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PREFACE
CONFIA was from the beginning intended to be synonymous 
with plurality, multiplicity and interdisciplinarity. In 2012, the first 
edition, we had the honour of featuring Alan Male[i] as a keynote 
speaker opening the conference. The illustrator, researcher and 
professor gave an excellent presentation to all present with time 
for reflection on contemporary illustration from theory to practice, 
proposing the theory of a ‘polymath’ role for the contemporary il-
lustrator [ii], revisiting the Renaissance and questioning contem-
porary possibilities for the  author as a researcher and artist. We 
are happy to have him back this year for the third edition.
 In the second edition in 2013, we had two keynote speakers. 
On the first day we enjoyed the expertise of Paul Wells [iii] (ani-
mation) and on the second day, the wisdom of Martin Salisbury 
[iv] (illustration) - two top experts in these areas, recognised by 
academia as well as by the art world and the creative industries. 
CONFIA 2013 was held in the heart of the city of Porto in Casa da 
Música[v], one of the most iconic buildings in Portugal, designed 
by architect Rem Koolhaas, an ideal venue to welcome the dis-
tinguished lectures given by both the keynote speakers and the 
paper presenters, who, from one year to the next, were engaged in 
making this conference a keystone in the research of illustration 
and animation and all their intersecting creative fields, such as 
drawing, graphic design, comics, video games and image studies.
 The experience of the two previous years of CONFIA con-
firms that we have succeeded in gathering both practitioners and 
theorists, particularly the first type (considering they make up the 
majority of participants), which we believe has become extremely 
relevant to the conference discussions when questioning the 
current practice - from traditional methods to the latest techno-
logical innovations. For this reason and many more, every year 
the CONFIA organising committee publishes a printed volume of 
all the conference proceedings with the intention of sharing and 
celebrating all the knowledge generated.
 This sharing of multidisciplinary knowledge focusing on both 
illustration and animation is quite visible in the increasing number 
of master’s and doctoral programs that explore these areas at an 
academic level, relying on actual applied research which will un-
doubtedly influence the work of future authors. This is our main 
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challenge - adding critical thinking to the act of creation.
 Right after the closing session of the second edition we began 
organising CONFIA 2015, with the expectation that we would 
once again gather a number of international experts in our confer-
ence subjects: artists, animators, illustrators, researchers and 
theorists. With this conference, we hope to achieve stability and 
maturity and reach an even wider audience, ensuring the event’s 
status as an essential forum for research in animation and illustra-
tion and related artistic practices.
 This year we have a selection of 45 papers and projects, 
carefully selected by an excellent scientific committee. The 
papers contribute to debates on emerging issues, particularly the 
relationship between tradition and technology and theory and 
practice. They also cover the transition of illustration from print to 
digital devices and the coexistence of both 2D and 3D animation.
 CONFIA aims to bring togetherthe different ways of thinking 
that are shaping the future of illustration and animation.
 We hope that this is the best conference held to date.

 See you next year!

Paula Tavares and Pedro Mota Teixeira
Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal
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The Power and Influence 
of Illustration
A Future Perspective

How will an increase in multi-culturalism, globalisation, 
political and environmental change affect the future needs 
and expectations for visual communication?

Professor Male discusses censorship, freedom of expression, ethical and 
moral responsibility and which professional contexts of practice might 
diminish or increase.

We all know and understand the raison-d’etre for illustration, 
particularly its history and its contemporary status. We also know 
that the most powerful and meaningful illustrations are those 
that have significant impact on their prescribed audience; in fact, 
it’s been like that since our Palaeolithic ancestors communicated 
messages by drawing on rocks and the walls of caves and then 
slightly after that as hieroglyphics emblazoned across  ancient 
tombs and other structures.
 Moving forward in time by several millennia, today the dis-
cipline of illustration is often lauded by the way it enriches and 
expands the lives, imaginations and sensibilities of individuals. In 
fact, it’s known to create and interpret cultural capital in all of its 
forms, most notably by its contribution to education and learn-
ing, research and new knowledge. It’s also known for its massive 
contribution to imaginative and fictionalised entertainment from 
children’s books, classic literature, graphic novels and comic strips 
to motion pictures and video games. Indeed, most of the myriad 
of awards and distinctions given for illustration are attributed to 
these areas of practice.
 However, there are other contexts of practice that don’t often 
receive such plaudits; and I’m now talking about the communicat-
ing of persuasive and propagandist ideas by hard sell advertising 
and images that are opinion bearing and journalistic. It’s inter-
esting that with these areas of practice, it’s deemed necessary 
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for organisations in the UK such as the Advertising Standards 
Authority to monitor complaints, regulate content and establish a 
code of practice. Also, the press and other news organisations are 
sometimes castigated for their intrusive and unethical behaviour 
in order to ‘get a story’- not least by tapping the phones of certain 
media inflated individuals. 
 So, where does illustration fit into all of this? I intend, through 
this lecture to focus on examples from those contexts of illustra-
tion practice that I have previously mentioned, that both histori-
cally and contemporaneously have had some significant impact; 
especially those attributed with a handle of notoriety by way of 
controversy and even revulsion. I’ll also concentrate on those ex-
amples that raise questions and perhaps leave them unanswered 
regarding one’s own practice and whether or not as individual 
illustrators we feel either able or not to accept or proceed with a 
commission. I want to determine what the future holds for our 
discipline, particularly in light of the way our social and global 
infrastructure is likely to pan out in the future. I would also like to 
consider the religious, political and cultural implications for all of 
this.  What are the consequences for us as practitioners? Are we 
to adopt new or fresh approaches to our practice? Adopt different 
attitudes and thinking? Acquire sharper values perhaps?
  ‘Islamic terror cannot be stopped by the security and intel-
ligence services alone. It has to be fought culturally and economi-
cally. We had a culture once that would have done the job just fine. 
But multi-culturalism came along and destroyed it.’
London Revisited, 11 Jan 2015
 This is a quote from the online journal London Revisited, 11 
January. It is a commentary on if Europe (and the rest of the West-
ern ‘free’ world) is to overcome Islamic Terror it needs to fight for 
the values it holds dear. Many would say that certain individuals 
in Paris and Copenhagen have paid with their lives holding these 
values dear. 
 The vast majority of people throughout Europe have expressed 
horror and revulsion at the Charlie Hebdo murders. Indeed, 
most of that majority think that the journalists and cartoonists 
who were killed had a perfect right to express their opinions and 
should have been able to do so without recourse. However, I wish 
to relay an anecdote related to my own teaching. About 2 weeks 
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after the events in Paris I conducted some seminar group discus-
sions with level one undergraduate illustration students at my 
university. Their average age is 19 years. Not that that should have 
borne any consequence to the debate being held at the time. But, 
surprisingly, many of the group didn’t share the broadly accepted 
opinions that I have presented. Indeed, some even went so far as 
to suggest, that while they didn’t necessarily think that the Hebdo 
staff should have been murdered, they certainly deserved some 
punishment and should not have been allowed to publish such 
offensive material. I subsequently presented them with some 
imagery which fired up a substantial discussion. This was one 
of them- The Twin Pencils, (as I call it) drawn as an immediate 
reaction by a French cartoonist and posted on Twitter- it went 
viral. The students thought it was an insult to Islam…!? Many 
others that I have spoken to believe the image to be simplistically 
powerful, poignant and thought provoking; would it seem that 
emergent illustrators within the young adult age group have differ-
ent values to the majority of the rest of us? Do they represent the 
broader views of their age group? If so, is it restricted to the United 
Kingdom? I would like to seek the opinions of their equivalents 
in terms of age and ambitions in Denmark and France. Are my 
students a sign of what is to come- or does this represent a chance 
occurrence?  Let’s briefly review the cartoonists’ backlash. The 
machine gun and the beheaded cartoonist images are defiant and 
certainly not holding back with regards to the message they are 
communicating.
 The front page of The Daily Mirror as published on January 12 
this year. A national UK tabloid newspaper with a big circulation, 
the headline doesn’t require any exemplification from me!
And then, published the same day in a broadsheet UK newspaper 
The Daily Telegraph, this image is a reaction to the same news-
story. Incidentally, The Daily Mirror didn’t publish a cartoon. This 
particular illustration was drawn by Bob Moran, a former student 
of mine who graduated about 6 years ago he has worked for The 
Telegraph for most of that period. Moran would be about 9 or 10 
years older than the students I was referring to earlier and, as is 
evident by this cartoon, has completely opposite views. Indeed, 
if I were to recount his fellow student year group, the major-
ity would undoubtedly be in agreement with his views.  When I 
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advised him the need to temper the content of his illustrations for 
being too provocative and offensive for publication, his con-
temporaries were merely amused and appreciative of his work. 
Today’s cohort would castigate him for having a total disregard for 
political correctness. The shadowy backdrop refers to the fact that 
the extradited preacher, Abu Hamza was convicted in a United 
States court for inciting terrorism and subsequently sentenced to 
a lengthy prison term in spite of his appeal. Hamza was notorious 
whilst living in the UK.
 I’m going to stay with religion as I believe that this aspect of 
global culture will continue to impact significantly, particularly 
where the visual communication contexts of persuasion and 
commentary are concerned. Historically, the genre of illustration 
and religion has an engaging history.  Notably, its earliest begin-
ning- in a mass distribution published form- was facilitated by the 
invention of printing in Germany, 1439. This in turn, perpetrated 
one of the most significant and important events in history, bring-
ing about the advent of the modern knowledge based economy 
and helping to action a chain of social and political consequences 
and repercussions, most notably that of the Protestant Reforma-
tion.  The spread of paper printed proclamations, incidentally 
by anonymous authors and illustrators, presented an alternative 
Christian faith belief to the established Catholic Church in Eu-
rope, thus providing significant reach for early protestant reform-
ers to spread their messages. But it was the symbolism and po-
tency of the imagery that influenced the majority- most of whom 
could not read! These block printed woodcuts often conveyed 
wildly distorted truths and were produced to render contentious 
arguments and discontents often depicting hated religious and 
political leaders as satanic and wicked. This illustration depicts 
a priest in league with the Devil. This one shows further irrever-
ence; knaves duly breaking wind in the direction of the Pope. 
At the time, these images would have been considered overtly 
blasphemous by some.
 A return to the present day, but before events in Paris; interest-
ingly, I’d suggest that if all of the published Hebdo covers dis-
played imagery such as this, it wouldn’t have incited the Jihadists 
to exact the revenge that they did. As you can see, this is an overt 
slight at Christianity. It begs the question; how do the cartoon-
ists’ critical observations and satire aimed at Christians compare 
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with those late medieval counterparts in terms of relevance, 
justification and uncompromising offence? Not much would be 
my summation. It would appear that Christians still have to put up 
with much criticism and offence with illustration frequently at the 
heart of the communication to the masses. Just to review this im-
age and its message, would you say that this unflattering portrayal 
of Jesus equates to the visual insults directed at Allah? An interest-
ing question that I would like presented to my students. 
 Keeping with religion, Jews and their faith have probably been 
the recipient of the most virulent and appalling discrimination 
and treatment by their fellow human beings- ever! I’m now going 
to present, albeit briefly, a really dark side to Illustration’s history; 
where the essence and culture of a whole race have been targeted. 
This disgusting image reflects- sadly- attitudes that prevail today 
across certain sections of global society. It brings very much into 
question, and I’m looking into the future, will illustrators and 
other professional visual communicators, continue being commis-
sioned to produce filth like this? And, if so, where might their con-
sciences lie? Undoubtedly, the ‘illustrator’- and I feel ashamed to 
say that here- appears to have relished the opportunity to express 
the view being communicated. 
 Imagery that stirs up mass hatred and keeps discriminated 
peoples oppressed and suppressed will be categorised as being 
within the context of propaganda; as opposed to editorial and 
journalistic commentary; which is where the last image would 
lie. This is a poster, commissioned by the Nazis during the 1930’s. 
Translated from the German, the slogan means imagine. I don’t 
want to dwell too much on this, but it’s interesting to note, and I 
don’t think I’ve misinterpreted this, that the ‘cartoonist’ has rather 
proudly signed this image- in large letters! Another example; same 
client-similar message! A seemingly well rendered painting. And a 
caricature that has sadly become a cliché. Undoubtedly designed 
and produced by a seasoned professional, the attention paid to 
gesture, pose and characterisation would suggest nothing less. I 
would like to know, how much in agreement the illustrator was 
with the sentiment being expressed here and whether or not he 
(I’m assuming it’s a ‘he’), accepted this commission out of fear or 
excitement!
 Briefly, a return to an earlier theme but still relevant to this 
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discourse; a further sideswipe at Islam but with a sense of irony 
thrown in; the Catholic priest may appear to be castigating the 
sword-wielding Muslim for being violent, but many would suggest 
that the real message here is imbued in presenting complete hy-
pocrisy; throughout history, the Christian Church has embarked 
on as much bloody warfare in the name of ‘God’ as Islam.
 So, how insulting to Islam is this? I’d like to counsel traditional 
or what some might patronisingly call ‘moderate’ Muslims for 
their views. This illustration was published in an American tabloid 
newspaper, The New York Post on Sunday, October 12, 2014. Its 
appearance was prompted by the rise and increasing malevolence 
of ISIS or IS in the Middle East.  Most of us are aware of the hei-
nous acts of brutality and murder they carry out in the so-called 
name of Islam. This cartoon was aimed at an American audience, 
it would not be considered offensive by the paper’s editorial team. 
Indeed, most people that I’ve shown it to seem to agree with the 
sentiment being expressed here. 
 An image conceived and drawn by the renowned British illus-
trator Peter Brookes; it was published in the UK based broadsheet 
newspaper The Times on Wednesday January 7, 2015: Produced in 
response to an anti-Islam march in Germany by so-called Pegida 
or more accurately Patriotic Europeans against the ‘Islamisation’ 
of the West. The march occurred the day before the publication of 
this image and the event attracted more than 18 thousand people 
in Dresden. Interpretations regarding Brooke’s message vary, but 
most agree that the woman’s eyes display much fear and suspicion 
whilst hiding within the infrastructure of the country that is her 
home and expects should protect her.
 Cartoonists are not obverse meting criticism of the West; 
this hard hitting image might cause rankle to those individuals 
responsible for administering and supportive of the torturing of 
those suspected of terrorism; the illustration was published in the 
UK broadsheet newspaper The Guardian and highlights the plight 
of Guantanamo Bay inmates, notoriously subjected to 
waterboarding.
 The demonising of specific individuals by artists and illustra-
tors has been prevalent for centuries with caricature being the 
overriding character of this domain of practice. Most politicians 
and other media inflated individuals can expect no quarter from 
those illustrators contriving to humble, humiliate and mock! 
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But how far can one go regarding offence and insult; and, how 
dangerous might it be in this day and age when certain personali-
ties wield considerable power and influence and contrive to exact 
revenge on those considered subversive or mocking of their ego, 
their religion or their politics. Death and the threat of death, is on 
the increase…
 These are two images produced by the British borne illustrator 
David Hughes. Stylistically they are the same. The level of facial 
distortion equates, yet one character is globally respected broadly 
speaking- the other has already paid with his life with practically 
the whole of the Western Free World rejoicing in his demise at the 
hands of the American military.
 An image conceived and produced by a former student of 
mine; unpublished in the UK and US, but taken by a couple of 
European journals, its explicitness and level of insinuation would 
deeply offend many, not least the individuals concerned, the rest 
of the Royal Family and the British Establishment generally. The 
message is meant to be a joke. It does not really imply that the 
now Duchess of Cornwall was or is a sex worker. Its message is a 
satire on the Prince of Wales finally being allowed to marry the 
woman he loved  long before his betrothal to Diana Princess of 
Wales- the only partner suitable for him at the time because she 
didn’t ‘have a past’; needless to say, Camilla does ‘have a past’- 
hence Richard Stanley’s effort here. I’d like to comment further 
on the attitudes of my level one, undergraduates. During the semi-
nar sessions I have previously mentioned, I also presented this 
image to them, inviting comment. Most were horrified at the level 
of explicitness shown and were extremely surprised that it had 
been produced by a fellow illustration student, albeit 7 or 8 years 
previous. At the time that the image was produced, Richard’s con-
temporaries were neither horrified nor offended; much mirth and 
laughter prevailed! Are we to believe that in the future, imagery 
such as this might be subjected to lawful censure? It’s what several 
students suggested. Might our society be heading in that direction 
generally, meaning that illustrators will have to be extremely care-
ful regarding thresholds of subject and message?
 Throughout the ages, artists and illustrators have produced 
imagery with the sole intention of inciting disagreeable reactions 
in the audience. The rationale underpinning such a strategy is 
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usually to present unpalatable truths or suggestions often by way 
of introducing contentious propositions. It’s sometimes prevalent 
to observe the sanctity of certain themes and individuals and then 
bastardise them all in the course of providing deliberate shock. 
We’ve already looked at religion, but now well-known individuals, 
their integrity taken away beyond the edge of acceptable satire 
to vicious, personal insults including unnatural sexual practices.  
But, is it right to do so. What if you are an illustrator who special-
ises in caricature and comment but a client requires you to go way 
beyond your own personal threshold for ethics and responsibility. 
Would you accept the commission? Richard Stanley had abso-
lutely no qualms about making an overtly hard hitting comment 
regarding the supposed crimes of this international entertainer. 
His costume is meant to be that of Peter Pan, I think the rest needs 
no explanation. Again, my students were horrified- even more so 
than that of the royal couple.
 Many will recognise the work of Sue Coe, internationally 
renowned, not just as an illustrator, but for the contentious and 
hard hitting campaigning imbued in her work for issues that she 
feels both deeply concerned and angry about. In fact, to some 
she’s established a reputation for notoriety. I’m not apologising for 
showing at least 4 examples of her work as I believe she represents 
a cusp in the parameters of illustration practice between what is 
now barely publishable- and that which is not.  Again, perhaps ge-
nerically in the same domain as Richard Stanley (but much better 
known), her work is explicit and does not shirk from showing it as 
it is! Themes represented are gang rape and the most prevalent of 
all of her subjects, The Slaughterhouse and Vegetarianism. I think 
the images speak for themselves.
 Images of Hitler will always invite controversy, especially 
when someone is publically implicated as being like him; here, the 
Iranian President is accused of being likened to the Nazi Dicta-
tor. However, democratically elected Western politicians, such as 
Nigel Farage, Leader of the United Kingdom Independence Party, 
might consider this Hitler inspired narrative not only offensive 
to him personally, but a total misrepresentation of his political 
values.
 Illustrations commissioned by the Chinese Communist Party 
sometime during the 1960’s; traditional propagandist poster 
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images, extolling the virtues of the regime and its philosophy 
through education, unity, hard work and collectivisation. It also 
implies a total regard for unswerving loyalty and commitment 
to the regime and its leaders; absolutely no opposition, criticism 
or even the slightest hint of activism against the state; any such 
thing, proven or not would be classed as sedition and treason! 
The death penalty awaited; so, who produced these illustrations 
and what were the circumstances. After Chairman Mao’s Cul-
tural Revolution, all traditional art and other forms of cultural 
heritage was deemed illegal and banned from sight and produc-
tion. Illustrators of the time cowed to one client and one client 
only- The Communist Party Machine. Personal illustration styles 
and visual languages that didn’t conform to the accepted modern-
ist- sometime Brutalism or Stalinist pictorial representation- were 
outlawed. Any sign of formal religious or other philosophical 
iconography was deemed irrelevant and banned. China was an 
atheist state. Anyone wishing to continue or pursue a career in 
illustration would comply to one style only and do as their Masters 
bidding with regards to content and message. The illustrators 
brief was controlled, heavily directed and extremely prescriptive. 
The illustrator was simply no more than a colouring in technician! 
Today, circumstances are different in the People’s Republic of 
China. Indeed, I went there 4 years ago to discover what or if there 
was a creative and media industry sustaining of illustration and 
other forms of visual communication. Alas, Japanese Manga pre-
vails, although there are sparks of recovery; Chinese society seeks 
and engages with Western goods and services. However, there’s 
still no place for the ‘political cartoonist’ I’m afraid; intolerance 
prevails regarding any criticism of the regime.
 To follow on with the political theme, I would like to feature 
some 19th century propagandist illustrations produced on behalf 
of the American Democratic Party. The illustrator in question, 
Thomas Nast, is considered one of the most influential in the his-
tory of the United States; President Lincoln claimed that without 
Nast he would not have won the election. This pre and post-Civil 
War period in American history marks significant social and politi-
cal change; many parts of the World merely floundered in its wake 
regarding progressive democracy; the majority of European coun-
tries had yet to rid itself of the autocratic old guard Monarchies 
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and in the UK, conservatism, religion, prudishness and Victoriana 
dominated all value systems. It’s true that the artist-illustrator 
William Hogarth and others highlighted the plight of the social 
underclasses, but they didn’t really influence much in the way of 
opinion yet alone propagate actual change. Nast did; The Eman-
cipation of Slaves, the plight and subjugation of Black Americans 
and the dangers of extremism such as the emergent K Klux Klan.
 America really does incite a breadth of opinion and exaspera-
tion. Perhaps they haven’t really progressed much since those 
heady nineteenth century days. Would Nast have illustrated this 
message produced by the celebrated British illustrator Ralph 
Steadman? I somehow doubt it. I also doubt if many – if any US 
based journals would publish it. The political-illustrator class in 
America tends to mainly produce work that does not criticise too 
much. We all know how much US society in general feels about 
the satirical film maker Michael Moore. 
  I have said on many occasions that illustrators who make com-
ment and provide satirical observations are journalists. Concept 
and metaphor can also form a basis for their craft. The demise of 
Libya’s Colonel Gaddafi provided the illustrator with a myriad of 
opportunities to get their images published such was the accepted 
loathing for this individual. However, I wonder what, if any, the 
reaction might be if a British, American or other European West-
ern politician was castigated for causing the death of thousands 
of innocent people. Indeed, it has been suggested that the Blair 
regime in the UK colluded with US President Bush to invoke 
a technically illegal invasion of Iraq in order to oust Saddam 
Hussein. In fact Blair and his spin doctor Alistair Campbell have 
been accused by many of concocting a ‘dodgy dossier’ based on 
research into whether or not Saddam had WMD. It was found that 
he did not. Blair lied to the British Parliament claiming that the 
dossier proved Saddam did. An impeachable offence! The rest is 
history; but, I would like to see what the reaction might be if a car-
toonist implicated Blair in the same manner as those representing 
the misdemeanours of Saddam and Gaddafi; after all, thousands 
of innocents died as a result of the invasion- Blair must take 
some blame!
 A bridge now between politics and children’s books; published 
visual imagery can subvert in such a covert manner so as to bring 
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down governments, bring about regime change and incite bloody 
revolution. One such example is the children’s book entitled 
Little Black Fish, published and distributed in 1960’s Persia, or 
Iran as it is now known. The book’s illustrations won the Hans 
Christian Anderson Award. However, unbeknown to many, the 
images contained coded symbols and messages, only understood 
by revolutionaries opposed to the regime of the Shah. It provided 
instruction and guidance for seditionist activity that could under-
mine the Persian government. The Shah was ousted in a bloody 
revolution in 1979 and his regime replaced by that of the Islamic 
Fundamentalist Ayatollah Khomeini. 
 I now want to discuss moral standards and ethics, paying par-
ticular attention to children’s illustrated literature. Book publish-
ing of this nature is typically careful to ensure strict adherence to 
international and national audience sensitivity guidelines. This is 
especially relevant when representing characters and objects; if 
the published narrative demands the depiction of human interac-
tion and drama, the physical gestures made by figures and the 
appearance of other signifiers of taste such as styles of clothing 
or aspects of behaviour must conform to all cultural sensibilities; 
what may be bearable or entertaining to the peoples of one society 
may be offensive to another. This is an example of a book pub-
lished in the UK during the late 1950’s. The imagery features two 
subjects outlawed in the United Kingdom. Whilst it is not illegal to 
show foxhunting it is unlawful to practice it. The other subject, be-
ing overtly racist and offensive, is now strictly taboo. I don’t think 
any decent person would object to the enforcement of that par-
ticular law. However, the 1950’s are not that long ago. I belong to 
a generation that was born then. Indeed, I can remember clearly 
when dolls and illustrations of this subject were common place. 
So, attitudes and ethical considerations have come a long way 
in that relatively short time. But, so many themes like this were 
considered normal. What might the future hold? What is it that 
we accept today as morally applicable, that in the future might be 
unlawful? Again, perhaps another potential impact on illustration.
 It’s becoming noticeable with children’s books how UK and US 
publishers in particular are reluctant to broach subjects that they 
deem unsuitable for young audiences. Death, family breakup, sex 
and other such themes are considered too ‘upsetting’. Indeed, 
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the US Disneyesque styling that pervades most publications offer 
safe, repetitive and bland engagements.  Not so the East Euro-
pean genre. For example, Brothers Grimm are standard children’s 
fair in these countries and I don’t mean the ‘soft appropriation’ 
versions either; I’m referring to the original Gothic tales in all 
of their explicit detail. The story of Little Red Riding Hood has 
been told in many different ways and is clearly couched in East 
European Folklore, most notably that of horror and the legend 
of the Werewolf. Less gruesome versions have been recast for 
younger audiences with most people familiar with the characters 
and unfolding narrative. Many visual interpretations abound, 
mostly simple with upbeat characterisation that are deemed most 
appropriate for ‘sensitive’ Western children (and their parents!). 
Others rely on a deeper more symbolic approach with the narra-
tive coming through by visual analogy and metaphor. This version 
is by a former student of mine Rebecca Whiteman; she presents a 
rather unnerving concept.
 Many will know the narrative that underpins the origins of the 
iconic figure of Santa Claus. Borne out of a ‘blue-chip’ Coca Cola 
pre-Christmas advertising campaign, the New York illustrator 
Haddon Sondblum is credited for conceiving this characterisa-
tion, first encountered during the early part of the 20th century 
and characteristically emblazoned in the familiar Coca Cola red 
and white livery; now the most potent symbol and identity for 
Christmas throughout most of the Western world.  However, 
in recent times, it has incited harsh and critical reaction to the 
consumerist and over inflated commercialisation of what is sup-
posedly a religious festival. There’s much cynicism levelled at 
the politically correct stance taken by large sections of American 
society by referring to Santa as ‘corporate branding for the new 
religion of Happy Holidays’! Other associated ‘crimes’ make 
reference to corporate greed, decadence and gluttony. The ‘seven 
deadly sins’ come to mind… This critical and cynical viewpoint 
has overflowed into the advertising industry generally with some 
illustrators already taking an ethical and moral stance by refus-
ing to engage in any part of the process, claiming that it doesn’t 
comply with their own values and also claiming that certain 
brands and campaigns go beyond their thresholds of responsible 
and ethical practice. An example is a colleague of mine, a talented 
and experienced illustrator, who practises strict veganism and 



