração em um livro 
didático. Assim como muitos desenhos, pinturas, colagens, bordados e obras digitais feitos para 
ilustrar livros infanto-juvenis podem ser expostos como desenhos, pinturas, colagens etc. para 
serem apreciados como obras de artes visuais, como nesta exposição. O modo de apresentação 
muda o modo de leitura/observação. "M t 'M ■

A VOZ DA 

ILUSTRAÇÃO
Ao tentar descobrir o que diz a ilustração, parece que continuamos enredados com o texto. 
Talvez porque não haja diferenças tão irreconciliáveis entre texto e ilustração. De fato, muitos 
lingüistas defendem um duplo conceito de texto: um, restrito; outro, amplo. No sentido 
restrito, texto é um conjunto organizado de signos verbais. No sentido amplo, texto seria um 
conjunto organizado de quaisquer tipos de signos: pictóricos, musicais, gestuais etc.

Luís Camargo

Que tipo de texto é uma ilustração? Como toda imagem pintura, escultura, gravura, 
instalação etc. a ilustração é um texto visual. Mas o texto verbal escrito também pode ser 
entendido como um texto visual, já que é percebido pela visão, ou um texto táctil, no caso do 
Braille. A questão, assim, não se resume ao modo de percepção.

Um outro modo de enfocar as distinções entre os signos verbais e os signos visuais é focalizar 
a relação entre os signos e seus referentes. Como se sabe, os especialistas estabelecem 
distinção entre "referente" e "significado". "Eu", por exemplo, significa "pessoa que está 
falando", enquanto seu referente é a pessoa que fala, que varia, portanto, a cada falante, 
enquanto o significado permanece o mesmo.

Os signos visuais apresentam uma relação de semelhança com seus referentes.
Um mamoeiro pintado por Tarsila do Amaral apresenta alguns elementos comuns à imagem 
mental de um mamoeiro, o que nos permite reconhecer o mamoeiro pintado como a imagem 
de um mamoeiro e não a imagem de um mandacaru, um manacá ou uma palmeira.

A apresentação de ilustrações em exposições e museus é resultado do reconhecimento do 
trabalho do ilustrador, ao mesmo tempo que reforça esse reconhecimento. Essa disposição 
espacial também favorece que observemos as ilustrações como obras capazes de darem o seu 
recado por si mesmas, sem o apoio de um texto silenciosas, mas expressivas. Lembrando 
Fernando Pessoa, "toda a arte é uma forma de literatura, porque toda a arte é dizer qualquer 
coisa. Há duas formas de dizer falar e estar calado. As artes que não são a literatura são as 
projeções de um silêncio expressivo".

Mas o que é que diz uma ilustração? Do ponto de vista do leitor/observador, isso vai depender 
das suas expectativas em relação à ilustração (o que ele acha que ela pode significar), do seu 
gosto, do seu interesse. Alguns dicionários definem o papel da ilustração como de ornamentação 
e de esclarecimento do texto. Já se falou no papel de sedução do leitor. Nos anos 40, Aníbal 
Machado escrevia que "os meninos de hoje lêem mais a convite das imagens do que a pedido de 
quem quer que seja, pais e preceptores. Avaliai por aí o serviço que presta o livro ilustrado, as 
resistências que vence com a sedução que exerce na alma da criança. Tal sedução decorre 
principalmente da estampa colorida. Ela constitui um excitante infalível para o seu espírito, um 
convite à leitura, uma ponte para o texto".

Os signos verbais, por outro lado, apresentam uma relação convencional, arbitrária, com seus 
referentes: é por convenção que denominamos "computador" o instrumento que estou 
usando para escrever este texto. Mas essas distinções não são rígidas: quando aprendem a 
falar, as crianças utilizam procedimentos de semelhança, como é o caso de chamar cachorro 
de "au-au" (aqui, uma semelhança sonora: a voz do animal serve para denominá-lo). As 
vezes os escritores também utilizam procedimentos miméticos, como Machado de Assis, em 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao reproduzir um rabisco que sugere a assinatura da 
personagem Virgínia, ou Vinícius de Moraes, ao compor um verso de uma de suas elegias 
como uma linha em ziguezague, para sugerir os telhados de um bairro londrino, justamente o 
tema gerador do poema.

Nessa linha de sedução do leitor, já se falou também em "atratividade". Ao avaliar o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola PNBE, o Tribunal de Contas da União manifestou preocupação de 
que a impressão monocromática de texto e ilustrações pudesse reduzir a atratividade dos livros. 
Isso sugere, indireta mente, uma concepção de ilustração como mediadora entre leitor e texto, ou 
seja, que o papel da ilustração seria o de atrair o leitor para o texto (Parece que, em 60 anos, a 
reflexão sobre o papel da ilustração não avançou muito. Espero estar enganado...).



contemplação (modo de observação tradicional), mas exigem a interação do observador. 
Como ocorre com várias obras de Lygia Clark, o significado da obra pode ser uma 
experiência sensorial e afetiva que varia de pessoa a pessoa; trata-se justamente de colocar 
a pessoa em contato com suas sensações e emoções, não um significado para ser
racionalizado.

