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o homem que conhece as ilustrações dos livros. 
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O grupo de pesquisa "Educação e Comunicação" nasceu e vive de 

pensar a leitura como “substantivo plural”, em pelo menos dois sentidos: o 

de que o suposto sentido (mais) correto existe na exata medida da sua 

inscrição no discurso autoritário; e o de que a leitura ainda tende a ser 

pensada a partir dos parâmetros da linguagem verbal escrita, embora as 

tecnologias permitam que os textos produzidos não se restrinjam mais às 

palavras.  

As condições técnicas da produção textual mudaram. Analisando a 

história do livro, Chartier (1998) sublinha que, para imprimir caracteres 

tipográficos e gravuras em cobre, eram necessárias prensas diferentes, duas 

oficinas, duas profissões. Não havia junção possível. Agora, as matérias 

significantes não apenas ocupam o mesmo espaço, mas significam juntas, 

apontando para “a transformação da leitura pelo suporte que as materializa” 

(p.88).  

Entretanto, esta transformação não é automática ou simples. Os textos 

se tornaram mais complexos e trouxeram novos desafios (BARRETO, 2006; 

GUIMARÃES, 2006). Palavras, imagens e sons nem sempre dançam para a 

convergência, reforçando umas às outras. Abrem diferentes possibilidades de 

leitura, remetendo a sentidos diversos: pra lá e pra cá. Quem nunca passou 

pela experiência de estar apenas ouvindo a TV e, ao olhar para ela, se 

deparou com imagens diferentes das que palavras e sons haviam sugerido?  

Por outro lado, o que está em jogo não são apenas condições técnicas, mas a 

produção de um imaginário que permite que uma interpretação particular 
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seja posta como a necessariamente correta, apagando a luta pela 

legitimidade dos diferentes sentidos. Assim, em meio aos sentidos 

historicamente possíveis, um é mais “lido” que os outros: é formalizado e 

legitimado, enquanto os outros não são cogitados. É a ideologia como 

hegemonia de sentido. 

Nesses termos, as questões relativas à imagem são centrais, desde 

que não sejam encaminhadas fora da dança das matérias significantes 

(linguagens) na produção dos sentidos. Daí a ironia fina do poeta como 

epígrafe. Daí o nosso foco na ilustração que entra na dança.  

A ilustração, segundo Machado (1990), entra em cena no século XV 

como ato de iluminar, esclarecer, tornar patente. De lá jamais saiu, mesmo 

com o desprestígio do Iluminismo. A questão, para nós, são as 

ressignificações desta permanência. Seria a negação da polissemia da 

imagem? Um brinde à iconicidade? Para encaminhá-la, neste jornal, 

tomemos um bordão atual que toca na suposta dificuldade do outro para 

lidar com a abstração que demarca o território do simbólico: “Entendeu? Ou 

quer que eu desenhe?”  

É com desenhos diversos, inscritos nos discursos polêmico e lúdico, 

que convidamos os leitores a um passeio pelo imaginário que sustenta esta 

dança de palavras e imagens, lembrando, com Orlandi (1998, p.12), que: 

“ler [...] é saber que o sentido pode ser outro”. 
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