19

will not accept any commission that promotes meat products and 
meat extracts including leather made goods. It wasn’t such a long 
time ago that many illustrators were commissioned to work on 
campaigns promoting certain brands of cigarette; the landscape 
regarding what advertisers can and cannot promote is rapidly 
changing and the future for the use of  illustration in advertising 
will undoubtedly follow along the same path. 
 During the mid-1980’s I was commissioned by the big, 
international chemicals company ICI to produce two separate 
images for their Plant Protection division. Today, it is doubtful 
that I would accept this commission. It is true that its message is 
not offensive or detrimental to individuals, however its remit is to 
promote a product deeply damaging to the environment; an in-
secticide developed to kill all known species of so-called harmful 
insects and a rat killer branded as ‘Klerat’ –need I say more! The 
insecticide would however kill many other forms of insect and 
associated life- creatures that provide sustenance for a great many 
predators and an essential part of the food chain and subsequent 
ecosystem. After spraying, the insecticide would leave the fields of 
crops free of any insect life and in the long term render the whole 
environment sterile and dead. The potential customers were 
global with farmers in North America the key target.  Consequent-
ly the fee offered was sizable; even thirty years ago I was paid a 
four figure sum- and that was for each illustration; good even by 
todays pricing standards. The brief was to conceive a chimeric fic-
tionalised organism comprising several parts taken from a small 
number of what was to be considered unpleasant and harmful 
insects- I created a superbug; the head of a mosquito, the thorax 
and fore legs of a cockroach, the abdomen and wings of a house-
fly, the tail and sting of a scorpion.  There is an irony here; none of 
the species I selected are harmful to plants- in fact several types of 
scorpion feed exclusively on locusts! However the client loved the 
image, believing my concoction was so horrific to look at anyone 
would want to kill it! I presented this case study to the same stu-
dent forum as previously described. I wanted them to consider be-
ing confronted with an ethical dilemma; to envisage a time in the 
future, perhaps two or three years after graduation and working as 
a commercial freelance illustrator; a client presents them with a 
similar advertising brief, perhaps even the same one with a remit 
to promote a product overtly damaging to the environment. Also, 
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they were to be offered a five figure fee. The quandary I wanted 
them to ponder over was that their sole income was through il-
lustration and that by then they had ‘grown-up’ responsibilities 
such as a mortgage or large rent, perhaps a family or even a credit 
card or banking debt. The big question was: what would you do? 
Nearly all said that they would not want to do it. However, a small 
number were pragmatic claiming that if they didn’t, someone else 
would and that their livelihood had to take precedent. Again, how 
attitudes have changed. Thirty years ago I didn’t even think about 
it; now I would think very carefully. Incidentally, the rat had to 
look realistic but ‘nasty’ and ‘worthy of death’. I visually distorted 
and caricatured its worst features; elongated and pointed its nose, 
gave it much spikier and dirtier fur, pointed ears and an angry and 
aggressive cast to its eyes; a totally incorrect scientific representa-
tion.
 Another important context for illustration and visual com-
munication generally is that of Knowledge; the area that provides 
educative, informative and documentary material. In fact, there’s 
now an insatiable need from many audiences globally for new 
knowledge and instruction. However, this case study represents 
a dilemma, typical for those engaged producing material imbued 
with great authority and integrity and appropriated for education-
al consumption. The image entitled A Carboniferous Fauna-scape 
was conceived, researched, designed and illustrated by myself. 
It’s borne out of primary research with species recently discov-
ered being shown for the first time. It is also part of an illustrated 
evolutionary procession, here passing through the Carbonifer-
ous period which was approximately 350 million years ago. It’s a 
composite arrangement showing the complexity, confusion and 
texture of a teeming coal forest ecosystem. The essence is palaeo-
ecology infused with new knowledge relating to the morphology 
and diversification of emergent life. You would think that this 
reference to The Evolution of Life would be an acceptable theme 
and subject to be provided for young audiences, particularly in 
the West, where knowledge of scientific fact and theory is both 
respected and accepted as important and essential. Not so; there’s 
still deep opposition to evolution in certain societies. Not even 
the Stopes Monkey trial in the US during the 1920’s has quelled 
the opposition by perpetrating  lawful insistence that certain state 
curricula teaches creationism and evolution in equal measure. A 
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Public Policy Poll in 2012 revealed that 60% of voters across Mis-
sissippi and Alabama believed unequivocally in Divine Creation-
ism. It has been reported recently that books and other learning 
material containing references to evolution were ceremoniously 
burnt! So, how might this impact on the illustrator because it’s 
widely accepted that across the world, education for the young 
will become more reliant on visual learning with a growth in me-
dia and published material to facilitate this trend. Might it be that 
reference and educational science books for children will have to 
be compromised? 
 To conclude, I believe that if our discipline is to thrive in the 
future, it’s not going to be to do with the superficiality of trend 
or the vicissitudes of visual language, but much more to do with 
compliance and toleration regarding content and message and an 
increasing acceptance for audiences and their thresholds of moral 
tolerance; extreme violence, particularly in video games- inci-
dentally so often developed and visually conceived by illustra-
tors- have become exposed and subjected to much criticism. Our 
professional contexts of practice will also have to be increasingly 
mindful of global ethical concerns, including a regard and atten-
tion for cultural diversity. We have already evaluated to a certain 
degree here, the future role of illustration through journalistic 
comment and opinion. However, should illustrators be compliant? 
I have presented examples of where illustration has perpetrated 
change and invoked fresh direction regarding attitude particularly 
with politics and social issues. 
 With regards to advertising, this has changed dramatically 
in recent years particularly in relation to social acceptance and 
toleration of certain products and services; the banking sector 
comes to mind. As to whether these contexts will increase or 
diminish I don’t believe we can predict; they will certainly change. 
A buzz word to consider moving into the future; intolerance. Not 
just from society at large but also from within; practitioners are 
already making their mark as shown by the attitudes revealed by 
my own students. 
 As an epilogue, a positive and hopefully upbeat prediction 
taken from the Introduction to my latest book Illustration: Meet-
ing the Brief, published last year by Bloomsbury. 
 ‘There will always be individuals seduced into a career in the 
visual arts, with illustration providing a natural home for many. 



22

People will forever want to draw, to be creative with ideas and 
graphic mark making, and to connect and empathise with the 
subjects of their artistic endeavours. Whatever the future holds, 
the discipline of illustration will continue to flourish as 
a working art.’

Professor Alan Male
Falmouth University

Professor Alan Male is an illustrator, writer and academic. He 
directed the Illustration course at Falmouth between 1993 and 
2010, leading it to become one of the most reputable with an 
international distinction for excellence, having a distinguished 
alumni, a recurrent and increasing level of demand, and a 
continuous vindication from industry. His leadership facilitated 
a non-discriminatory approach to visual language, a multidisci-
plinary curriculum and a delivery that underpins the currency of 
employability as a proactive element integrated throughout the 
syllabus. A specific initiative established curricular and assess-
able professional practice visits to New York. He was conferred 
Professor of Illustration in 2009 and promoted to the University 
Professoriate in 2010. Professor Male has lectured throughout the 
United States and is a keynote speaker on the international stage. 
An authority on communication and cultural studies, professional 
practice, science and knowledge bearing imagery, he contributes 
widely to debates across a range of journals, conferences, maga-
zines and learned papers.
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Abstract
This article presents an overview on a rare genre from independ-
ent animation: the animated ‘jams’ or collective films where all 
invited authors are free to contribute creatively to the ensemble. 
Animated ‘jams’ have, therefore, a great power to free the imagi-
nation, so the results are virtually unrepeatable by another group 
of animators, much less through a planned work system. There-
fore, animated ‘jams’ stimulate innovation, leading to experimen-
tal films that achieve notoriety at cinema and animation festivals 
due to their originality. Musicality, absurd humor, improvisation 
and abstraction are common features of these art films, where any 
narrative will remains in the background.