[Se o texto verbal pode se apropriar de recursos visuais, miméticos (ou icônicos, para utilizar
a terminologia de Charles Sanders Peirce), também a imagem pode se apropriar de 
arbitrários, convencionais (ou simbólicos, para falar como Peirce). É por isso que o

Para complicar, em alguns casos o significado parece não estar na obra, mas na ação do 
artista. Certa vez, Nelson Leirner enviou um porco empalhado para uma exposição de arte. 
Não foi ele que empalhou o porco, não havia nada de especialmente estético nesse porco. 
Hoje, o porco empalhado está em um museu. E possível que um observador desavisado 
fique chocado ou ache a obra uma bobagem. Na verdade, o porco foi uma provocação: 
depois de aceito para a exposição, o artista enviou uma carta à comissão de seleção, 
solicitando uma justificativa sobre os critérios de aceitação da obra. O artista questionava 
os critérios que transformam uma obra em uma obra de arte e, por extensão, o próprio 
circuito artístico. O porco empalhado, hoje, na Pinacoteca do Estado (São Paulo), é um 
"documento" da ação do artista; o significado da obra estava na ação, não no objeto.

recursos

significado de uma imagem nunca se reduz ao seu referente. Uma imagem de "unicórnio"
nunca significa apenas "unicórnio". Estou pensando no livro Griso, o unicórnio, de Roger 
Mello, que comentei em outro texto.]

Se o observador não procura apenas identificar o que as imagens representam, ele pode,
então, ir além do que a imagem representa, descreve ou narra. Ele poderá, por exemplo,
interpretar o que a imagem simboliza.

Vou falar de um monumento da cidade onde nasci e onde sempre vivi São Paulo, pedindo
ao leitor que adapte esses comentários a um monumento da sua cidade. O Monumento às O abstracionismo e as obras de Lygia Clark e de Nelson Leirner são apenas alguns 

exemplos do desafio que pode representar a leitura de obras de arte.
Ao ser realizada no Margs, a exposição Traçando Histórias instiga outras reflexões: o das 
relações da ilustração de livros infanto-juvenis e o circuito artístico, dentro do qual o museu 
é um espaço de mediação e de reconhecimento (ou canonização). Outro espaço de 
mediação é a escola. O mesmo espaço em que circulam os livros infantis.

Bandeiras, de Victor Brecheret, causa estranhamento a quem busca nele uma
representação icônica, fotojornalística. Ele representa uma grande canoa, um canoão
utilizado em monções, não em bandeiras; os bandeirantes não utilizavam cavalos, e há dois
grandes cavalos, com cavaleiros, dominando a composição. Se o observador mudar seu
ponto de vista, adotando uma perspectiva simbólica, verá que o artista utilizou uma
convenção artística, a das estátuas eqüestres, para simbolizar heroísmo. Ao se prestar
atenção na posição dos cavaleiros, se verá que um olha para a frente, enquanto o outro Os museus vem reconhecendo seu papel mediador (portanto, educativo), investindo em 

monitorias, atualização de professores etc. Por outro lado, no espaço escolar, a chamada 
"leitura da obra de arte" vem ganhando mais atenção. No campo editorial, um indicador 
desse interesse é a publicação de biografias de artistas e de livros direcionados à 
apreciação estética, como é o caso da coleção A Arte de Olhar, de Nereide Schilaro Santa 
Rosa, Prêmio Jabuti de Didático e Paradidático de Ensino Fundamental e Médio, neste ano.

olha para trás, posições que tradicionalmente sugerem passado e futuro. Nos figurantes,
Brecheret mesclou personagens brancas, indígenas e negras, aludindo à miscigenação do
povo brasileiro. Temos, assim, uma visão heróica da formação do Brasil e do povo brasileiro
que vai além do assunto do monumento, as bandeiras. A partir dessas observações, seria
possível discutir a função dos monumentos, a construção de uma visão oficial (e ideológica) 
do processo histórico, o que nos permitiría ir além da concepção de obra de arte como
expressão da subjetividade do artista (legado da estética romântica), para decodificarmos Para Denise & Fernando, a ilustração é uma atividade "que combina cumplicidade e 

desafio bem à moda dos repentes nordestinos". Esse jogo entre cumplicidade e desafio 
entre encontro e desencontro exige um leitor/observador híbrido, capaz de ver o texto e ler 
as ilustrações, capaz de observar os aspectos icônicos do texto e os aspectos simbólicos da 
ilustração, atento às mútuas contaminações de sentido do texto e da ilustração. A 
formação desse leitor/observador exige a cumplicidade e desafio de mediadores, em

valores sociais, históricos e culturais dos quais, muitas vezes, o artista pode não ter uma
consciência muito clara.

Mas o que é que os monumentos e estátuas das cidades têm a ver com a ilustração de livros 
infanto-juvenis? De um lado, monumentos, estátuas, cartazes, livros didáticos, filmes,
desenhos animados, programas de televisão etc. são imagens (ou mensagens híbridas, que museus, em bibliotecas e em escolas.
misturam texto e imagem, entre outras) que condicionam (embora não determinem) o
gosto. Ao longo do tempo, a exposição a certos tipos de imagens vai condicionando o gosto 
da criança e do adolescente. Depois, torna-se cada vez mais difícil que o leitor/observador
amplie seu gosto e seu horizonte de expectativas. O gosto parece cristalizar-se. De fato, sem
um esforço pessoal de flexibilização, à medida em que o tempo passa, ficamos resistentes a
estilos diferentes daqueles com os quais estamos familiarizados. Nosso horizonte de
expectativas também tende a circunscrever-se a conceitos de arte pré-formados.

O século XX exigiu grande flexibilidade do público, pois não desafiou apenas o gosto, por 
meio de movimentos como o Cubismo e o Abstracionismo, mas o próprio conceito de arte e Escritor, ilustrador e editor

função social. Há obras, por exemplo, cujo significado não pode ser decodificado pelasua
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AnO Raquel é mineira de 
Pitangui há 54 anos, ilustradora desde 
1980, o que significa que 2005 é seu 
"jubileu de prata" nesse ofício. Acha 
este termo engraçado e antigo, mas 
como costuma dizer, serve para 
comemorar algo muito importante 
para quem está comemorando.
Nesses anos todos, ilustrou 103 livros 
de literatura, mais algumas coleções 
de didáticos. Alguns receberam 
prêmios; outros, menções.
Acaba de finalizar um livro sem texto, 
que começou a elaborar em 2000.
Nele juntou imagens que produziu em 
todos esses anos e montou cenas 
malucas e divertidas, pensando 
também na viagem dos leitores 
adultos. Acha que esses, na maioria 
das vezes, não percebem a imagem 
como canal para voar dentro do texto. 
"Será que é porque a gente cresce e 
não tem mais tempo de ler nas nuvens 
mil bichos e castelos incríveis?", 
pergunta-se Ana Raquel.
A ilustradora já criou dois filhos e 
planta árvores, orquídeas e livros em 
Trancoso, sul da Bahia, onde foi morar 
há dois anos.
Sempre espera "que livro vem pela 
frente, que atrás vem gente", para 
curtir mais e mais histórias ilustradas, 
que ela cria com a maior alegria.

Título: O ex-mágico da taberna monhota 
Escritor: Murilo Rubião 
Editora: DCL
Técnica: computação gráfica
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André Neves énaturd
de Pernambuco. Formado em 
Relações Públicas, tem vários 
cursos no campo das Artes 
Plásticas. Há dez anos 
trabalha com literatura 
infantil, escrevendo e 
ilustrando livros para várias 
editoras do país. Já possui 
mais de 30 livros publicados. 
Em 2000, foi agraciado pela 
FNLIJ (Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil) com o 
Prêmio Luís Jardim para o 
melhor livro de imagem. 
Recebeu também o selo 
Altamente Recomendável por 
parte de sua obra. Em 2003, 
recebeu menção honrosa do 
Prêmio Jabuti.
Recentemente suas imagens 
foram vistas por olhos de 
outros países na mostra 
"La immaginne delia fantasia", 
exposição de originais de 
livros infantis de Sármede, na 
Itália. Atualmente o ilustrador 
reside em Porto Alegre.

>
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Título: O monstro monstruoso 
da caverna cavernosa 
Escritor: Rosana Rios 
Editora: DCL 
Técnica: tinta acrílica





A

Angela Lago nasceu
em Belo Horizonte, em 1945.
Desde 1980, escreve e
desenha livros para crianças.
Recebeu os mais importantes
prêmios nacionais, como o
Jabuti e o Prêmio FNLIJ, e
também outros
internacionais, como o
Octogone de Fonte, do Centre
International d'Etudes en
Littératures de Jeunesse.
Entre seus livros, destacam-se
Cena de Rua, Editora RHJ;
Tampinha, Editora Moderna;
Sete histórias para sacudir o
esqueleto, Companhia das
Letrinhas; A raça perfeita, co-

■■

autoria com Gisele Lotufo,
Editora Projeto.
Fora do Brasil, seu trabalho
tem sido publicado pela Seuil
Jeunesse, Paris; Abhrams
Press, New York; Gakken,
Tokyo; Ekaré, Caracas, entre
outras editoras. Mantém um
site para crianças, onde
apresenta suas pesquisas
para as novas mídias:
www.angela-lago.com.br.