María Lorenzo Hernández1

mlorenzo@dib.upv.es



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

24

1 · Introduction
If a ‘jam session’ is an informal meeting where musicians impro-
vise, we would regard as animated ‘jams’ those collective films 
where a number of independent animators are invited to contrib-
ute with a scene, freely adapted to a guideline or basic require-
ment — as when jazz musicians periodically return to the same 
musical theme during the ‘jam session’. Such a common premise, 
which can be a format, a visual pattern, or a generic theme, serve 
to animators to make the continuity between different scenes 
easier, resulting heterogeneous yet coherent films.
 Also, animated ‘jams’ are widely used as training practice at 
animation schools, since these collective films serve to join efforts 
easily and quickly. With this purpose, teachers issue a proposal, 
and work as coordinators of a team without hierarchies, where 
all participants are responsible of their own scenes. This simple 
methodology is an alternative to planned teamwork with division 
of labour, instead allowing all participants to animate simulta-
neously their respective scenes. Furthermore, since an idea or 
format prevails over narrative, in animated ‘jams’ it is easier to 
conceive situations and visual solutions that normally would have 
no place in a more orthodox film.
 Firstly, this essay will provide an overview of animated ‘jams’, 
paying attention to some significant films coordinated and ani-
mated by independent animators. Secondly, we will delve into 
animated ‘jams’ as learning experiences, when they are produced 
at workshops and educational environments, eventually pointing 
to an outstanding figure: Miquel Guillem, animation lecturer at 
Universitat Politècnica de València, who began proposing these 
practices in the classroom to state the need for working together.
Thirdly, we will use as a case study the short film The Cat Dances 
with its Shadow (El gato baila con su sombra, María Lorenzo [ed.], 
2012), produced by the Researching Group of Animation: Art and 
Industry (UPV), bringing together the efforts of students and pro-
fessors from two Master degrees — Valencia and Palermo; being 
a relevant film at festivals, it also served as posthumous tribute to 
Miquel Guillem1.

2 · Animated ‘jams’: an overview
As we advanced in the introduction, animated ‘jams’ are open 
proposals that avoid the constraints of a complex planning and 
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storytelling. Instead, animated ‘jams’ are devised to stimulate 
individual imagination within a horizontal working environment, 
where all participants are equally prominent. Moreover, it is com-
monplace to find various creative techniques closer to experimen-
tal animation than to more conventional productions.
Additionally, producing animated ‘jams’ is inexpensive. They 
often do not require the installation of a studio, since participants 
work from their respective hometowns, limiting spending to 
postproduction. Other times, the initiative comes from institu-
tions that find funding to cover costs of materials and equipment, 
although very often these animators contribute freely. In these 
cases, compensation comes from being part of a unique team that 
gathers strong personalities, resulting in a kind of film generally 
well accepted in festivals.
 It is important to stress here that not every collective anima-
tion film is, by itself, a ‘jam’. In animated ‘jams’, as noted earlier, 
improvisation is a significant component, together with the notion 
of authorship. Despite being a visibly heterogeneous film, with a 
variety of graphic styles according to the director of each scene, 
the short film T.R.A.N.S.I.T. (Piet Kroon, 1998) does not obey 
the spirit of the ‘jams’, since it adheres to strict planning to tell a 
mystery story — backwards.
 By contrast, the bold proposal by Marv Newland, Anijam 
(1984), would be the paradigmatic example of this particular 
film genre [1]. Newland reunited the efforts of 22 artist animators 
worldwide, who were provided with the very first and last frame 
of their respective scenes — the image of an eccentric character 
designed by Newland, immersed in various situations. Naturally, 
animators should not know what would come before or after their 
own scenes, being only the editor who would give continuity to 
the whole. Thus, Newland coordinated the project ensuring the 
continuity between the scenes, all the same length, accompanying 
the flow of images with a soundtrack that combined sounds and 
silence, periodically returning to the same music theme — a tango. 
Significantly, what stands out in Anijam is the extraordinary union 
of a variety of personalities — as diverse as Zdenko Gasparovic, 
Guido Manuli, Frank Terry, Paul Driessen, Frank Nissen or Zlatko 
Grgic. Each of them brought the proposal to their ground, with a 
mix of media that included pastel drawing or computer graphics, 
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producing a strong contrast to the cartoon design originally pro-
vided by Newland. Anijam, a ten-minute long film, was a produc-
tion by International Rocketship Ltd., with the financial support of 
The Canada Council.
 Equally, David Ehrlich’s initiative, Animated Self-Portraits 
(1989), was granted by ASIFA. In this eight-minute long Ameri-
can-Czechoslovak-Estonian-Japanese film, 27 animators creative-
ly portrayed themselves through short scenes; these self-portraits 
combined symbolism, caricature, a wise use of ellipsis and, of 
course, large doses of Surrealism. Its many contributors — like Jiří 
Barta, Borivoj Dovnikovic-Bordo, Kihachiro Kawamoto, Bill Plym-
pton, Jan Švankmajer, or Osamu Tezuka — depicted themselves 
using the style or graphical technique that best defined them as 
artists. For instance, Bill Plympton featured a funny deconstruc-
tion of his own face, drawn with crayons, while Švankmajer ani-
mated photographs and malleable materials, flesh, and prosthetic 
elements. Each musical piece was also unique, determined by 
each participant, so the harmonization of the whole fell on the 
shared subject and the prevalence of self-parody. Above all, in 
the film not only does the self-portrait of the animator stand out 
as a person but also as a professional, and ultimately, the search 
for identity in a continuum of metamorphosis. In 1996, Chris-
tine Panushka organized the Absolut Panushka online festival, 
sponsored by Absolut vodka; thus, 32 animators from all above the 
world were invited to produce a 15 seconds clip, taking the shape 
of the bottle of vodka as leit motiv. The show was performed by 
renowned animators as Vibeke Sorensen, Maureen Selwood, Lejf 
Marcussen, Priit Pärn or Christine Panushka herself, producing 
scenes where prevailed humour and experimental techniques — 
some of these clips, like Absolute Pärn [2], caused certain contro-
versy for their erotic and satiric mood2. The set of contributions 
collected in the film Absolut Panushka Festival of Films (1997) 
won several international awards, and they even came to title a 
website about experimental animation, conducted by the theorist 
William Moritz [3].
 In more recent years, the most remarkable example of animat-
ed ‘jams’ is perhaps provided by Yellow Sticky Notes | Canadian 
Anijam (Jeff Chiba Stearns, 2013), a collective film that reproduces 
the formula of Stearns’ personal short Yellow Sticky Notes (2008). 
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The project’s history is told by the film itself: in April 2012, Stearns 
invited 15 independent animators — resident in Canada — to 
reflect on their daily life, in the form of “things to do” list. The film 
is divided into a series of vibrant illustrations of real life, though 
often filtered by absurd humour and irony, all them animated on 
the same format: the usual yellow sticky notes from our desks. 
In the film participated mythical Canadian animators as Cordell 
Barker, Allison Snowden and David Fine, Chris Hinton, or, again, 
Marv Newland, who also mentored the project. The scenes not 
only refer to the commonness of the authors — each with its own 
drawing style —, but also to global events that affect our lives like 
the planet overpopulation or the presidential elections in the Unit-
ed States — among other events that became international news, 
like the sinking of Costa Concordia-. The film was sponsored by 
Bravo! FACT (Foundation to Assist Canadian Talent), and it was 
completed in a few months. In short, animated ‘jams’ are a lively 
vehicle for imagination and the search for new languages, as well 
as a refreshing pretext to make films based on joint efforts and the 
sum of personalities, to overcome the usual obstacles of planning 
and financing that often undermine independent production. 
Animated ‘jams’ also prove that a few simple conditions stimulate 
inventiveness more than absolute autonomy, resulting in films un-
repeatable by other production systems — even those with more 
material resources. Finally, although the cases observed in this 
section belong to consecrated animators, the variety of coordina-
tion systems to produce animated ‘jams’ also allow the collabora-
tion of amateur animators — or those to approach to animation for 
the first time, as will be discussed in the next section.
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3 · Animated ‘jams’ as a training experience
As noted above, collective films are a very widespread method 
to gather the students’ practices at animation schools, especially 
when the practices are done with the only purpose to gain experi-
ence and they do not hold any narrative intention. In this sense, 
the compilation is a fancy way of presenting these training results, 
which never had a self-conclusive intention.
 However, the realization of collective films often becomes 
the target of intensive workshops, especially when they gather 
students from different learning levels. Then, animated ‘jams’ 
are a very useful method to mitigate the insecurity of less skilled 
students towards the new medium, showing that they can achieve 
conceptual and aesthetically interesting results with effort and 
determination. The guest lecturers who teach these workshops 
are usually experimental animators, and they share with students 
their own way of doing; so, the animated ‘jams’ derived from 
these practices may seem quite close to the films by these artists 
themselves, who serve as models for the students.
 This way, in relation to Jeff Chiba Stearns’ proposal, it is worth 
mentioning his workshop Yellow Sticky Notes taught to young stu-
dents from Lyceum Plastyczne Supras (Supral’s Art High School), 
parallel to the Short Film Festival Żubroffka 2014 (Białystok, 
Poland). The students were initiated into animation by such an 
economical and intuitive animation process as flipbooks, using 
memory notes blocks to draw and to record two animated ‘jams’.
Moreover, it must be highlighted the extensive experience that 
other experimental animator, Japanese Maya Yoneshô3, is shar-
ing in schools and art centers around the world. In Yoneshô’s 
visual language, the use of flipbooks plays a primary role, where 
cheerful abstract watercolours dance synchronized with music 
[4]. In her personal film Wiener Wuast (Maya Yoneshô, 2006) she 
combined different media such as her flipbooks and photographic 
backgrounds, in this case consecutive snapshots of Vienna. Since 
2006, she has been devoted to teaching workshops under the ge-
neric title Daumenreise Projekt, which has led her to destinations 
as diverse as Norway, Israel, Italy or Morocco, under the auspices 
of film festivals or cultural centers. For example, in Bologna she 
coordinated the animated ‘jam’ Sottalpòrtig (Under the Arcade, 
2012), where the flipbooks animated by young students were 
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superimposed on a photographic tour of the Italian city, achieving 
some degree of interactivity between the animations and the real 
scenario. Yoneshô often imparts these workshops also among the 
smallest ones, giving as result videos like Barnadís. Trossets of 
Barcelona (2013).
 Ultimately, the animated ‘jam’ Berbaoc (2008) deserves 
to be underlined: it was produced in Arteleku, San Sebastián 
(Spain), from the workshop given by Vuk Jevremovic4, gaining 
great notoriety among animation festivals. The film represents an 
extraordinary evolution of images created with the most diverse 
materials and processes: drawing with charcoal, pixiliation, stop-
motion, painting, etc., standing textural values and the material-
ity of painting. The result is an expressive display inspired by the 
haunting music of Xabier Erquizia, created from an interview with 
musician Santiago Irigoien. It was animated by five artists, some 
of whom had already taken important steps in auteur animation: 
Joseph Belmonte, Irati Fernández, Gustavo Díaz Sosa, Chuneta 
Sánchez-Agustino and Izibene Oñederra. All them were free to 
develop their personal language, leading to visual flow associa-
tions between entomology, ossuaries, abstraction, ideograms, 
birth, copulation, dirt, suffocation, exodus, loneliness, and 
rebirth. All this, while recalling the heterogeneous and evocative 

work of Vuk Jevremovic himself; the film widely demonstrates the 
creative personality of each participant.
 Now it is time to focus on the films coordinated by Miquel 
Guillem (Sueca 1953 - Valencia 2011, Spain), animation lecturer 
at the Faculty of Fine Arts, Universitat Politècnica de València. 
Miquel Guillem began teaching animation in the mid-nineties 
of the last century, using collective works as a main learning 
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methodology. He coordinated short films, animations for theater 
productions, and even tributes to important figures from Valen-
cian culture, like Al vent (2010), a music film dedicated to the 
songwriter Raimón, among many other projects to make visible 
different social problems through artistic interventions. However, 
Miquel Guillem was, above all, a provocateur who knew how to 
get students out of their comfort zone to taste new languages and 
creative interests.

 In this sense, Miquel Guillem was also a noteworthy catalyst 
for synergies, who above all bet for cooperative work. Miquel 
Guillem was also able to lead durable projects such as the Master 
Degree in Animation — UPV —, or the creation of the Researching 
Group in Animation: Art and Industry UPV, during his brief period 
as Head of the Department of Design. However, these paragraphs 
will be restricted to talk about some of the animated ‘jams’ he 
promoted, which became another manifestation of his belief that 
the collective saves the individual.
 The short film that he coordinated together with the teacher 
Sara Álvarez, Flamencos/as (2005), was a surprise at the Spanish 
animation panorama due to its freshness and spontaneity, excel-
ling in the already disappeared Animadrid Festival. Flamencos/as 
was originally a proposal to the students of an animation subject 
centered on experimental techniques — to reinterpret fragments 
from the art-documentary film by Carlos Saura Sevillanas (1992) 
through rotoscoping methods. Thus, students re-animated the 
flouncing skirts of the sevillanas dancing in groups; the click of 
their heels, the arabesque of their hands, or Lola Flores’ eternal 
gaze. Despite its live-action inspiration, Flamencos/as is almost 
an abstract film where the graphics, the traces, the gesture of the 
brush seem to fly, but also the clean and sensitive digital tablet 
lines help to create a genuine and unique work. Miquel Guillem’s 
selection of an acoustic, atonal and repetitive song, gave unity to 
a short film that did not intend to tell any story, but it just caused 
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excitement to the rhythm of music, of dancing and of the magical 
confluence of aesthetics.
 Later, in his last active term at the University, he gathered his 
students’ rotoscope practices under the title Kisses (Miquel Guil-
lem [ed.], 2010), which had as a main subject the most famous 
kisses from film history — to pay tribute to Giuseppe Tornatore’s 
Cinema Paradiso (1988), and specifically to the emotive scene 
where the protagonist, Salvatore, watches prohibited footage 
preserved by his old friend Alfredo, the projectionist. Kisses as-
sembled dreamlike scenes, as Leslie Carol and Gene Kelly kissing 
while dancing in An American in Paris (Vincente Minnelli, 1951), 
but also ominous moments, like Michael Corleone’s ‘Kiss of 
Death’ to his brother Fredo in The Godfather. Part II (Francis Ford 
Coppola, 1974).
 Flamencos/as and Kisses largely surpassed the limits of a 
mere training practice to become works on their own, thanks to 
the combination of individual energies that kept their respective 
personalities intact, but learning to build a common project. This 
is how Miquel liked to show himself: through incitement, through 
provocation, offering a starting point.

4 · The Cat Dances with its Shadow, a tribute to 
cinema
As we have seen, animated ‘jams’ are characterized by the agil-
ity in their execution, being highly dynamic projects with great 
liberating power. If the participation in animated ‘jams’ may 
encourage experienced animators to try new forms of expression 
— in a short scene unconstrained by commercial commitment —, 
amateur or apprentice animators are opened to new and unex-
pected ways to acquire skills and knowledge. The responsibility of 
the coordinator, in turn, is limited to orchestrate the assembly by 
defining game rules — less than limitations — to which all partici-
pants can stick according to their abilities. Later, the coordinator 
will collect the scenes and give them continuity — according to a 
preset order, as in Marv Newland’s Anijam, or contributing crea-
tively to the result by assuming the editing and synchronization 
process to a music theme.
 Moreover, the use of a common language or particular tech-
nique — like the rotoscope — facilitates the ensemble, since the 
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animator may work from pre-existing film footage. In this sense, 
the coordinator’s liability also implies the selection of reference 
footage that allows all animators to argue about the same subject, 
stating a unique speech from the association between the scenes 
and their interpretation by each animator.
 From September 2011 to March 2012, the Researching Group 
of Animation: Art and Industry supported a collective project 
entitled The Cat Dances with its Shadow, where 50 animators 
participated from Spain and Italy5. The idea came from a mere 
anecdote: the vision of a baby cat playing with its own shadow, 
cast by a focus of the park. Years before, I had attended a seminar 
on Spanish cinema where the lecturer, Juan Miguel Company, 
highlighted the tragic aspects from the old film Carmen (Carmen, 
la de Triana Florián Rey, 1938), and especially the scene with Car-
men dancing on the stage, where only her shadow accompanies 
her. Since then, bearing in mind the experience of Flamencos/as, 
I sensed the possibility to create a common project, to talk about 
film, about mystery, but also about seduction and death. The op-
portunity came in 2011, when I was invited for two weeks to teach 
the subject Animazione Sperimentale at the Master di secondo 
livello in Animazione digitale: Art and Industry at the Accademia 
di Belle Arti in Palermo, Italy. The course consisted of various 
animation practices such as painting under camera, cutouts, and 
rotoscoping. To interpret rotoscoping creatively, not just as a 
support to realistic animation, but as an end in itself, seeking an 
artistic result, the students watched different film samples, such 
as George Dunning’s famous sequence from Yellow Submarine 
“Lucy in the Sky with Diamonds” (1968), the first films by Georg-
es Schwizgebel — Perspectives (1975) — or pictorial interventions 
on printed footage on paper, like Gianluigi Toccafondo’s films 
La pista del maiale (1993) or La piccola Russia (2004). To do this 
practice, several scenes were selected — six seconds long — from 
Expressionist cinema where the shadows were playing a promi-

5.  Among its collabora-

tors were the anima-

tion instructors Miquel 

Guillem, Sara Álvarez, 

Miguel Vidal, Mª 

Ángeles López and M. 

Carmen Poveda; artists 

like Victoria Cano; 

and young animators 

graduated at UPV, 

who have already 

achieved recognition 

at the professional 

sphere, such as Adriana 

Navarro, Emilio Martí, 

Juan Pedro Arroyo, Eva 

Figueroa, or Rafael 

Andrés.

F. 9, 10. Laura Llorens’ 

and Eva Figueroa’s 

scenes for The Cat 

Dances with its Shadow 

(2012).
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nent role, including: Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des 
Grauens, 1922), The Night of the Hunter (Charles Laughton, 1955), 
Metropolis (Fritz Lang, 1927), M (Fritz Lang, 1931), Bram Stoker’s 
Dracula (Francis Ford Coppola, 1992), or the mentioned Carmen 
version. Students were free to choose the piece they wanted to 
animate. Rotoscoping proved to be an excellent support to some 
students whose animation practice was still at a very early stage, 
as well as an encouragement to try new aesthetic and conceptual 
solutions, like Marta Cid’s original intervention on Maria’s pursuit 
by the catacombs of Metropolis — converted into an unwitting 
puppet. As a result of this experience, it was edited an arguably 
‘beta test’ of the project, the provisional film Carmen in the Sky 
with Diamonds (2011), which brought together the practices by 17 
Italian students under the Beatles’ well-known music theme.
 Back in Spain, the next step was the composition of an original 
soundtrack, which would encourage more contributors to join 
the project. As inspiration, the motto by Giorgio de Chirico was 
proposed: ‘There is more mystery in the shadow of a man walk-
ing, that in all religions of the world’, which heads the film. The 
original music was written and performed on piano by Armando 
Bernabeu Lorenzo, award-winning composer and conductor, 
who created a powerful theme that evoked different moods, like 
increasing tension, climax, calm and reconciliation, setting the 
pace of the film properly. Also, I met a group of students and 
lecturers from the Faculty of Fine Arts in Valencia who wanted 
to cooperate in the project: they watched Carmen in the Sky with 
Diamonds and understood how they could participate. New titles 
to the list of proposed films were added such as The Lady from 
Shanghai (Orson Welles, 1947), The Crow (Alex Proyas, 1994), or 
other films suggested by the participants, such as Hook (Steven 
Spielberg, 1991); additionally, it was possible to contribute with 
time-lapse photography sequences, evoking the poetic of films 
like Train of Shadows (Tren de sombras, José Luis Guerin, 1997).
 In February 2012 animations reception was closed and the 
editing process began, with the essential condition that no frag-
ment would be discarded — albeit it was necessary, in some 
cases, to make changes in length and framing. Editing took one 
month, to adjust conveniently each scene to the music, according 
to the ideas and associations risen from their combination — for 
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instance, the “crescendo” theme represented pursuits and climb-
ing stairs, while the ending theme fit with characters dancing. The 
Cat Dances with its
 Shadow was, therefore, a film where the protagonism of musi-
cality is absolute — although the image has great power by itself, 
as demonstrated when the film was screened in a special program 
for the deaf at the Valencian Museum of Fine Arts San Pío V.
The film was selected for its distribution by the official Valencian 
audiovisual catalogue Curts 20’12’’ and premiered at IVAC - The 
Film Archive of Valencia, in June 20126. The Cat Dances with 
its Shadow, a project carried out basically without financing and 
completed in less than six months, reached more than 30 selec-
tions at national and international short film festivals, among 
them the veteran festival Alcine (Alcalá de Henares), Zinebi 
(Bilbao), the 16th Malaga Festival Film, but also the Mash Rome 
Film Festival, or the European Short film Festival at MIT (Mas-
sachusetts, USA). The received awards have highlighted the film’s 
originality, including a Mention for Best Aesthetic Proposal in 
CARTÓN - La Tribu Animation Festival 2012 (Argentina), or the 
TELSON Award for Best Special Effects, at the Madrid Experi-
mental Film Week 2012.
 Ending this section, film press described The Cat Dances 
with its Shadow as a ‘heartfelt animated tribute to cinema and its 
myths’ [5], and as ‘a striking visual play around the shade that also 
functions as unique tribute to some of the myths of the big screen 

F.11 Miquel Guillem 

in 2010.

F.12  Miquel Guillem’s 

last self-portrait 

appearing in The 

Cat Dances with its 

Shadow (September 

2011).

6.  It is noteworthy 

that the Curts 20’12” 

program (http://ivac.

gva.es/fomento/

fomento-cortometraje-

valenciano/curts-cv/

el-gato-baila-con-su-

sombra [Accessed: 

December 2014]) only 

selected six films from 

a total of 56 produced 

in Valencia.
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and, again, as a personal declaration of love (also to movies)’ [6]. 
However, when we started making it, all of us were unaware that 
the film would also serve as a posthumous tribute to one of its 
animators; Miquel Guillem7, who not only inspired the concept 
of the film but consciously contributed to it with his last artistic 
production — nothing less than a series of self-portraits painted 
with ink, where he left a fluctuating image of himself, as he was in 
life: a person always on the move.

5 · Conclusions
To finish this essay, it is necessary to make some considerations 
on the feasibility and contributions of animated ‘jams’ as a means 
of production. At a time when production have disappeared, col-
lective projects such as Yellow Sticky Notes | Canadian Anijam, 
Berbaoc, Flamencos/as or The Cat Dances with its Shadow show 
that we can continue working creatively, conceiving ideas and 
new procedures to overcome the difficulties that face two sce-
narios seriously damaged, yet essential to safeguard our culture: 
University education, and audiovisual industry.
In addition, animated ‘jams’ have something to teach other 
industries. The main feature of the ‘jams’ is that their results are 
virtually unplayable by other combination of artists, or by a single 
director establishing a vertical division of labour. On the contrary, 
each participant owns a fragment, while each scene belongs to 
the ensemble that gives it meaning. Unlike planned projects, the 
results of the animated ‘jam’ are absolutely unpredictable, since it 
realization responds to the dynamics of ‘agile projects’, constantly 
adapting to external and internal conditions rather than to prede-
fined targets, allowing us to identify animated ‘jams’ as a source 
of innovation and leveraging opportunities8.
 I would like to end this paper recovering an idea by Alan 
Cholodenko, which may be applicable to The Cat Dances with its 
Shadow: ‘Like the spectre, the movie theatre is of the order of the 
between. To be in it is to be in the haunted house, the crypt, of cin-
ema’ [7]; however, when I see in this film the re-animated versions 
of Robin Williams, Brandon Lee or Patrick Swayze, or the shadow 
of who Miquel was, I feel profoundly moved and I prefer to regard 
cinema as the fortunate place where those already gone eternally 
return.

7. Miquel Guillem 

passed away on 

December the 15th, 

2011, the same day the 

Faculty of Fine Arts 

in Valencia officially 

awarded him the San 

Carlos Medal to Artis-

tic Merit.

funds are drastically 

cut and many com-

panies

8.  Agile projects are 
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their lower risks and 
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of innovations (http://
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cion-agil [Accessed: 

December 2014]). The 
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1 · Introduction
Not only the product, either animation or software, but also the 
way of producing it are of great importance. The way has direct ef-
fects on the product. Roger S. Pressman defines software process 
model as follows,

To solve actual problems in an industry setting, a software 
engineer or a team of engineers must incorporate a develop-
ment strategy that encompasses the process, methods and tools 
layers …. This strategy is often referred to as process model or 
software engineering paradigm. A process model for software 
engineering is chosen based on the nature of the project and 
application, the methods and tools to be used , and the controls 
and deliverables that are required (Pressman 2001, p. 26)

 Later we discuss the adaption of each model in animation 
production, but first it is necessary to explain the importance of 
this adaption. Although there are differences between software 
development and animation production including that software 
developing is more depended on requirement analysis and is more 
customer-based, in addition it has an important phase which is 
support phase. Besides all the differences, animation production 
has the most similarities with software development comparing to 
other visual or aural arts. Teamwork is one of the similarities. Be-
ing able to divide the production and the development into phases 
is another similarity, although an orchestra concert is also done 
through teamwork but it is not as similar to software development 
as animation production is. Even comparing an animation project 
to a live action movie with no visual or special effects_ of the same 
scale_, production is more important due to financial, tempo-
ral and human resource management that it needs to prevent 
large failures. Reusing/Recycling is a vital subject in animation 
production it has also been noticed in software engineering too 
and it leads to some specialized concepts in software engineering 
and programing such as classes, modules and component based 
programs.
 Not only these similarities may rationalize the Whys of the 
adaption but also there are some other important reasons,
those projects that involve both animation production and 
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software development together, such as 3D CG animations that 
include software developing or game that are software develop-
ment but they include animation production too.
 Defining similar or at least compatible models can make it 
easier to do this compound projects.

2 · Process in Animation Production and Software 
Development
Pressman (2001) defines software engineering as a layered 
technology 

Software engineering is a layered technology…. any engineer-
ing approach (including software engineering) must rest on an 
organizational commitment to quality.…
 The foundation for software engineering is the process 
layer. Software engineering process is the glue that holds the 
technology layers together and enables rational and timely 
development of computer software.… Software engineering 
methods provide the technical how-to’s for building software. 
Methods encompass a broad array of tasks that include 
requirements analysis, design, program construction, testing, 
and support… Software engineering tools provide automated 
or semi-automated support for the process and the methods….

 If we change this layered view on animation, we can define 
layers as: storytelling, production pipeline, methods and tools.
Storytelling refers to being able to narrate the story well, it 
includes direction and art, and in the scientific animations or ab-
stract animations it refers to being able to show the topic precisely 
and clearly or to make the desired effect. Production pipeline 

F.1 Software 

engineering layers 

(Pressman 2001, p.21)
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refers to managing what should be done, the order of them and 
human resources management.
 Methods refer to production phases such as scriptwriting, 
making animatics, coloring, etc.
Tools refer to either physical devices and accessories or software 
used for production.

3 · Adaption and Customization of Models
There are some notes we should considers before discussing the 
Hows of adaptions of models.
 · Animation production phases are more than software devel-
oping phases and they may vary in detail from 
project to project greatly.
 · The order of animation production phases may change to 
some extend according to director’s decision.
 · Customer and his/her needs are vital and of great impor-
tance in software developing. Although audiences are very impor-
tant too in animation production but its effect is more delicate and 
indirect. Knowing the audiences’
psychology and taste can improve the impact of animation. In 
some animations ordered by clients such as advertisement anima-
tions, relationship management with client is of great importance.

3.1 · Linear Model

Sometimes called the classic life cycle or the waterfall model, 
the linear sequential model suggests a systematic, sequential 
approach to software development that begins at the system 
level and progresses through analysis, design, coding, testing, 
and support (Pressman 2001, p. 21)

F.2 Animation art 

viewed as layered
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To adapt this model the separate phases that have the least 
concurrency should be defined. We propose the phases shown in 
Picture 4.

There may be some criticism on applicability of this adaption. 
Pressman (2001, p.30) also has criticism on the main model

The linear sequential model is the oldest and the most widely 
used paradigm for software engineering. However, criticism of 
the
paradigm has caused even active supporters to question its 
efficacy (Pressman 2001, p.30)

The adaption may not be applicable to many real projects since 
not always the phases are done sequential, sometimes there are 
some backward movements to the past phases as like the Rata-
touille(2007) which the story changed by Brad bird after the phase 
of story reel was done under direction of Jan Pinkava. But this 
model can be used for projects with early deadline and a small 
project team, or techniques with less possibility of backward 
changes such as sand animation.
 Picture 5 shows a diagram of computer animation production 
pipeline, proposed by Gaul, et al.(Gaul et al. 2003). 

F.3 The linear 

sequential model 

(Pressman 2001, p.21)

F.4 Adaption of Linear 

Model for Animation 

Production 

(The phases named 

here are inaccurate 

and dependent on the 

technique
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The diagram considers the workflow between different depart-
ments more similar to the linear model

3.2 · Prototyping Model
The prototyping model has great emphasis on customer’s feed-
back and objective, as Pressman (2001) explains:

Often, a customer defines a set of general objectives for 
software but does not identify detailed input, processing, or 

F.5 Computer 

animation production 

pipeline (Gould et al. 

2003, p.21)
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output requirements. In other cases, the developer may be 
unsure of the efficiency of an algorithm, the adaptability of an 
operating system, or the form that human/machine interac-
tion should take. In these, and many other situations, a proto-
typing paradigm may offer the best approach. 
(Pressman 2001, p. 30)

Prototypes often refer to a quick design or Graphical User Inter-
face (GUI) of the program not so much functional since
they may have just some little codes.

 Of course not all the animations are ordered but this model 
can be applied in some projects:
 · The projects that are ordered and those who order are into 
animation or some fields of it and want to
participate in the project.
 · Animations that are more produce to introduce a new tech-
nique and experiment new technical ideas.
 The proposed production pipeline in picture 7 (Cantor & Va-
lencia 2004) induced that the story reel is changed and
developed gradually; this pipeline is more similar to prototyping 
model than other models.

F.6 Prototyping Model

(Pressman 2001, p.31)
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3.3 · The RAD Model

Rapid application development (RAD) is an incremental soft-
ware development process model that emphasizes an extremely 
short development cycle. The RAD model is a “high-speed” 
adaptation of the linear sequential model in which rapid de-
velopment is achieved by using component-based construction. 
(Pressman 2001, p. 32)

F.7 Inspired 3D short 

Film Production Pipe-

line (Cantor & Valencia 

2004)
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 This model is applicable on projects that can be divided 
into some separate and independent parts. This model is used 
where the project should be done rapid, and the number of team 
members is limited. According to the two mentioned notes, 
this model can be very suitable for TV serial shows that all the 
episodes should be produced before being shown on TV and there 
is a limited time in contraction to deliver all of the episodes. In 
addition each episode has a separate story and is to some extends 
independent to other. The first episodes that introduce main char-
acters should be done before the start of applying this model.

F.8 Rad Model 

(Pressman 2001, p. 33)
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 This model can also be applied to projects where some parts of 
it are done by a separate group far away as like Avatar
(2009).
 In this model the director should be careful to guide the pro-
ject in a way that there would be no significant difference in
the result of the final animation of each team. Regular and prede-
fined documentation can be so vital and useful while
using this model.

3.4 · Evolutionary Models

Evolutionary models are those kinds of models that are applied 
when a final deliverable working product is made but

F.9 adaption and 

customization of Rad 

model for animation 

serials
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gradually it is being completed and its features are added, so each 
time a new version of that software is delivered. As
pressman (2001) says:

Evolutionary models are iterative. They are characterized in a 
manner that enables software engineers to develop increasingly 
more complete versions of the software. (Pressman 2001, p. 34)

 Since animations are not delivered in versions, it may be 
thought that these models are not applicable to animation, but
we propose that these models can be applied to some cases:
 1. When a TV serial animation is produced, and the production 
is in a way that while some episodes are being
shown the next ones are being produced simultaneously.
 2. When team want the animation movie to have sequential.
 3. When the animation has two separate stories and tech-
niques, for example two characters talk about something
and then one starts telling a story, and the techniques of these two 
nested stories are different.

3.4.1 · The Incremental Model
Pressman (2001) explains this model as follows:

The incremental model combines elements of the linear sequen-
tial model (applied repetitively) with the iterative philosophy of
prototyping…. Each linear sequence produces a deliverable 
“increment” of the software…. For example, word-processing 
software developed using the incremental paradigm might 
deliver basic file management, editing, and document produc-
tion functions in the first increment; more sophisticated edit-
ing and document production capabilities in the second incre-
ment; spelling and grammar checking in the third increment; 
and advanced page layout capability in the fourth increment. 
It should be noted that the process flow for any increment can 
incorporate the prototyping paradigm.
 When an incremental model is used, the first incre-
ment is often a core product. That is, basic requirements are 
addressed, but many supplementary features (some known, 
others unknown) remain undelivered. (Pressman 2001, p. 35)
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 This incremental evolutionary model is very proper to be ap-
plied on TV serial animation production. The same as software 
production the first iteration is of great importance in animation 
too since in the first episodes the main characters and the story are 
introduced to audiences.
 In this model the staffs are organized in a way that there are no 
or the least spare times for each production phase’s team.

F.10 Incremental 

Model 

(pressman 2001, p. 35)

F.11 Customization of 

incremental model for 

animation production 

(Phases are inaccurate 

and can vary according 

to technique used in

production)
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 In cases where the financials are provided by client per epi-
sode, the story and design could be in a way that the first episodes 
need less money and the staff are smaller but the complication of 
the techniques and story can grow gradually with more 
finances provided.

3.4.2 · The Spiral Model
This model is evolutionary too and is done in iterations but it 
has an important task before each iteration and that is Customer 
Communication and also a task after each iteration, Customer 
Evaluation.
 Pressman (2001) explains it as follows:

The spiral model, originally proposed by Boehm …, is an 
evolutionary software process model that couples the itera-
tive nature of prototyping with the controlled and systematic 
aspects of the linear sequential model. It provides the potential 
for rapid development of incremental versions of the software. 
(Pressman 2001, p. 36)
 As this evolutionary process begins, the software engi-
neering team moves around the spiral in a clockwise direction, 
beginning at the center. The first circuit around the spiral 
might result in the development of a product specification; 
subsequent passes around the spiral might be used to develop a 
prototype and then progressively more sophisticated versions of 
the software. (Pressman 2001, p. 37)

 We have no customer in animation but it does not mean that 
we cannot adapt this model. Although there is no customer needs 
but an animation TV serial which has many episodes and is pro-
duced while being shown can take the feedback of audience into 
account and change the story, design, rhythm and other proper-
ties of the animation according the audiences’ taste.
 This model is applied in the cases that the boundaries of the 
software that should be delivered are not clear, so the model can 
help to make it possible to grow the software later. The same can 
happen for a TV serial, for example a TV channel, or commercial 
that the client may order another series of episodes.
 Some movies with special effects can be done through this 
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model too; the first product with the least effects can be
delivered in first iterations and if there was any time/finance the 
final additional effects such as lightening, matt painting etc. can 
be added later. A proper example could be animations for game, a 
first animation can be delivered to the programming team so they 
could be aware of the duration, points of special events and any 
other data they need, and then adding the effects can be done in 
later iterations.