Tíulo: A raça perfeita
Autores: Angela Lago e Gisele Lotufo
Editora: Projeto
Técnica: fotomontagem

http://www.angela-lago.com.br
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CÍÇQ Fittipaldí nasceu em Io de outubro de 1952, 
em São Paulo. Estudou Desenho e Plástica na 
Universidade de Brasília. Começou a trabalhar em 1973, 
como ilustradora, no Jornal de Brasília, e como capista de 
livros em diversas editoras de São Paulo. Passou a ilustrar 
livros infantis em 1983.
Sua trajetória caracteriza-se pela preocupação com a 
questão indígena, com a arte e a cultura popular, assim 
como com temas afro-brasileiros.
Recebeu o prêmio APCA - Associação dos Críticos de Arte 
se São Paulo - pela publicação da Série Morena - oito 
mitos de diferentes culturas indígenas brasileiras - 
Editora Melhoramentos, 1984 / 1986. Ainda em catálogo, 
a reunião destes contos em um volume de pequeno 
formato tomou parte do PNBE 2003. A série está 
publicada no México, Argentina, Venezuela e Bolívia. 
Recebeu o Prêmio Jabuti em 1988, pelo trabalho Bichos 
da África, série em quatro volumes da Editora 
Melhoramentos, publicada também na Alemanha, nos 
Estados Unidos e no México. Em 1990, por Tucunaré, 
publicado pela FTD, São Paulo, recebeu novamente o 
Prêmio Jabuti.
Participou de várias exposições internacionais de 
ilustração, como Bratislava, Barcelona e Bolonha. Em 
1995, representou o Brasil, ao lado de Ângela Lago e 
Ziraldo, na Feira do Livro de Gottemburgo, na Suécia, a 
convite do Instituto Sueco. Em 1996, representou o Brasil 
na Feira do Livro Infantil de Bolonha, Itália.
Em 1996, foi indicada pela FNLIJ, seção do IBBY - 
International Board on Books for Young People, para o 
Prêmio Hans Christian Andersen de ilustração.
Atualmente, mora e trabalha em seu estúdio na cidade de 
Goiânia e é professora de Ilustração no curso de Design 
Gráfico da Faculdade de Artes Visuais da Universidade 
Federal de Goiás. Também trabalha como consultora em 
arte da Secretaria de Educação Indígena do MEC e está 
vinculada ao Programa de Formação de Professores 
Indígenas do Estado do Tocantins.

Título: Um quadro na parede e 
doce de abóbora no tacho 
Escritor: Rosana Rios 
Editora: Studio Nobel 
Técnica: pintura, colagem e 
computação gráfica

Título: A vassoura voadora e os 
brigadeiros de chocolate 
Escritora: Rosana Rios 
Editor: Studio Nobel 
Técnica: pintura, colagem e 
computação gráfica
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BIAZETTO



Cristina Biazetto
nasceu em Porto Alegre no 
ano de 1965. Desde menina 
adorava desenhar e ouvir 
histórias. Quando cresceu, foi 
estudar Artes Plásticas na 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Muitos anos 
depois, descobriu o mundo da 
ilustração de livros infantis, 
pelo qual se apaixonou. O 
encanto de trabalhar com as 
palavras dos escritores, 
transformando tudo em 
traços, formas e cores, fez 
com que ela quisesse estudar 
ainda mais. Fez curso de 
ilustração na Itália, em 
Sarmede, e Especialização em 
Literatura Infantil na 
PUCRS.Teve seu primeiro livro 
publicado em 1999, Três 
contos de muito ouro, de 
Fernanda Lopes de Almeida. 
Recebeu os Prêmios 
Açorianos de Melhor Capista, 
em 2001, e de Melhor 
Ilustrador em 2003. Faz a 
maioria de suas ilustrações 
com tinta acrílica, mas 
também trabalha com óleo e 
aquarela. Escolhe diferentes 
técnicas para desenvolver seu 
trabalho, de acordo com o 
texto que vai ilustrar.

M

Título: Cantigas de Ninar Vento 
Escritor: Gláucia de Souza 
Editora: Kalligraphos 
Técnica: óleo sobre papel



Rio de Janeiro. E também
escritora de romances para
adultos. Seu último livro, A
um passo, acaba de ser
publicado pela Editora
Lamparina. Em seu começo
de carreira, escreveu para
crianças e jovens.
Atualmente, no que concerne
a livros infantis e juvenis,
trabalha apenas como
ilustradora. Já recebeu mais
de dez prêmios da FNLIJ,
além de um Jabuti e dois
prêmios da APCA, além de
participações em mostras
internacionais. Sua última
ilustração, antes de Filomena,
foi para o livro Refabular
Esopo, do professor gaúcho
Donaldo Schüler.