F.12 Spiral Model 

(Pressman 2001, p. 37)

F.13 adaption of 

spiral model
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 The way that Alex McDowell1 layout the animation production 
pipeline in picture 14 (Desowitz 2003) is more
much similar to how the spiral model is.

3.5 · COMPONENT-BASED DEVELOPMENT
This development has direct relation with reuse topic in anima-
tion production. Pressman conveys it as below:

Classes created in past software engineering projects are stored 
in a class library or repository …. Once candidate classes are
identified, the class library is searched to determine if these 
classes already exist. If they do, they are extracted from the 
library and reused. If a candidate class does not reside in the 
library, it is engineered using object-oriented methods …. The 
first iteration of the application to be built is then composed, 
using classes extracted from the library and any new classes 
built to meet the unique needs of the application. Process flow 

F.14 McDowell lays out 

the production pipeline 

in this pie chart 

(Desowitz 2003)

1. British production 

designer and film 

producer, (born April 

1, 1955)
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then returns to the spiral and will ultimately re-enter the com-
ponent assembly iteration during subsequent passes through 
the engineering activity. The component-based development 
model leads to software reuse, and reusability provides soft-
ware engineers with a number of measurable benefits. 
(Pressman 2001, pp. 43, 44)

 In software development what are stored are classes and the 
archive is called class library but in animation production a
company or even a small team can form their archive in many 
categories such as animation cycles, character design,
backgrounds, 3D objects and many others.
 Animation reuse has a long story in Disney animations. Pixar 
reuse its 3D objects or characters so much creatively too.
Luxo Balls has been uses so many times that it has become as like 
a signature.

3.6 · The Formal Methods Model
This model has a great emphasis on mathematics,

The formal methods model encompasses a set of activities 
that leads to formal mathematical specification of computer 
software.
 Formal methods enable a software engineer to specify, 
develop, and verify a computer-based system by applying a 
rigorous,mathematical notation.

 This model has its own difficulties even to be used in soft-
ware development. It is hard to imagine adapting it to anima-
tion production, but in some cases that the animations are just 
simulations of body, factory, instruments, etc. The production can 
become close to this model.

4 · Conclusion and Future Works
In this paper we talked about software developing models and 
the idea of adapting and customizing them to be used in anima-
tion production. First we explained why animation can accept 
this models and what the benefits of this adaption are. Then we 
discussed adaption of each model, what type of animations and 
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when can be produced going through that model. Some models 
such as Win-Win model or Concurrent model are not explained 
since we think they are hardly adaptable. However discussing 
other models, and even the idea of adaption of software develop-
ment methodologies can be researched and discussed in future, 
these discussions can help the production of multidisciplinary arts 
such as games.
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Abstract
Enquanto meio de representação visual particular, a ilustração 
científica apresenta características que, quer sejam analisadas 
como vantagens quer limitações, condicionam o conteúdo das 
imagens. Este meio implica um exercício intelectual em que, 
partindo do que é observável e se constitui como dado científico, 
se acrescentam, ocultam e alteram elementos de forma a tornar a
representação gráfica mais inteligível. Apesar de se afirmar como 
meio de representação objetivo e neutro, é neste exercício que 
reside uma dimensão subjetiva. Desta forma, as ilustrações cientí-
ficas de anatomia humana transportam ideias e valores acerca do 
corpo, informação que está para além do conhecimento científico. 
Elas falam do corpo e do seu interior mas a forma como falam está
implicitamente ligada à nossa cultura e ao modo como a soci dade 
vê e pensa o corpo humano, masculino e feminino. Confrontando 
noções de corpo biológico e corpo culturalmente construído, a 
dicotomia sexo e género surge associada a convenções e tradições 
de representação, sobre as quais há necessidade de refletir critica-
mente, já que tanto se alimentam de como perpetuam discursos 
socioculturais questionáveis.

Marta Afonso1

martajmafonso@hotmail.com
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1 · Introdução
As “ilustrações científicas são imagens dirigidas ao público em 
geral e à comunidade científica que têm o objetivo de comu-
nicar ciência, auxiliando ou substituindo as palavras escritas e 
orais.”[1]. São imagens que apesar de operativas, ao pressupor 
uma funcionalidade, carecem ser interpretadas na medida em que 
são, antes de mais, representações visuais.
 Restringindo a nossa reflexão à representação da anatomia 
humana, devemos também perceber que este meio apresenta car-
acterísticas que vão influenciar a representação do corpo humano 
não só como corpo biológico mas também como corpo cultural-
mente construído. Não nos propomos aqui fazer uma análise da 
ilustração científica de anatomia humana enquanto ferramenta 
produtora e transmissora de conhecimento, mas sim refletir sobre 
a relação que essas imagens estabelecem com a realidade visível e
connosco, que as produzimos e interpretamos.

2 · As Vantagens e Limitações da Ilustração 
Científica
Segundo Wood, AMI e GNSI, “Inherent in the word scientific is 
the word accurate. Scientific illustration is by definition accurate 
drawing. The goal of scientific illustrator is to show the observer 
the same image that he had when he looked at the specimen. (...)
The observer must be informed so completelly and precisely that, 
when he looks at the drawing, he is aware of and enlightened 
about the subject as if he had seen it himself.”[2].
 Os autores defendem uma imagem tão rigorosa e “realista” 
que consegue substituir aquela que é conseguida pelos nossos 
olhos ao ver o referente “ao vivo”. Essa representação não será 
possível através de um desenho vulgar ou de uma fotografia1 já
que o exercício de concepção de uma ilustração científica implica 
uma série de decisões que transcendem o mimetismo face ao 
referente.
 Assim, o poder de decisão do ilustrador científico face àquilo 
que representa e àquilo que escolhe não representar, bem como 
a sua capacidade de ilustrar factos invisíveis mas que contribuem 
para a compreensão do tema, constituem as principais “vanta-
gens” da ilustração científica.

1. Segundo Diana 

Marques, “uma foto-

grafia mostra apenas o 

que a lente conseguiu 

captar. Uma

ilustração científica é 

o resultado da com-

pilação de várias fontes 

de informação numa 

mensagem

visual que tem uma 

eficácia garantida”[5]. 

No entanto, enquanto 

meio de representação, 

também a

fotografia está longe 

de ser neutra e inócua 

já que a procura pela 

imagem, o enquadra-

mento, os efeitos

de luminosidade e cor, 

são já uma construção 

gráfica intencional. 

Com o aparecimento 

da fotografia

digital, as imagens 

resultantes ganharam 

um cariz ainda mais 

consciente já que o 

resultado é visível no

ecrã, antes do fotógrafo 

apertar o botão de 

“disparo”.
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2.1 · Funções Taxonómicas
Neste artigo, associamos as ilustrações científicas de anatomia 
humana às imagens com funções taxonómicas, já que, tal como 
essas representações de plantas ou animais, mais do que rep-
resentar o indivíduo, representam a espécie em que se integra, 
através das características que permitem a sua identificação. 
Segundo Massironi, “(n)estas representações botânicas são sem-
pre excluídos os pequenos traços de desvio da norma que cada 
indivíduo traz inevitavelmente em si. Aqui, cada indivíduo está 
para a espécie inteira, onde se evidenciam todas as características 
e traços pertinentes” [3]. A imagem que parece tão “realística, é 
de facto propositadamente montada e não representa uma planta 
existente, mas a soma das características distintivas daquela 
espécie”[4].

F.1 Jung-Koch-Quen-

tell, 1964 (retirada de 

Schueren, Katrien Van 

der, 2011, The Art of

Instructions: Vintage 

Educational Charts 

from the 19th and the 

20 th Centuries, São 

Francisco:

Chronicle Books LLC, 

gráfico 26). Ilustração 

científica com funções 

taxonómicas de uma 

Calluna vulgaris, 

representando vários 

estados de maturação 

da planta no mesmo 

referente.
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 Numa ilustração científica de anatomia humana, a represen-
tação implica a escolha de um corpo “tipo” em vez do espectro 
de possibilidades anatómicas. Ao sintetizar a realidade visível, a 
imagem resultante é uma construção irreal, impossível de atingir 
a partir de um meio de representação automático que prescinda 
do exercício intencional e consciente de escolha dos elementos 
formais para representar o corpo humano. A escolha dessa figura 
deve ser alvo de reflexão já que parece afirmar que, dentro do seu
grupo, aquele ser só pode ser daquela maneira e não de várias 
formas possíveis.
 Pauwels atribui esta adaptação da realidade, entendida como 
uma limitação do meio visual (face ao verbal), à incapacidade de 
representação de um espectro de possibilidades:

“Verbally, for instance, one can state that a certain bird spe-
cies may have three to seven spots on its wings. However, when 
producing a visual representation, one inevitably must draw a 
definite number of spots. Visuals, unlike verbals, do not offer 
the option of indicating a range, say ”from three to seven”. 
Instead, a choice needs to be made out of the five possibilities 
when representing in a single drawing a species that exhibits 
that amount of variation.”[6].

 Sob esta limitação, a ilustração apenas consegue afirmar que 
este corpo é assim e não este corpo podia ser de todas estas for-
mas ou ainda este corpo não é assim. Tal como refere Massironi,
“(a) anotação gráfica só tem uma função afirmativa. Não pode 
exprimir uma negação.
 Não se pode representar um objeto como ‘não alto’ ou ‘não 
verdadeiro’ que só têm um sentido no enunciado verbal, não 
numa tentativa icónica” [7]. Neste sentido, a ilustração
científica de anatomia humana “convence-nos” quanto à aparên-
cia de determinado corpo, vendo-o como “normal”, “verdadeiro” 
e “adequado”, e não como uma possibilidade ou uma impossibi-
lidade, pois não temos acesso àquilo que foi excluído ou alterado 
pelo ilustrador2.
 Este processo implica a comunicação de uma mensagem sobre 
o referente3 que vai para além do conhecimento científico pois a 
escolha do que representar, como o representar e que conteúdo 

2. Nas palavras de 

Pauwels, esta questão 

não está apenas rela-

cionada com a criação 

das ilustrações

científicas mas 

também com a sua per-

ceção e interpretação: 

“It is also a user’s (or 

receiver’s)

problem: What kind 

of variations is to be 

expected in the real 

world, and which ele-

ments in this

particular representa-

tion are motivated by a 

perceived reality, and 

which others are due to 

specific,

intentional, or unin-

tentional choices of the 

producer, limitations of 

the medium or larger

production context? 

To what extent is every 

choice to be inter-

preted as “necessarily 

so” or as just

“one way of putting 

it”? [11]

3. Sobre as represen-

tações visuais no meio 

científico, Pauwels 

afirma: “Many visual 

representations

intentionally or inad-

vertently will embody
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excluir é inevitavelmente influenciada pelos códigos de recon-
hecimento estabelecidos numa determinada cultura. Os elemen-
tos gráficos escolhidos para representar o corpo humano e sua 
interpretação enquanto corpo masculino ou feminino dependem 
desses códigos e comunicam uma mensagem sobre o referente 
que vai de encontro ao que uma sociedade ou cultura específica 
pensa sobre ele.

2.2 · Funções infográficas
As infografias usam elementos visuais para comunicar informação 
[8]. Integradas numa disciplina mais abrangente, o design de 
informação, elas são geralmente associadas a uma comunicação 
visual com pretensões de neutralidade e eficiência, contrastando 
com um design mais “comercial” e mesmo com a publicidade, 
regidos por valores de persuasão.
 Da mesma forma, a ilustração científica comunica informação 
complexa juntando-lhe preocupações estéticas, de forma neutra e 
eficiente.
 Kemp vê, nas ilustrações anatómicas presentes no “De 
Humani Corporis Fabrica” (1543) de Vesalius, ferramentas de 
uma “retórica do real”, na medida em que a estética naturalista 
“convence” o observador de que o corpo foi representado através 
de observação direta e que, por isso, constitui a verdade. Apesar 
de nem tudo poder ser considerado como facto cientificamente 
comprovado, o modo de representação atua no sentido de o co-
municar como tal: “It should be remembered that in an inevitably 
messy dissection ‘seeing’ would certainly not have been readily 
translated into ‘knowing’. The apparent naturalism does not mean 
that the image is necessarily to be more trusted (...), but it does 
mean that it is making implicit and explicit claims 
to be trusted.” [9].
 No entanto, esta conotação de “verdade” associada à au-
toridade científica poderá contribuir para a dimensão retórica e 
persuasiva. Kinross rejeita a ideia de que o design de informação 
possa realmente transmitir informação de forma completamente 
neutra, associando as suas estratégias de comunicação gráfica a 
uma retórica visual com vista à persuasão dos observadores [10].

 an implicit or more 

explicit view on or 

argument about

what is being presented 

visually, through the 

many elements and 

choices that make 

up the 

representation.” [12].
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3 · A representação do sexo e do género
A representação visual da anatomia do ser humano é, antes de 
mais, influenciada pela distinção entre um corpo masculino e um 
corpo feminino, considerada com um factor crucial para a inteligi-
bilidade da imagem4. Ao representarem o corpo, as ilustrações
científicas de anatomia apresentam visualmente as características 
anatómicas associadas a cada um dos sexos, servindo-se também 
das características de género que lhes correspondem tradicional-
mente, desnecessárias para a compreensão biológica desse corpo.
 De facto, a relação entre o sexo e o género correspondente 

F.2 Leonardo da 

Vinci, 1510 (retirada de 

Leonardo’s Anatomical 

Drawings, 2004, Es-

tados Unidos da Améri-

ca: Dover Publications 

Inc., p.34). Página dos 

cadernos de anatomia 

com pormenores 

da musculatura e 

ligamentos do ombro. 

Leonardo da Vinci 

acreditava que quem 

observasse os seus 

desenhos anatómicos 

conseguiria obter mais 

informação acerca do 

corpo humano do que 

se olhasse diretamente 

para os cadáveres 

dissecados. Os seus 

desenhos, além

de combinarem as con-

clusões de várias dis-

secações, constituíam 

uma simplificação 

limpa e ordenada da 

verdadeira realidade 

caótica do interior do 

corpo humano [13].

4. “Sex” is thus, not 

simply what one has, 

or a static description 

of what one is: it will be 

one of the

norms by which the 

“one” becomes 
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(homem masculino e mulher feminina) não é de obrigatoriedade 
mas tem tido um grande peso no estudo e representação da anato-
mia humana na sociedade ocidental. Por outro lado, embora a
pluralidade/diversidade de géneros tenha sido descrita e anali-
sada ao longo da história, o mundo ocidental continua a transmitir 
uma noção idealizada, baseada numa lógica binária correspond-
ente ao binómio masculino/feminino, o que, na realidade, per-
petua a exclusão de várias identidades. Segundo Butler, “Taken 
to its logical limit, the sex/gender distinction suggests a radical 
discontinuity between sexed bodies and culturally constructed 
genders (…) even if the sexes appear to be unproblematically 
binary in their morphology and constitution (which will become 
a question), there is no reason to assume that genders ought also 
to remain as two.” [15]. Esta lógica binária choca com a crescente 
pluralidade de géneros e com a mutabilidade do próprio sexo.
 Nas ilustrações científicas, a representação visual de um corpo 
transparece as características de género, de modo mais ou menos 
acentuado, através do tratamento do rosto, do cabelo, da fisiono-
mia, das poses, etc. São características culturalmente percebidas 
como as “adequadas” para o sexo em questão mas acabam por 
padronizar e condicionar a perceção que temos desse corpo.
 Butler rejeitou a ideia do sexo como um determinismo 
biológico da natureza, a partir do qual a identidade de género se 
vai construindo. Para a autora, ambos os conceitos são criados 
culturalmente, de forma independente um do outro: “gender is 
not to culture as sex is to nature; gender is also the discursive/cul-
tural means by which ‘sexed nature’ or ‘a natural sex’ is produced 
and established as ‘pre-discursive’, prior to culture” [16]
 O significado de sexo e, consequentemente, a sua perceção e 
representação, são já mediados pelo discurso sociocultural, inte-
grando modelos de pensamento associados às características de 
género:“Gender, like the body, is a boundary concept. It is at once
related to physiological sexual chracteristics of the human body 
(the natural order) and to the cultural context within which that 
body makes sense” [17]. Vigdis Broch-Due também defende que o 
facto do sexo ser encarado como um dado adquirido, uma mera
característica biológica, leva-o a ser construído e percebido a nível 
sociocultural sendo influenciado por questões de género: “The 
biology of sex is ambiguous. Anything one says (...) about the biol-

F.3 Holt Rinehart Win-

ston, s.d. (retirado de 

http://www.etcartpro.

com/index.php?id=21)

Exemplo da dificul-

dade em desligar o 

sexo representado 

das características de 

género que lhe são

tradicionalmente 

atribuídas, é a tendên-

cia para representar o 

cabelo ou penteado nas 

ilustrações

científicas.

viable at all, that which 

qualifies a body for life 

within the domain of 

cultural 

intelligibility.” [14]
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ogy of sex (...) is already mediated by specific models that have
gender constructs built into them” [18]. Nesta perspetiva, a ad-
equação da fisionomia de um corpo a um determinado sexo é um 
processo também mediado pela cultura, não estando dependente 
de determinismos biológicos mas sim de discursos socioculturais 
associados às questões de género. Estas intercetam a represen-
tação e perceção da anatomia do corpo humano, num processo 
que nunca está parado e permanece em constante diálogo com a 
cultura5.

F.4 Da esquerda para a direita: Peter Bachin, s.d., representação do sistema 

muscular (retirado de http://infographicality.com/hb-muscular-system-anterior-

infographic/); Leonello Calvetti, s.d., aparelho gastrointestinal (retirado de http://

fineartamerica.com/featured/female-body-with-fullendocrine- system-leonello 

calvetti.html). Em ambas as ilustrações, a “masculinidade” e a “feminilidade” dos 

corpos representados são reforçadas pela pose. 

5.  Ao pesquisar os 

termos “human body”, 

“human anatomy”, 

“human scientific 

illustration” e “human 

organs” na ferramenta 

pesquisa de imagens 

do Google, foram 

recolhidas todas as 

ilustrações científicas 

de corpo humano com-

pleto, em posição ereta, 

frontal. O arquivo 

deu-se como concluído 

ao atingir o número de 

100 representações 

de corpos masculinos, 

o que equivaleu, no 

final desse período de 

tempo (17 de Junho, en-

tre as 15h e as 19h30), 

a 18 representações 

de corpos femininos. 

A invisibilidade do 

corpo feminino face ao 

masculino é também 

reflexo da influência 

dos discursos sociocul-

turais na representação 

científica do corpo 

humano já que, na 

cultura ocidental, o 

macho é considerado o 

exemplar padrão.
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 Assim, os elementos formais utilizados para comunicar corpo 
masculino e corpo feminino são também significados partilhados 
dentro de um determinado contexto6. Apesar de se constatarem 
diferenças fisionómicas entre homens e mulheres, aquilo que 
nos interessa é o modo como essas diferenças são representa-
das visualmente nas ilustrações científicas, de modo mais ou 
menos influenciado pelas questões de género, já que pode estar a 
contribuir para a padronização das fisionomias e para perpetuar 
certas características tradicionais de género.

6.  “(W)e give things 

meaning by how we 

represent them - the 

words we use about 

them, the stories we 

tell about them, the 

images of them we 

produce, the emotions 

we associate with 

them, the ways we clas-

sify and conceptualize 

them, the values we 

place on them” [19].

F.5 De cima para baixo: 

Cornelius De Witt, 

19589, ilustração do 

livro The Human Body: 

What It Is And How It 

Works (1959) Golden 

Press; Biosphera, 

Imagem do software 

Introdução à Anatomia

Humana 3D (2012). As 

imagens (de épocas 

distintas) ilustram 

o falocentrismo da 

representação do

corpo humano, 

surgindo a figura femi-

nina apenas associada 

a temas específicos: 

órgãos reprodutores e 

gestação.
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4 · Conclusão
O corpo humano é representado e descrito na ilustração científica 
há centenas de anos. Ao longo do tempo, as ilustrações expuseram 
determinados corpos e evitaram outros; mostraram os “dese-
jáveis”, belos e saudáveis; esconderam os “desviantes” e os
“excessivos”. Sob o manto da neutralidade e credibilidade da 
ciência, as ilustrações científicas tal, como qualquer outro meio de 
representação visual, participaram na história da representação 
do corpo humano influenciando o modo como hoje o 
percecionamos7.
 Ao representarem o corpo, as ilustrações científicas de 
anatomia apresentam visualmente as características anatómicas 
associadas a cada um dos sexos, assim como as características 
de género correspondentes, desnecessárias para a compreensão 
biológica desse corpo. Ao focar aquilo que está para além dos seus 
órgãos, na configuração do corpo que os alberga, na sua postura, 
nas suas formas anatómicas, estatura, etc. damos conta da inter-
ferência de normas e narrativas socioculturais.
 Para comunicar homem e mulher, a ilustração científica tira 
partido de convenções visuais associadas às características de 
género, visíveis nos elementos formais utilizados para representar 
a fisionomia, postura, gestos, cabelo, etc.. Estes elementos não 
estão apenas ligadas à realidade visível mas sim a um conjunto 
de regras que partilhamos na nossa sociedade. Transmite-se uma 
ideia icónica ou idealização do corpo masculino e do feminino, 
evidenciando aspetos que se coadunam com o significado homem 
ou mulher e excluindo aqueles que saem desse significado. Estes 
códigos de reconhecimento, de idealização da figura humana e de 
distinção homem/mulher são naturalmente diferentes ao longo 
da história, reveladores de diferentes modos de pensar o corpo e 
as diferenças sexuais e de género.
 A genderização do corpo biológico tem visíveis repercussões 
na sua perceção e representação. Hoje, além da categoria sexual 
ter perdido o seu carácter imutável, identificamos uma crescente 
pluralidade de géneros, sendo interessante perceber como isso se 
poderá refletir na representação do corpo humano. Falar em corpo 
sexuado e em características de género deverá implicar conceitos 
mutáveis, adaptativos e fluídos, algo que contrasta com a aparente 
rigidez da representação gráfica nas ilustrações científicas.

7. As práticas científi-

cas e médicas tiveram, 

através dos seus discur-

sos e das imagens que 

as acompanharam, um 

papel preponderante 

na construção do modo 

como hoje compreen-

demos questões como 

a natureza, a cultura e 

o género. Se olharmos 

em particular para o 

corpo humano, o

estudo da anatomia in-

fluencia diretamente a 

construção da imagem 

cultural do corpo: “The

biomedical speciality 

of anatomy has played 

a key role in shaping 

cultural undersandings 

of the body“[20].
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Compete-nos ainda defender que o cariz científico das ilustrações 
de anatomia concede uma autoridade persuasiva ao desenho 
do corpo humano – o que, sendo associado às questões anterior-
mente mencionadas, pode tornar-se perigoso, na medida em que 
cria e automaticamente valida configurações anatómicas especí-
ficas para cada sexo. Para que as relações de género sejam úteis 
como categoria de análise social temos que ser tão críticos/as 
quanto possível, tanto acerca dos significados que usualmente
atribuímos a essas relações, como dos modos como pensamos 
acerca delas. De outra forma corremos o risco de replicar aquilo 
que estamos a tentar compreender.
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Abstract
When computer generated animation (CG) emerged in the early 
eighties, and because of technical limitations, the creation of ani-
mated characters that fell into the realm of what is known as the 
Uncanny Valley was not an issue. Early examples such as Lucas-
films The Adventures of André and Wally B. (1984) or Pixar’s Tin 
Toy (1988), the first CG animated short to win an Oscar, portrayed 
characters based on simple geometric shapes, which inherently 
lent them a cartoon-like appearance. At the beginning of the 21st 
century, however, CG technology had evolved enough in is multi-
ple technical aspects (rendering ability by ever-faster computers, 
textures, lighting, and even features such as the simulation of hair 
or cloth) as to allow for animated characters to become closer 
representations of humans. A frequently quoted milestone in 
this respect is Final Fantasy - The Spirits Within (2001), a film in 
which the characters, albeit not based on specific human actors, 
look eerie and move a little too smoothly, placing them within 
the constrains of what the Japanese roboticist Masahiro Mori 
defined as the Uncanny Valley. We argue that in the past decade, 
animated feature film directors have adopted a different stance, 
learning from the relative box-office failures of films such as Polar 
Express (2004) or Beowulf (2007), and readapting CG technol-
ogy to create characters more in keeping with the visual language 
and movement syntax of animation. As such, we expect that this 
drift away from the Uncanny Valley will continue over the next 
years, leading to the appropriation of cutting edge CG technology 
by animators and directors by acknowledging its possibilities and 
limitations, rather than by falling victim to the problems it can 
cause in character development for animation. 

Sahra Kunz1

skunz@porto.ucp.pt
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1 · INTRODUCTION
The Uncanny Valley theory was proposed by the Japanese roboti-
cist Masahiro Mori in his paper Bukimi no Tani Genshō (1970) 
[1]. In it, he describes how the progressive approximation of the 
design of a robot to human characteristics will eventually lead 
to a reaction of disgust by those interacting with it – this is what 
he called the Uncanny Valley. In his hypothesis, he presents two 
aspects of the Uncanny Valley, one regarding a representation 
that is immobile, and one of a representation that is moving. He 
describes the reaction of the human interacting with this repre-
sentation according to two axes, one of increasing familiarity and 
another of increasing human likeness (Fig. 1). 

 He places the industrial robot at the beginning of the graph, 
as it bears little familiarity, and no human likeness at all. As the 
curves progress, the peak for non-moving representations is the 
stuffed animal (which is very familiar), and at the top of the curve 
for moving representations we find the humanoid robot (which 
has a greater likeness to humans). The peaks of both curves drop 
of sharply as soon as he introduces the example of a prosthetic 

F.1 Masahiro Mori – 

Uncanny Valley Graph 

(Mori, 1970: 1)
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hand: ”So maybe the prosthetic arm has achieved a degree of 
human verisimilitude on par with false teeth. But this kind of pros-
thetic hand is too real and when we notice it is prosthetic, we have 
a sense of strangeness. So if we shake the hand, we are surprised 
by the lack of soft tissue and cold temperature. In this case, there 
is no longer a sense of familiarity. It is uncanny” [2] For example, 
a corpse is situated in the valley for a non-moving representation, 
and a zombie for a moving one. So, the fundamental difference 
between a corpse (less uncanny) and a zombie (more uncanny) is 
the fact that the second one is in motion, which arouses more feel-
ings of disgust and uncanniness in humans than when observing a 
non-moving object.
 For some time, the theory he proposed was mainly applied to 
the design of humanoid robots, but more recently, with technolog-
ical developments in the field of CG computer animation, it has 
often been used to describe the effect a certain type of animated 
characters may have on the viewer. In the early years of the 21st 
century there has been a trend towards a greater “realism” in CG 
animation, with directors and animators aiming for increasingly 
lifelike characters in their productions.
 The issue of realism in animation is not a new one. Paul Wells 
speaks of this issue, defining realism in animation as the relation 
it holds both with the representations one can find in live-action 
film and in the ‘real world’ itself, holding Disney animation as 
a standard, whereas “Realism (…) is a relative term, but within 
animation it is useful to locate the ‘hyper-realism’ of the Disney 
films as the yardstick by which other kinds of animation may be 
measured for ‘realism’” [3]. One has to consider that the films 
produced by the Disney studios aimed for and increase in the real-
ism of their portrayal of characters and settings, which was, at the 
time, a product of contemporary technological innovations such 
as the multi-plane camera, rotoscopy, or the use of more frames 
(in-betweens) in their animated features. 
 Still within the context of this type of animation, he goes on 
to clarify the desire for hyper-realism in animated films, and how 
they related to live-action films and the “real world”: “Informing 
the hyper-realist style are some key codes and conventions which 
enable these kind of comparisons to take place. These are: - The 
design, context and action within the hyper-realist animated film 
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approximates with, and corresponds to the design, context and 
action within the live-action film’s representation of reality; - The 
characters, objects and environment within the hyper-realist 
animated film are subject to the conventional physical laws of the 
‘real’ world; (…)  - The construction, movement and behavioral 
tendencies of ‘the body’ in the hyper-realist animated film will 
correspond to the orthodox physical aspects of human beings and 
creatures in the ‘real’ world”. [4] These are aspects that interest 
us as being especially relevant in current animated films,, as both 
the technological possibilities of an era, and the desire to create 
realistic characters and movement continue to be the goal of some 
CG animation directors.

2 · THE UNCANNY VALLEY IN ANIMATION
In his theory of the Uncanny Valley, Mori speaks of issues that can 
be transversal to animation and animated characters. In his defini-
tion of the peaks surrounding the Uncanny Valley, the second 
peak (where a healthy person is located) should not be the target 
for designers (animators). The first peak (when in motion a hu-
manoid robot, when still a stuffed animal) is the design target he 
believes one should aim for in order not to fall into the Uncanny 
Valley. 
 Animation can be viewed as being situated in the most 
“dangerous” region of the valley, as it necessarily implies mo-
tion. As Mori puts it: “Since these effects are apparent for just a 
prosthetic arm, the strangeness will be magnified if we build an 
entire robot. You can imagine going to a work place where there 
are many mannequins: if a mannequin started to move, you might 
be shocked. This is a kind of horror.” [5] He also especially speaks 
of the effect moving robots can have on the viewer:”(…) slight vari-
ations in movement can cause a robot, puppet, or prosthetic hand 
to tumble down into the Uncanny Valley.” [6] and strongly advises 
robot designers to consider an approach in which: ”I recommend 
designers take the first peak as the goal in building robots rather 
than the second. Although the second peak is higher, there is a far 
greater risk of falling into the Uncanny Valley.” [7] This recom-
mendation aims for a less life-like representation of a human as a 
design target, preventing the eventuality of creating a representa-
tion that falls into the valley. As his chosen representation for this 
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first peak is the stuffed animal, and drawing inference from that to 
the design of animated characters, a certain degree of cartooniza-
tion of characters seems desirable in order to avoid the pitfalls of 
the Uncanny Valley.
 As far as CG animation goes, with the increasing technical 
capabilities achieved in recent years, the fall into the Uncanny Val-
ley has been a very real and present issue. Starting as early as in 
2001, Hironobu Sakaguchi’s film adaptation of the popular Final 
Fantasy game franchise, Final Fantasy: The Spirits Within (2001) 
tried to showcase the ability to produce realistic and life-like 
animated representations of humans. In 2004, Robert Zemeckis’s 
Polar Express and later, in 2007, Beowulf (also directed by Robert 
Zemeckis) were box office failures, despite the investment in 
cutting edge technology and hyper-realistic representations, this 
time of actual Hollywood actors such as Tom Hanks and Angelina 
Jolie. Significantly, also in 2004 DreamWorks released Shrek 2, 
directed by Andrew Adamson, Kelly Asbury and Conrad Vernon, 
and Disney/Pixar Studios released The Incredibles, directed by 
Brad Bird, both of which went on to be, respectively, number one 
and four in global grosses [8]. Whereas The Polar Express went in 
at number fifteen, grossing less than a third than Shrek, and less 
than half of The Incredibles. A great amount of speculation of the 
reason for this relative failure by such a reputed director such as 
Robert Zemeckis has occurred, but one can argue that the failure 
of these films could lie in the fact that its characters are sitting 
comfortably within the Uncanny Valley. 
 This also raises the issue of viewer engagement with animated 
characters, which can undoubtedly be connected to aesthetic 
engagement, evidence of which can be found in the research of 
animation scholars Matthew Butler and Lucie Joschko: “Aesthetic 
engagement in animation can be seen to focus fundamentally on 
the appearance of the characters. Although the overall appear-
ance of animated films (including backgrounds) contributes to the 
viewer’s level of immersion and depth of their cinematic experi-
ence, it can be argued that true engagement is primarily derived 
from the portrayal of characters. Researchers confirm that the 
animated version of reality needs to remain sufficiently abstract 
to allow audiences to employ their imagination and create unique 
bonds with characters.” [9] This study reveals that viewers are 
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more interested in the design of characters, rather than in how 
they move. Animation has evolved immensely over the past 100 
years, but mostly the characters it portrays have featured charac-
teristics that clearly distinguish them from live-action characters, 
such as a degree of caricaturization and overall simplification of 
their features. This means that an animation character designer 
must take two factors into consideration: firstly, he has to be 
aware that the design of his character cannot fall into the Uncanny 
Valley through the inclusion of excessively familiar human traits; 
secondly, he must design the movement of the character in such 
a way as not to resemble a human too closely (i.e. using the lan-
guage and movement syntax of animation). In a study of comput-
er generated faces, Human-Computer Interaction (HCI) professor 
Karl McDorman suggests that: “Without the strong activation of a 
human model, proportions that look ideal could drift from human 
norms with perhaps other aesthetic principles coming into play 
instead. We see this in cartoon depictions of human beings, which 
can be beautiful despite having grossly diminutive or exaggerated 
proportions (e.g., Jessica Rabbit in the film Who Framed Roger 
Rabbit)” [10]. As such, the “ideal” animated character should not 
resemble a human model too closely, and if it does resemble it in 
some ways, some precautions should be taken: “The human face 
is capable of producing an astonishing variety of expressions—ex-
pressions for which sometimes the smallest difference changes 
the perceived meaning considerably. Producing realistic-looking 
facial animations that are able to transmit this degree of com-
plexity continues to be a challenging research topic in computer 
graphics.” [11] 
 Interestingly, characters that are better known to viewers 
though prolonged exposure (more familiar), appear to resist 
falling into the valley more strongly: “Within this update on the 
Uncanny Valley subject, it was possible to validate its persistence 
under a contemporary scenario: CG generated characters and ani-
mations are a rich environment to observe the phenomena. Also, 
during the study we found an interesting correlation between the 
effects of the Uncanny Valley and the familiarity a given character 
has between the public, where the curve tends to be moderate for 
those characters previously known by the subject.” [12] This study 
seems to suggest that if a character has been known to viewers for 
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a longer period of time, they will be more tolerant of its features, 
even if they can cause some uncanniness, whereas a new charac-
ter will have to be designed more carefully in order not to cause 
unpleasant reactions.
 With some of the previous consideration in mind, we will now 
analyze some examples of films that, in our opinion, are repre-
sentative both of the failure and of the success of animation in 
relation to creating characters located within the confines of the 
Uncanny Valley.