Título: Filomena
Escritor: Carlos Augusto Nazareth
Editora: Lamparina
Técnica: óleo sobre papel
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Graça Lima é carioca,
formada em Comunicação 
Visual pela Escola de Belas 
Artes da UFRJ e Mestre em 
Design pela PUC-RJ. Já 
ganhou vários prêmios com 
seu trabalho. Entre eles os da 
FNLIJ: Prêmio Luis Jardim, 
Prêmio Malba Tahan, Prêmio 
O melhor para o Jovem e 
muitos Altamente 
Recomendável. Foi indicada 
entre as finalistas para o 
Prêmio Jabuti muitas vezes e 
o recebeu em 82, 84 e 2003, 
na categoria ilustração. Fora 
do Brasil, recebeu quatro 
vezes a Menção White 
Ravens, da Biblioteca de 
Munique, na Alemanha. 
Alguns de seus trabalhos já 
viajaram por outros países e 
foram publicados em 
catálogos internacionais, 
como o Catálogo de 
Ilustradores da Feira de 
Barcelona, na Espanha; o da 
Feira de Frankfurt, na 
Alemanha; o Catálogo da 
Feira da Bratslávia e o 
Catálogo Brazil a Bright Blend 
of Colours, feito pela FNLIJ 
para divulgar o trabalho dos 
ilustradores brasileiros.

\
í
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Título: Vizinho, vizinha
Autores: Graça Lima, Mariana Massarani e Roger Mello 
Editora: Companhia das Letrinhas 
Técnica: ecoline e colagem
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Helena Alexandrino
é autora, co-autora e ilustradora 
de livros infantis. Graduada em 
Artes pela Escola de 
Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo, é 
autora de O caminho do caracol, 
que recebeu o prêmio Luís 
Jardim da Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil, na 
categoria Imagem. Participou de 
várias exposições tais como da 
Bienal de Bratislava, da Mostra 
de Ilustradores de Bolonha e da 
exposição no Museu Diocesano 
de Pádua. Entre os prêmios que 
recebeu como ilustradora, 
incluem-se o APCA, o Adolfo 
Aizen, o diploma CBL, o Jabuti e 
o IV Prêmio Internacional de 
Ilustração da Catalunha. Foi 
duas vezes indicada pela 
Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil para o prêmio 
Hans Christian Andersen de 
ilustração.

’

Ví

Título: Vi uma estrela lá fora 
Escritor: Regina Chamlian 
Editora: Paulinas 
Técnica: aquarela

Título: Contos de Espantar Meninos 
Escritor: Regina Chamlian 
Editora: Ática 
Técnica: aquarela
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Ivan ZÍQQ é carioca e
um artista múltiplo. Suas 
ilustrações estão presentes 
em mais de 100 livros 
infantis. O Saco (editora Nova 
Fronteira), Na Porta da 
Padaria (editora Scipione) e 
Com a Pulga Atrás da Orelha 
(editora Salamandra) são 
alguns deles. Participou das 
mais destacadas exposições 
do gênero na Itália, Espanha 
e Eslováquia, bem como 
recebeu o Prêmio Jabuti de 
Melhor Ilustrador para Livro 
Infanto-juvenil em 2004. 
Também escreve, conta suas 
próprias histórias e atua como 
compositor e cantor na banda 
Conga, A Mulher Gorila.

r

w

Título: O menino que chovia 
Escritor: Cláudio Thebas 
Editora: Companhia das Letrinhas 
Técnica: tinta acrílica

Título: Com a pulga atrás da orelha 
Escritor: Christiane Gribel 
Editora: Salamandra 
Técnica: tinta acrílica
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Laura Castilhos
em Porto Alegre, em 30 de 
novembro de 1959. Formou-se 
em Artes Plásticas pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), em 
1986. Concluiu Doutorado em 
Bellas Artes na Universidade 
Complutense de Madrid, em
1997. Atua como professora- 
adjunta no curso de Artes 
Visuais da UFRGS, lecionando 
desenho. Realizou várias 
exposições no Brasil, Espanha e 
Inglaterra. Em seus trabalhos, 
utiliza diferentes materiais, 
entre eles aquarela, tinta 
acrílica, pastel e argila. Como 
ilustradora, recebeu o prêmio 
FNLIJ/95 e 98 e também os 
Prêmios Açorianos de Melhor 
Ilustrador Infantil nos anos de
1998, 2000 e 2001.

nasceu

Título: Esquisita como eu 
Escritor: Martha Medeiros 
Editora: Projeto
Técnica: papelagem, papel machê, 
recorte, colagem e pintura sobre papel
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Marilda Castanha
começou a ilustrar livros 
infantis enquanto ainda fazia a 
Escola de Belas Artes da 
UFMG, em Belo Horizonte. Em 
1992, fez seu primeiro livro sem 
texto, Pula gato!, que ganhou o 
Prêmio Incentivo do Concurso
Noma (Japão). Em 1997,
participou de um seminário 
sobre ilustração na Bratislava, 
e, em 1998, esteve em 
Sarmede, uma cidadezinha no 
norte da Itália que se dedica 
quase que exclusivamente ao 
universo das ilustrações de 
livros. Depois destas duas 
experiências, fez o livro 
Pindorama, terra das palmeiras 
na Editora Formato, que 
ganhou o Prêmio Jabuti e o 
Noma, no Japão. Desde 1995 é 
convidada para expor na 
mostra anual de Sarmede, Le 
immagini delia fantasia. Em 
2003, ilustrou O segredo da 
chuva, de Daniel Munduruku 
(Altamente Recomendável pela 
FNLIJ).

Título: O segredo da chuva 
Escritor: Daniel Munduruku 
Editora: Ática 
Técnica: tempera-acrílica
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Marilia PiriSlo formou-se
em Publicidade e Propaganda 
pela PUCRS, em 1992, e, 
durante alguns anos, trabalhou 
com projetos gráficos e 
editoração. Começou a carreira 
de ilustradora fazendo revistas 
de atividades para crianças e na 
Revista do Professor (revista 
especializada em educação, 
dirigida a professores). Em 
1995, ilustrou seus primeiros 
livros infantis. Em 1998, criou, 
em sociedade com seu marido, 
o Laboratório de Desenho, um 
estúdio destinado a fornecer 
ilustrações e animações para o 
mercado publicitário e o 
editorial. Em 2004, o estúdio foi 
transferido para o Rio de 
Janeiro, onde reside 
atualmente. Passou, então, a se 
dedicar exclusivamente á 
ilustração de livros infantis e 
infanto-juvenis.
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Título: Uma história apaixonada 
Escritor: Léia Cassol 
Editora: Cassol 
Técnica: lápis de cor

Título: A gota: uma biografia bem apressada 
Escritor: Júlio Emilio Braz 
Editora: Cassol 
Técnica: lápis de cor
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Marcelo Xavier é autor e
ilustrador de literatura infantil, artista 
plástico, artista gráfico, roteirista, 
cenógrafo e carnavalesco.
Em seu ateliê, a Oficina Mágica, vem 
trabalhando desde 1978 com pesquisa e 
criação em artes visuais e audiovisuais, 
bem como realizando projetos de 
cenografia, figurinos e adereços para 
teatro, dança, televisão e carnaval.
Como autor e ilustrador, já publicou oito 
livros que, unindo textos originais e 
ilustração tridimensional com massa de 
modelar, já receberam o reconhecimento 
do público e os principais prêmios 
literários do país, como o Prêmio Jabuti 
(1986,1993 e 2001), o Prêmio da 
Associação Paulista de Críticos de Arte 
(1990 e 1993), o Prêmio da Associação 
Brasileira de Escritores (1997) e o Prêmio 
da Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil (1987, 1990, 1993, 1998 e 2001). 
Seus livros Tem de Tudo Nesta Rua e Asa 
de Papel já foram editados em Espanhol, 
Inglês e Japonês.
Além dos livros e da Oficina Mágica, 
Marcelo vem realizando oficinas de 
modelagem para crianças e adultos em 
escolas e instituições culturais de todo o 
Brasil. As oficinas vêm contribuindo para 
enriquecer e renovar o trabalho com arte- 
educação em todas as escolas onde são 
realizadas.

Título: Três formigas amigas 
Escritor: Marcelo Xavier 
Editora: Lê 
Técnica: Massinha



Maurício Veneza é
natural de Niterói, no Rio de 
Janeiro. Tem trabalhos 
publicados por várias editoras 
do Rio, de São Paulo, de Belo 
Horizonte e de Curitiba. Seus 
desenhos já apareceram em 
jornais, revistas, histórias em 
quadrinhos, anúncios, 
folhetos, cartazes, TV (e 
também em guardanapos de 
bar e quadros-negros de 
escola). Tem mais de trinta e 
cinco livros para crianças. 
Alguns em parceria com 
autores como Joel Rufino e 
Fanny Abramovich, outros 
com textos de sua própria 
autoria. Como escritor, tem 
também vários livros 
ilustrados por outros artistas.