3 · CAN WE LEAVE THE VALLEY THROUGH MOTION?
We believe that the beginning of the current century brought 
about certain experiments in CG animated feature films that 
failed to have the desired success and impact on viewers for two 
reasons: firstly, following spectacular improvements in CG tech-
nology in the early 2000’s (such as Motion Capture, for example), 
a trend towards increased “realism” implying mainly more real-
istic character design, motion, texturing and lighting in animated 
features was sought for in animated feature films; Secondly, the 
possibility of creating these more realistic looking animated char-
acters (often modeled upon and based on performance capture 
of real actors) led to a certain abandonment of the practices of 
animation such as cartoonization of characters and traditional 
motion syntax, which lead to increasingly “Uncanny” depictions 
of humanoid characters in animation. The first example of this 
trend was Final Fantasy: The Spirits Within (2001), directed by 
Hironobu Sakaguchi. This film has often been quoted as the main 
reference for animated feature films located within the Uncanny 
Valley, although many other examples were to follow. 
 We will analyze a group of films insofar two main categories 
are concerned: firstly, the “realism” with which the characters 
are portrayed (considering factors such as likeness to humans, 
textures and lighting), secondly, the way the movement of these 
characters is portrayed, and how this movement affects the 
viewers reaction to them. This analysis relates to the two curves 
in Mori’s diagram, in which the curve pertaining to movement 
delves far deeper into the Uncanny Valley than that pertaining to 
non-moving representations.
 These examples are by no means a complete list of all the films 
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that could be included in this category, but rather provide a com-
parison between different styles of character design and anima-
tion in regards to their placement within the Uncanny Valley.
 Hironobu Sakaguchi’s Final Fantasy: The Spirits Within (2001) 
was based on Square’s Final Fantasy game franchise created in 
1987. The characters were designed specifically for the film, with-
in the universe of the games. American Film critic Roger Ebert 
describes his impression of the main character, Dr. Aki Ross: “ Not 
for an instant do we believe that Dr. Aki Ross, the heroine, is a real 
human. But we concede she is lifelike, which is the whole point. 
She has an eerie presence that is at once subtly unreal and yet 
convincing. Her movements (which mirror the actions of real ac-
tors) feel about right, and her hair blows convincingly in the wind. 
(…). If Aki is not as real as a human actress, she is about as real as a 
Playmate who has been retouched to a glossy perfection. [13] 
 When viewing this film, one notices that the characters were 
created using a limited amount of Motion Capture (at the time, 
Performance Capture of expressions was still not technically pos-
sible). Insofar as realism goes, and although great care was taken 
in some details, such as Dr. Ross’s hair (individually animated), 
the textures and lighting of the film make it impossible to confuse 
this characters with human actors. What really gives their artifi-
ciality away is their movement, by far too smooth and calculated, 
without the ticks and mannerisms a human would display. Final 
Fantasy: the Spirits Within, portrays characters that are neither 
here nor there, not human and certainly unlike a more typical 
animated character.
 Directed by Robert Zemeckis, Polar Express (2004) was the 
first feature CGI film to use full Performance Capture for all 
actors [14]. It is based on an illustrated children’s book by Chris 
Van Allsburg (1985) which in itself boasts quite realistic, Norman 
Rockwellian illustrations. As far as character realism goes, most 
main characters in the film were played by Tom Hanks, including 
the one named “Hero boy”. Textures are rendered in a smoothed 
over and somewhat simplified manner. As far as movement goes, 
as the whole film is based on Motion and Performance Capture, 
it is still quite smooth, although some expressive variations are 
present. In this film, the main “mark” of Motion Capture use 
is visible in a certain amount of swaying of the characters- this 
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“swaying” is very characteristic of Motion Capture based perfor-
mances, as a human will rarely be able to stand absolutely still – in 
real life this is perceived as “natural”, but when translated to the 
large screen it becomes uncanny and very noticeable.

 In The Incredibles (2004), Brad Bird chose a type of character 
design that: ”(…) focused on caricature. To highlight both the indi-
vidual personalities and personal conflicts of each character, their 
physical characteristics were exaggerated, with Bob Parr being 
the most obvious example.” [15] Both the character’s design and 
movement are exaggerated and caricaturized, and most textures 
are kept to a minimum (perhaps hair is the texture more realisti-
cally portrayed). This gives this film an eminently “cartoony” look 
and feel, even though characters in it are profoundly relatable and 
have complex dilemmas. As we mentioned earlier, this film was 
an huge commercial success, vastly outselling Polar Express in the 
year they both were released.

 Again directed by Robert Zemeckis, Beowulf (2007) benefited 
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from technological advancements that allowed actors and even 
horses to be recorded through Motion Capture. The character 
design is progressing towards increasing realism, as their virtual 
avatars are meant to represent the specific actor that portrays 
them. In the words of New York Times critic David F. Gallagher: 
“The movie’s animation is otherwise so sophisticated that it is 
hard to pin down just what is missing. (…) The motion-capture 
work in “Beowulf,” (…) is clearly leaving something out. People 
who are meant to be enraged, or who are at risk of plummeting to 
their deaths, just look a little out of sorts.” [16] One can observe 
a disturbing lack of involuntary or spontaneous eye movements, 
made more obvious by the plentiful extreme close-ups in the film, 
which may be part of the reason for this lack of emotional range. 
Also, the characters movement is extremely smooth, creating a 
“gliding” sensation.

 The Man with no Name in Rango (2011) is an interesting 
example of a relatively realistic portrayal of a human actor in 
a CG film. In this film, no Motion Capture was used, as actors 
were filmed acting out the scenes, and animators later on used 
that footage as reference. Apart from this character, all the other 
characters in Rango are caricaturized, retaining minimal fea-
tures of the actors that lend them their voices. The Man with no 
Name is based on Clint Eastwood’s character from Sergio Leone’s 
western trilogy - For a Fistful of Dollars (1964), For a Few Dollars 
More (1965) and The Good, the Bad and the Ugly (1966). In terms 
of realism, he enters into a realm that could be called Hyper-
Hyper-realism, as his main features are exaggerated in design and 
emphasized through the use of extremely realistic textures. His 
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movement is animated and not captured, which makes him ap-
pear to be more lifelike than Clint Eastwood himself.

 Steven Spielberg’s The Adventures of Tintin (2011) is based on 
the characters first portrayed in the comic strip Les Aventures de 
Tintin (1929-1976) by Hergé. The original characters are drawn in 
a rather simple line-drawing style. Speaking of Tintin’s character 
in the film, NYMag critic Kyle Buchanan states: “There is some-
thing off about this character, and it is clear why he has been mini-
mized in the trailers for his own movie. Aside from the swoop in 
the front of his hair that lends him some cartoonish verve, Tintin 
looks simultaneously too-human and not human at all, his face 
weirdly fetal, his eyes glassy and vacant instead of bursting with 
animated life.” [17] There is an excessive amount of realism in 
the design of the characters in this film, which are made uncanny 
by the addition of exceptionally large heads and disproportionate 
noses. This in fact is applied to all characters except Tintin, who 
retains a more human appearance. Textures, cloth and hair are 
hyper-realistic. The characters movements bears the marks of 
Motion Capture, with traces of some of the typical “swaying”. In 
the case of Captain Haddock, facial movements are disturbingly 
limited by the size of his nose.
 The following two films have not yet been released, so their 
analysis is based on what could be viewed in the trailers (in the 
case of Peanuts (2015) [18]) and in an animation test in the case of 
Popeye (2016) [19].
 Steve Martino’s Peanuts (2015) is based on the characters cre-
ated by Charles Schulz: Peanuts (1950-2000). They had already 
been developed in animated format for television by Bill Me-
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lendez. The original characters were ink drawings, mostly done 
in black and white (except for Sunday strip, which was in color). 
In the film, the design of the characters remains faithful to the 
original (minus the outline), although some of the surface textures 
are quite realistic: Snoopy’s fur and nose, Charlie Brown’s hair, 
and some of the background textures. Features are “drawn on” 
the characters, evoking some aspects of the original line drawings. 
Most interestingly, the characters (especially Snoopy) look more 
“two and a half dimensional”, rather than fully three-dimension-
al, as they lack some volume and appear flattened out. Insofar as 
movement is concerned, there is no attempt to attain smoothness, 
as turns for example are jerky and with almost no inbetweening. 
Black lines mark speech balloons (Woodstock) and movements, as 
was more customary in Otto Messmer’s Felix the Cat (1919-1936) 
or early Mickey Mouse cartoons such as Steamboat Willie (1928) 
or The Gallopin’ Gaucho (1929).
 Popeye (2016) is based on the cartoon character created by by 
Elzie Crisler Segar first seen in Thimble Theatre (1929-1994), later 
animated by the Fleischer Studios (Popeye the Sailor -1933). The 
characters in Genndy Tartakovsky’s adaptation look very faithful 
to the originals, and retain their cartoony appearance. Some of the 
surface texture is very detailed and realistic, especially hair, fabric 
and lighting. As far as movement is concerned, it is interesting to 
note that this film builds upon the elasticity of movement more 
typical of 1930’s films. Movements are jerky, exaggerated, and full 
of “elastic” limbs, especially in the case of Olive Oil. Rubber hose 
aesthetics seem to be back.

4 · CONCLUSION
Although we believe that Motion Capture and Performance Cap-
ture will continue to be widely used in CG animated features, we 
also consider that this is a medium that is slowly turning back to 
its traditional rules and ways of animating. Even though many of 
the examples cited here were not easily adaptable as far as Motion 
Capture use was concerned, because they stem from cartoons or 
previously traditionally animated (although Tintin is a curious 
exception) the quality of the movement of characters seems to be 
the main concern to be addressed in the future of CG animation in 
regards to avoiding the Uncanny Valley.

F.9 Popeye (2016) 
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 However, even when most animation directors are shying 
away from the Uncanny Valley, whether through a more car-
toonized character design or through the use of more traditional 
syntaxes of animated movement, there are those that will use 
this uncanniness in their favor. Director Cris Landreth, speaking 
of his latest film Subconscious Password (2013) states that: “A 
challenge for me was going into the Uncanny Valley. I wanted to 
do that as a deliberate stylistic move. (…) I like the idea of explor-
ing the Uncanny Valley because I think there’s some stuff in there 
that’s valuable. The Uncanny Valley generally has been viewed 
in a derogatory way. You get these characters that are real but not 
quite real. Therefore, they’re creepy. I’m trying to find the realism 
in that part of the film which I think, at least for me, parallels how 
our internal processes work, where we are processing something 
that is not the real world.” [20] 
Perhaps staying out of the Uncanny Valley entirely should not be 
the ultimate goal of all animators, but rather using it sparingly and 
cleverly, as another element of the rich language of animation.
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Abstract
A construção da imagem animada consiste em inúmeros detalhes
técnicos e plásticos. Em uma animação em Pixilation há as mes-
mas preocupações que a imagem criada no cinema live-action, no 
teatro ou outros espetáculos, onde o corpo do ator é a base para 
o personagem – além de utilizar os outros elementos cenográfi-
cos (iluminação, cenário, figurino e a maquiagem) que também 
particularizam a técnica em relação às demais. É um 3D real, com 
escalas reais. Esses elementos de espetáculos são elementos de 
representação que são analisados neste texto, observado como a 
materialidade e sua visualidade contribuem representativamente 
por semelhança e/ou analogia para a narrativa em Neighbours 
(1952). Para tal objetivo foi escolhida essa animação de Norman 
McLaren, devido à sua importância histórica e às suas caracterís-
ticas técnico-estéticas. O suporte teórico da análise são princi-
palmente os trabalhos de Patrice Pavis, Antônio Candido, Darci 
Kusano e do próprio McLaren. O texto apresentado é originário 
de uma pesquisa maior, uma dissertação de mestrado, onde foi 
pesquisado como a materialidade e sua visualidade contribuem 
para a construção e o entendimento da narrativa nas animações 
em Stop motion.
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1 · Introdução
A construção da imagem animada consiste em inúmeros detalhes, 
técnicos e plásticos que visualizados conjuntamente, na exposição 
sucessiva dos fotogramas, resultam nos movimentos, formas e 
cores projetados na tela. A técnica de animação conhecida como 
Pixilation2 consiste em capturar, quadro-aquadro, o movimento 
dos personagens (representados por pessoas) e objetos. Como um 
tipo de Stop motion, assim como no caso da animação de bonecos, 
é uma animação tridimensional (3D), porém real (e não criada em 
um ambiente virtual), que se utiliza como base para os persona-
gens, o corpo do ator. Tal fato a particulariza em relação às demais 
variantes de Stop motion, pois esta utiliza elementos de cena em 
proporção real, ou mais ou menos real, o que a aproxima do
cinema live-action, do teatro e de outros espetáculos – além da ilu-
minação, da participação de atores, dos elementos cenográficos, e 
de tudo o que é muito diverso do lápis, papel e tinta dos desenhos 
animados. Devido a essa característica, este artigo utiliza como 
embasamento teórico – além de textos ligados à animação –,
análises sobre os elementos representativos de espetáculos, prin-
cipalmente as abordadas por Patrice Pavis [1], Antônio Candido 
(et all) [2] e Darci Kusano [3], sendo esses elementos – o cenário, o 
figurino, o corpo e a maquiagem – considerados elementos materi-
ais de representação na imagem animada. É observado como a
materialidade contribui no “contar” histórias.
 Para tal objetivo foi escolhida como recorte a animação de 
Norman McLaren,
Neighbours (Vizinhos), de 1952, devido às suas características e o 
destaque obtido.
 Na 25a. edição do Oscar (realizada em 1953), recebeu o prêmio 
de Melhor Documentário de Curta-metragem3, de 1952 [4], e o 
próprio McLaren a declarou, ao Los Angeles Times (1981), como 
sendo a sua obra mais significativa: “se todos os meus trabalhos 
fossem destruídos, exceto um, eu gostaria que esse trabalho fosse
Neighbours porque eu o sinto como uma permanente mensagem 
sobre a natureza humana” [7]. A animação narra parabolica-
mente4, através de metáforas e analogias, a beligerância humana, 
apresentando a disputa de dois vizinhos pela posse de uma flor, 
que os leva à autodestruição juntamente com suas famílias e o 
objeto de desejo.

2. A técnica não é nova. 

As suas origens remon-

tam ao início da cin-

ematografia francesa, 

da época de Georges 

Méliès (1861-1938).

3. Mas também foi 

indicado ao Oscar 

de Melhor Curta-

metragem[4], e cujo 

prêmio, no site do 

National Film Board 

do Canadá [5] consta 

como recebido e sendo 

de 1953. O fato de

ter sido premiado como 

documentário, é ob-

servado pela Academy 

of Motion Picture Arts 

and Sciences, como 

“inapropriado”, e que 

“atualmente poderia 

ter sido indicado ao 

prêmio de Melhor 

Curta-metragem 

de Animação” [6].  

Tradução livre.

4. Como o próprio 

McLaren afirmava, não 

era “uma história, mas 

uma parábola” [8] (p.

45). Tradução livre.
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 Esta é a sequência mais emblemática da produção, e uma das 
analisadas neste texto.
 Neighbours foi produzida durante os anos em que Norman 
McLaren esteve trabalhando no National Film Board do Canadá. 
Em 1952, o animador escocês já era conhecido por sua habilidade 
criativa. Sua produção não se limitava ao desenho animado e foi 
no experimentalismo que ela mais se desenvolveu. McLaren
trabalhou com diversas técnicas de animação como pintura 
diretamente na película, animação abstrata – com forte influência 
de Oskar Fischinger5 –, e criando o desenho de som, literalmente, 
pois desenhava na banda sonora da película do filme. Neighbours 
também é um bom exemplo desse trabalho.
 Observa-se que o conteúdo deste artigo foi parte integrante de 
uma pesquisa, para a dissertação de mestrado defendida em 2011, 
que analisou como a materialidade e sua visualidade contribuem 
para as narrativas em Stop motion. Na ocasião foram estudados 
também outros quatro recortes e seus aspectos simbólicorepre-
sentativos, que serviram de embasamento para uma análise mais 
profunda da imagem animada, a qual não seria possível repro-
duzir devido ao objetivo pontual e das características deste artigo. 
O aspecto descritivo do texto visa auxiliar a compreensão das 
sequências animadas, mesmo para quem desconhece os recortes.

2 · Desenvolvimento
2.1 · O Histórico de Neighbours
A inspiração de Norman McLaren para a criação de Neighbours, 
e a sua visão de que a guerra não era a saída, teve origem em ac-
ontecimentos históricos e em experiências pessoais. Nos anos 30 
participou do Partido Comunista Escocês e foi cinegrafista de Ivor 
Montagu durante a Guerra Civil Espanhola, para o documentário 
pró-republicano The Defense of Madrid (1936]), cujo intuito era
angariar fundos para a causa [9]. Ainda em 1936, na Escócia, 
produziu com Helen Biggar, Hell Unlimited, um documentário 
híbrido que usava animação e imagem filmada, contra o comércio 
de armas [10]. Já em 1949, McLaren foi à China e à Índia através 
de um programa da UNESCO, que tinha como objetivo a criação 
de vídeos sobre saúde e saneamento para cidadãos iletrados 
(1949). Na ocasião teve a oportunidade de conhecer o Comunis-
mo de perto, o que deve ter influenciado na sua abordagem ao 

5. Animador alemão 

(1900-1967) pioneiro 

na animação abstrata.