Título: Diário de Portugal: uma conversa de bar, 
uma mesa, uma investigação histórica 
Escritor: Alina Perlman 
Editora: DCL
Técnica: guache e lápis aquarela sobre papel
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Nelson Cruz nasceu 
em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, no ano de 1957. 
Desde os anos 70, é pintor e 
ilustrador. Em 2001, recebeu 
o Prêmio Jabuti, oferecido 
pela CBL, com o texto do livro 
Chica e João. O mesmo livro 
ganhou, pela FNLIJ, o prêmio 
de Melhor Livro para Criança 
e de Melhor Ilustração, 
recebendo, também, o 
Octogonal, em Paris. Em 
2002, foi indicado pela FNLIJ 
ao prêmio Hans Christian 
Andersen de Ilustração, 
promovido pela IBBY, 
International Board on Books
for Young People, Suíça. Com 
as ilustrações do "Conto de 
escola", de Machado de 
Assis, foi indicado para a lista 
de honra da IBBY, em 2004.

Título: No longe dos Gerais: a história da condução de uma
boiada no interior de Minas
Escritor: Nelson Cruz
Editora: Cosac & Naify
Técnica: tinta acrílica
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Odilon Moraes
nasceu em São Paulo, em 
1966, e ilustrou seu 
primeiro livro em 1989, 
quando ainda cursava a 
faculdade de arquitetura. 
Tem mais de 50 livros no 
Brasil e no exterior e ganhou 
prêmios como o Jabuti de 
ilustração, em 1993, pelo 
livro A Saga de Sigfried (Ed. 
Companhia das Letras) e, 
em 2002, o prêmio da 
Fundação Nacional do Livro 
Infantil Ofélia Fontes de 
melhor texto e ilustração 
para crianças e Juvenil 
com o livro A Princesinha 
Medrosa (Ed. Companhia 
das Letras). Esse livro foi, 
também, sua estréia como 
escritor.

Título: Na rua do sabão 
Escritor: Manuel Bandeira 
Editora: Global 
Técnica: Aquarela
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Paula Mastroberti
nasceu em dezembro de
1962, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul. Em 1983, começou a
trabalhar como cenarista de
animação na equipe da Otto
Desenhos Animados,
enquanto cursava Artes
Plásticas no Instituto de Artes
da UFRGS, onde se graduou
em 1985. Em 1995, publicou
o primeiro livro da Série
Reconto, que tem como
objetivo recriar contos de
fadas, através de uma ótica
contemporânea. Com essa
coleção recebeu o prêmio
Açorianos e selo Altamente
Recomendável pela FNLIJ.
Em 2004, iniciou um novo
projeto em literatura,
publicado através da editora
Rocco: a Série Reversões.
Dirigida ao público juvenil-
adulto, nessa série, a autora
está recriando, através de
uma narrativa pop-
contemporânea, composta de
texto e imagens, a história de
personagens clássicas da
literatura universal: Fausto
(Goethe), Quixote
(Cervantes), Ulisses (Homero)
e Hamlet (Shakespeare).

Título: Angústia de Fausto
Escritora: readaptação Paula Mastroberti
Editor: Rocco
Técnica: grafite, canetas esferográfica
e hidrográfica, ecoline branca
e marcadores sobre sulfite.
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Ricardo Azevedo,
escritor e ilustrador paulista, é
autor de mais 100 livros para
crianças e jovens, entre eles
Um homem no sótão (Atica -
Prêmio Banco Noroeste), A
outra enciclopédia canina
(Companhia das Letrinhas -
Prêmio Jabuti), Lúcio vira
bicho (Cia das Letras),
Dezenove poemas
desengonçados (Atica -
Prêmio Jabuti), Pobre
corintiano careca (Atica -
Prêmio APCA), Armazém do
Folclore (Ática), História de
bobos, bocós, burraldos e
paspalhões (Projeto),
Trezentos parafusos a menos
(Companhia das Letrinhas), O
sábio ao contrário (SENAC) e
Contos de enganar a morte 
(Atica). Tem livros publicados
na Alemanha, Portugal,
México e Holanda. E Bacharel
em Comunicação Visual pela
Faculdade de Artes Plásticas
da Fundação Armando
Alvares Penteado e Doutor em
Letras pela Universidade de
São Paulo. Também atua
como pesquisador na área da
cultura popular.

Título: Contos de Enganar a Morte
Escritor: Ricardo Azevedo
Editora: Ática
Técnica: Nanquin
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Rui Oliveira nasceu no Rio de 
Janeiro. Estudou no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, artes 
gráficas na escola de Belas Artes da 
UFRJ e ilustração no Instituto Superior 
Húngaro de Artes Industriais, em 
Budapeste, durante seis anos. Estudou 
também cinema de animação no 
estúdio húngaro Pannónia Film. Como 
designer, foi diretor de arte da TV- 
Globo e da TV- Educativa, onde 
realizou, entre outros trabalhos, a 
direção de arte da novela Sítio do 
Picapau Amarelo e a reformulação 
gráfica da TV-E.
Já ilustrou mais de cem livros para as 
principais editoras brasileiras, além de 
dezenas de capas, tendo recebido 
prêmios nacionais e internacionais por 
seu trabalho. Dedica-se também ao 
cinema de animação e, no momento, 
está concluindo o último desenho da 
trilogia "América Morena". É professor 
do Curso de Desenho Industrial da 
Escola de Belas Artes da UFRJ há 22 

. É Mestre e Doutor em
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Comunicação e Estética do 
Audiovisual pela Escola de 
Comunicação e Artes da USR

f.

Título: Chapeuzinho Vermelho e outros contos por imagem 
Escritor: Adaptação dos contos de Luciana Sandroni 
Editora: Companhia das Letrinhas 
Técnica: lápis contè

|

Título: Tapete Mágico 
Escritor: Ana Maria Machado 
Editora: Ática 
Técnica: tinta acrílica
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Pedro Rafael é artista
plástico brasiliense, radicado 
em Salvador. Pinta e desenha 
desde criança. Ilustrou 
diversos livros no Brasil e no 
exterior, incluindo a trilogia 
infanto-juvenil Ifá, o adivinho; 
Xangô, o trovão e Oxumarê, o 
arco-íris, de autoria do 
sociólogo e escritor Reginaldo 
Prandi, pela Companhia das 
Letrinhas. Recebeu também 
diversos prêmios, dentre eles 
o de Ilustrador Revelação em 
2003, pela FNLIJ, além de ter 
sido finalista ao prêmio Jabuti 
no mesmo ano.
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Título: Paisagens Brasileiras 
Escritor: Fátima Miguez 
Editora: DCL 
Técnica: recorte
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ROSINHA
CAMPOS



Rosinha Campos
(Rosângela Maria de Queiroz 
Bezerra) nasceu em Recife, em 
1963, e, atualmente, mora em 
Olinda. Formada em arquitetura, 
possui especialização em 
Literatura Infantil e Juvenil e 
curso em Artes Plásticas com o 
professor japonês Shuni‘chi 
Yamada. Atualmente, trabalha 
com formação de leitores em 
várias ONGs, Prefeituras e 
Governo do Estado. Atua na área 
da ilustraçção com diversas 
editoras e, na das artes 
plásticas, com o grupo Koan de 
Artes Contemporâneas, onde 
atualmente desenvolve uma 
pesquisa em artes plásticas, 
através da FUNDARPE 
(Fundação de Cultura do Estado 
de Pernambuco).
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Título: O rei Artur e os cavaleios da Távola Redonda 
Escritor: adaptação Laura Bacellar 
Editora: Scipione 
Técnica: tinta acrílica

Título: Com jeito de pai 
Escritor: Nye Ribeiro 
Editora: Editora do Brasil 
Técnica: tinta acrílica
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VICTOR
TAVARES
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Victor Tavares tem 33
anos, é carioca e ilustrador 
autodidata. Começou a ilustrar 
profissionalmente há 16 anos. 
Durante este tempo, aprendeu 
desenho animado, trabalhou 
para os estúdios Disney na 
produção de Aladin e foi 
contratado também por um 
estúdio na Irlanda, como 
animador, por dois anos.
Como ilustrador, recebeu nove 
prêmios, em função dos quais 
viajou para os Estados Unidos, 
a Inglaterra e o Egito. Em 
2003, foi classificado em sexto 
lugar no Concurso Mundial de 
Ilustrações, patrocinado pela 
Feira de Bolonha e pela 
Society of Children's Book 
Writers & llustrators. Na 
ocasião, visitou a feira pela 
primeira vez e fez contato com 
vários editores. Desde então 
passou a ilustrar livros para a 
Inglaterra e os Estados Unidos.
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a Título: Água, Gaia, Fogo e Ar 
Escritor: Anna Claudia Ramos 
Editora: Zeus
Técnica: guache e computação gráfica
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IV Traçando Histórias
Mostra de Ilustração de Literatura Infanto-Juvenil

50a Feira do Livro de Porto Alegre

Realização:
Câmara Rio-grandense do Livro 
Museu de Arte do RS Ado Malagoli

Coordenação da programação da 50a Feira do Livro de Porto Alegre: 
Nelson Hoffmann

Projeto:
Sônia Zanchetta e Cristina Biazetto

Consultoria técnica:
Annete Baldi, Gláucia de Souza e Vera Teixeira de Aguiar.

Assistente de produção: 
Ana Terra Pakulski

Textos:
Cristina Biazetto, Gláucia de Souza, Luís Camargo e Vera Teixeira de Aguiar

Revisão:
Gláucia de Souza

Montagem: 
Nelson Rosa

Projeto Gráfico:
Alex Medeiros / By JOB

Impressão e CTP: 
Gráfica Pallotti
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Câmara FEIRA do LIVRO
do Livro
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