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

90

criar Neighbours. Em 1952, auge da Guerra Fria, a animação foi 
lançada como um protesto de McLaren contra a Guerra 
da Coreia [11].
 A obra inclusive foi motivo de embate político. Os EUA e 
países europeus se recusaram a exibir a versão original do filme, 
devido à forte violência contida nas cenas de ataque às mulheres 
e crianças. McLaren por sua vez, recusou-se a retirá-las mas foi 
persuadido a editá-las, resultando na versão premiada [11].
 Produzida em Pixilation, a animação não foi totalmente cap-
turada quadro-aquadro.
 Muitas cenas foram filmadas em velocidades alternativas 
como 16, 12, 8, 6, e 4 quadros por segundo. Os atores, por sua vez, 
se moviam lentamente, o que resultou na projeção – em veloci-
dade normal – numa imagem “picotada”, mas com o registro de 
um movimento mais contínuo que a captura quadro-a-quadro,
e ao mesmo tempo apresentando uma integração com a cadência 
visual dessas sequências. Por característica técnica, na imagem 
do Pixilation há um contínuo batimento, um ritmo frenético na 
projeção das imagens. É como uma espécie de caricatura do movi-
mento que quebra o vínculo com a aparência natural, ou seja,
com a utilização de pessoas e objetos que em sua plástica são se-
melhantes ao que é conhecido. E este era o objetivo de McLaren:
 Eu a senti terrivelmente importante não para contar a história
naturalisticamente, porque é uma parábola e não uma história. 
Nós tivemos a introdução de alguns movimentos não-naturalistas 
as cadeiras deslizando em direção à câmera, em vez de o ser 
humano, por isso é uma espécie de primeira remoção de natural-
ismo. Assim como as árvores que são naturais, mas elas se
comportam sem naturalidade [12] (p. 45).
 Os dois atores que participam da produção, Jean-Paul Lodou-
ceur e Grant Munro, eram animadores, o que foi apontado por 
McLaren como um dado facilitador na produção de um Pixilation 
pois, em determinadas situações, “como quando chegou a dispa-
rar um único frame por segundo (e também outras velocidades 
mais lentas do que o normal), eles sabiam exatamente como 
mover-se, ao invés de criar uma série de desenhos eles fizeram 
uma série de posturas” [12] (p.71).
 Outro marco importante de Neighbours é que foi a primeira 
tentativa séria de McLaren em fazer música para seus filmes 
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[12] (p. 29) – desenhando diretamente na banda sonora, criando 
diversos sons (graves, agudos, longos, curtos) que formavam uma 
trilha. Assim, o desenho na banda sonora da película foi riscado 
posteriormente à captura das imagens. Mas McLaren já tinha em
mente como a trilha sonora deveria ser, o que fez com que muitas 
sequências tivessem seus movimentos rigorosamente calcula-
dos e capturados para a futura sincronia com o som. A estrutura 
musical da trilha sonora de Neighbours, possui uma unidade, 
onde o trecho audível durante a apresentação do título do filme 
se mantém, reaparecendo de diversas formas diferentes ao longo 
da animação – inclusive na sequência da luta, “onde está quase 
irreconhecível” [12] (p. 29, 31).

2.2 · A Narrativa e os Elementos dos Espetáculos
A animação inicia-se de forma bucólica, com a imagem de um 
gramado verde com árvores ao fundo. Entram em cena duas 
casas (desenhadas e recortadas em madeira6), uma de cada lado 
do quadro, ao fundo, e de onde se arrastam pela grama, para o 
primeiro plano, duas cadeiras de praia (de madeira e tecido). Estas
se armam, e pelo artifício técnico do Pixilation, surgem dois 
personagens masculinos, sentados, fumando cachimbo e lendo 
jornal.
 Esse é o cenário utilizado em toda a animação – mesmo nos 
momentos em que as casas não aparecem7. Em seu conjunto – lo-
cal, elementos de cenário, figurino e atuação dos atores – repre-
senta a estabilidade sócio-econômica-cultural dos personagens 
– estes possuem uma bela casa em local agradável e aproveitam
seus momentos de lazer fumando os seus cachimbos e lendo 
jornal confortavelmente à frente de suas residências – a imagem 
do homem ocidental, bem sucedido na década de 1950. O figurino 
e o corpo dos atores reforçam esta imagem cumprindo a sua 
função de identificar, caracterizar, localizar e auxiliar no gestual 
dos personagens [13] (p. 164), que: usam cabelos cortados, calça 
social em tom marrom, blusa social azul claro de mangas longas, 
gravata, e sapato social marrom (provavelmente de couro). Têm 
uma boa vizinhança, são mutuamente gentis – comportamento 
representado pela cena em que um oferece o isqueiro para o outro.
 Pode-se considerar os personagens iguais pois: trajam-se 
quase identicamente8 e agem de forma quase perfeitamente 

6.  A utilização de uma 

placa de madeira pin-

tada e recortada, com 

o desenho de uma casa,

é um artifício cenográ-

fico emprestado do 

teatro, que também foi 

muito utilizado nos

primeiros anos do 

Cinema.

7.  Nisso é bem semel-

hante à encenação 

teatral, ou às primeiras 

obras cinematográfi-

cas de ficção, onde o 

local de encenação ou 

filmagem é o mesmo, 

com os elementos 

de cenário criando 

outros ambientes ou 

“locações”.

8. O figurino trabalha 

aqui como um vetor-

conector [13] (p. 168).
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simétrica. O diferencial físico é que o da esquerda tem bigodes, 
usa gravata longa e os tons das roupas são um pouco mais escuros; 
enquanto o da direita não tem barba, usa gravata borboleta e o 
cabelo repartido lateralmente. Um está à direita (personagem 
“D”) e outro à esquerda (personagem “E”) do quadro – é possível 
identificar as semelhanças, mas com diferenças de posiciona-
mento, uma representação da questão política da época (a Guerra 
Fria, Esquerda X Direita, Socialismo X Capitalismo). Os jornais 
que ambos leem apresentam manchetes opostas – “E” lê “Peace 
is certain if no war” (“A Paz é certa, se não há guerra”), enquanto 
“D” lê, “War is certain if no peace” (“Guerra é certa, se não há 
paz”). Essas diferenças já denunciam – é uma intriga de predesti-
nação [14] (p. 126) – que a questão principal da narrativa é que eles 
parecem iguais, mas são diferentes: é um embate – o que contradi-
toriamente os iguala ainda mais.
 Ironicamente, McLaren apresenta como pivô da discórdia a 
figura de uma flor.
 No contexto das divergências humanas ela pode representar 
a mulher, a terra, o dinheiro, o status, entre outros motivos pelos 
quais os homens entraram em disputa ao longo da história, e que 
por si só, é inofensivo. A flor, como símbolo de amor, de alegria, 
de vida, de natureza e de beleza, tornando-se o objeto de disputa,
pode ser interpretada como uma representação de que o homem 
almeja o “divino” que há na flor, e que ao possuí-la, acredita que 
isso o tornará melhor – mas o egoísmo o impede de dividí-la.
 Enquanto elemento de representação física, a flor é um el-
emento, um objeto de cena, mas também age como é: um person-
agem. Através da técnica de animação, ela brota, cresce, floresce 
e se insinua aos vizinhos, movimentando suas folhas e caule (em 
determinadas partes da trama ela se protege dos pés dos rivais). 
Enquanto personagem, seu corpo, sua plástica, é também seu fig-
urino. O desenvolvimento deste elemento representativo ao longo 
da narrativa, marca as mudanças da trama, trabalhando como um 
elemento seccionante [13]: quando ela nasce, inicia-se o drama 
da disputa (o segundo ato); quando ela morre, marca o início do 
desfecho (o terceiro ato)9.
 A Sequência das Feras. A sequência da disputa é longa e ocupa 
50% da duração do filme. Mas há dois momentos especialmente 
importantes. O primeiro inicia-se quando eles começam a se 

9. Levando-se em con-

sideração a divisão em 

três atos da narrativa 

clássica [15].
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esmurrar. Logo depois chutam a cerca entre as casas, e se agarram 
rolando na grama e usando as estacas da cerca para se atacarem.
Nesse momento, ambos já se apresentam descompostos (roupas, 
cabelos e gravatas em desalinho) – deixaram a civilidade de lado. 
“D”10 está sobre “E”, que é esmurrado. O agressor é apresentado 
em close11, com o rosto semimaquiado de forma que, a cada golpe 
(são quatro), sua face aparece mais pintada, mais transformada, 
com a acentuação das linhas expressivas do rosto, ressaltando
algo de selvagem, animalesco – semelhante às linhas escuras 
de um tigre e remetendo à dramaticidade e exagero do cinema 
expressionista (Fig. 1, 2 e 3) e da maquiagem do teatro de Kabuki 
(Fig. 4, 5, 7 e 8). O último golpe da cena é um grande arranhão, 
identificado pela ação exagerada de “D”, pela sonoplastia, e
pela maquiagem “selvagem” do rosto de “E”. Outro detalhe desta 
cena é que, quando “D” se curva para dar o golpe, é possível ver 
a flor ao fundo (o “pivô” da disputa) e as estacas da cerca (como 
lanças, reforçando a agressividade da ação).

 Esta sequência é especialmente rica em termos de outro el-
emento de representação, a maquiagem – que é também utilizada 
por tribos e comunidades primitivas com diversas finalidades: 
para festas, para cerimônias, para caçadas e para a guerra [16]. 
Neste sentido, a pintura dos personagens da animação poderia ter 
dupla significação: a pintura, remetendo a um comportamento
primitivo e irracional dos personagens, assim como um símbolo 
de guerra. Mas os personagens não se pintaram. No caso, a maqui-
agem é a continuação do figurino sobre a pele do ator. Com seu 
poder de metamorfose – que também é um artifício das técnicas 
animadas –, ela é capaz de iludir os olhos de quem a vê, mostrando 
outros rostos ou emoções, ao invés do rosto do ator.
 Tal utilização da maquiagem é uma característica da maqui-
agem kumadori (kuma, sombras + dori, tirar = sombrear) do 
teatro Kabuki, japonês, que é bastante estilizada e exagerada, e 

F. 1, 2 e 3 O rosto do 

personagem maquiado 

(still), imagem da 

cabeça de um tigre12 

com suas linhas negras, 

e a maquiagem de 

Conrad Veidt (still), 

em O Gabinete do 

Dr. Caligari (direção 

Robert Weiner, 1920): 

semelhanças.

12.  Fonte: http://

papeldeparede.

fotosdahora.com.br/

papeisdeparede/1554/

tigre_assustado/

10. Este é o mesmo 

personagem que lia o 

jornal com a manchete 

“Guerra é certa, se 

não há

paz”, o que confirma a 

índole mais belicosa e 

agressiva.

11. Um dos poucos 

planos curtos da 

animação. O que 

aumenta e concentra a 

dramaticidade

da cena.
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inspirada na maquiagem dos atores da Ópera de Pequim, a lien 
p’u[16]. Se essa realmente foi a inspiração de McLaren, a pesquisa 
não encontrou indícios, mas como citado, sabe-se que ele esteve 
na China três anos antes da produção de Neighbours, e algumas 
características do desenho da maquiagem de seus personagens 
são muito semelhantes aos modelos da kumadori – com seus códi-
gos de desenhos e cores, para cada tipo de personagem ou estado 
emocional.
 Analisando o rosto do personagem agressor (“D”), observa-se:
 · que é pintado com as cores branco e preto, com forte valori-
zação na área dos olhos e sombrancelhas;
 · linhas pretas saem do centro da face para o exterior do rosto, 
reforçando as linhas de expressão; toda a testa é contornada 
também em preto, na área dos cabelos, formando com eles um 
conjunto único; ainda na testa há um “bico” ao centro, na direção 
do nariz, que faz simetria com igual desenho no queixo; os dois 
desenhos concentram a linha vertical sobre o nariz que divide o 
rosto ao meio; as outras áreas do rosto são pintadas de branco.
 As cores preto e branco reforçam a dramaticidade, os con-
trastes, sendo utilizadas também pelo cinema expressionista 
alemão. Para a maquiagem kumadori:
 · o branco é utilizado para nobres e ricos, além de persona-
gens sem muita importância, enquanto o preto é usado para “a 
maldade ou o sobrenatural, personagens misteriosas e assustado-
ras”[16] (p.252) e “expressa terror e medo”[16](p. 253).
 · Os traços são variados e constumam ser simétricos sobre fun-
do branco (ou de outra cor, depende do personagem) e mantêm a 
tensão emocional da expressão facial, valorizando a construção 
muscular e óssea do rosto; traços pretos inclinados para baixo 
nos cantos da boca provocam uma expressão sombria (como a de 
“E”); mas o destaque são as linhas ao redor dos olhos, sublinha-
dos, com espessas sombrancelhas [16].

F. 4, 5, 6, 7, 8 A 

maquiagem kumadori 

em comparação à 

maquiagem do person-

agem. Da esq. para a 

dir.: Saru-guma (para 

papéis de palhaço), 

Tsychigumo-guma (de 

aranha demoníaca), 

detalhe da maqu 

agem do personagem, 

Hannaya-guma (de 

mulher-demônio) e 

Yuurei-no-kuma (de 

fantasma)13.

13.  Fonte das ilus-

trações: Kusano, Darci: 

Os teatros Bunraku e 

Kabuki: uma visada 

barroca.

P. 264, Editora Per-

spectiva, São Paulo 

(1993).
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 Observando a Figura 3, é possível perceber que a maquiagem 
de “D” é uma mistura de alguns modelos de kumadori. Mas inde-
pendente dessas semelhanças, a questão é que McLaren utiliza a 
maquiagem como no teatro japonês – para demostrar a alteração 
emocional dos personagens, através da alteração gradativa da 
maquiagem quadro-a-quadro. Ela “age” não como uma máscara 
(que apenas esconde o rosto do ator), mas como uma projeção, 
uma materialização da transformação do estado psicoemocional 
do personagem. Mas essa alteração emocional não se restringe às 
feições, mas se estende aos outros elementos de representação. 
Eles assumem a irracionalidade e se rasgam mutuamente – o fig-
urino trabalha então como um elemento seccionante na narrativa 
– representando o abandono da civilidade – e ao mesmo tempo é 
embreador, pois faz a transição para outra etapa da animação,
e se integra a esse novo comportamento dos personagens.
 A Sequência dos Assassinatos. É o segundo momento de 
destaque. A flor tenta se esquivar dos pés dos personagens, mas 
acaba sendo pisoteada. É a representação que a racionalidade 
acabou – e o que a flor representa –, pois não há mais motivo para a 
disputa, mas esta continua. Eles destróem completamente
a cerca e partem para a agressão à casa e à família de ambos. É a 
cena mais forte da animação – “D” bate com uma estaca na casa 
do rival e a derruba. Vê-se uma mulher com um bebê no colo (en-
rolado numa manta) sentada na grama. Ambos usam cores claras, 
o que contrasta bem com o verde escuro do cenário. Enquanto
personagens, as mulheres e crianças têm pouca ação, repre-
sentando a situação das vítimas dentro de uma guerra.
 Com uma estaca na mão, “D” acerta a vizinha na cabeça, que 
cai. Pega o bebê, joga-o ao chão e chuta-o para fora de quadro, 
assim como sua mãe. Por sua vez, “E” procede da mesma ma-
neira, em relação à família de “D”, mas ele não chuta a vizinha, a 
esmurra. A sequência é de tamanha agressividade que a reação
imediata do público é rir – o inusitado e o absurdo são ingrediente 
para o chiste[17]. E é neste ponto que o Pixilation de McLaren 
atinge o seu clímax. Ele consegue através de metáforas visuais 
representar uma situação grotesca, e mesmo assim, arrancar gar-
galhadas da plateia, mas sem deixar de ser contundente.
 Agora ambos não têm mais família ou casa, mas continuam 
a se bater, até a exaustão e morte – momento em que, como no 
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início, agem simetricamente com seus corpos caindo em paralelo 
no gramado: ironicamente, “D” no lado esquerdo e “E” 
no lado direito.
 Surgem então (em fade) dois montes de terra sobre os dois 
corpos. Estes são cercados pelas estacas que restaram da cerca, 
que se arrastam pelo chão e se põem de pé, formando um cer-
cadinho único para os dois túmulos – aquilo que os separava,
os une para sempre. No chão, se arrastam dois grupos de estacas, 
um para cima de cada túmulo, formando duas cruzes. Do antigo 
limite entre os dois terrenos, surgem também duas flores. Cada 
uma delas se arrasta até o centro de cada túmulo – outra ironia de 
McLaren: agora cada vizinho tem a sua própria flor. A animação 
termina como começou, com fade, desta vez “feito por Deus” [18]
(p.73) – pois a cena foi produzida ao cair da tarde.
Nesta sequência um elemento do cenário merece destaque: as es-
tacas da cerca. Enquanto elemento cenográfico, objeto, as estacas 
ao longo do filme se prestam a três tipos de vetorização [19]:
 · como elemento acumulador, pois assumem várias funções: 
compõem a cerca (a fronteira entre os vizinhos); são “espadas” 
e marretas utilizadas para acertar o adversário (representando 
qualquer equipamento bélico);
 · como elemento conector, pois cada nova utilização remete o 
público à sua função anterior, há um deslocamento do uso;
 · e como elemento embreador, que num momento é uma 
cerca, e em outro, uma espada ou marreta, desestabilizam a per-
cepção, apresentando uma nova informação para o público.
 E ao final, assumem ainda uma outra função e representação: 
são também cruzes cristãs. Como elementos religiosos contem-
plativos são de natureza diversa aos artefatos de guerra. Mas essas 
representações são compreendidas pelo público, não pela forma 
plástica da estaca, mas principalmente pelo uso que os persona-
gens e o animador fazem dela dentro de cada sequência. Como no
teatro, o objeto cênico pode ter diversos graus de objetividade e as 
estacas, em Neighbours, possuem uma materialidade legível (são 
apenas pedaços de madeira, mas se “transformam” em espadas 
e marretas/machados); são objetos concretos e reais (realmente 
são estacas de cerca da madeira) usados pela animação e que se 
adaptam às necessidades de cada cena.
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3 · Conclusões
Como narrativa, a animação segue a forma mais comum das obras
cinematográficas, isto é, a história se conta sozinha. Como tam-
bém não há diálogo, os personagens são apresentados e identi-
ficados pelo público através do conjunto de suas representações 
– figurino, maquiagem e atuação – e se revelam por si mesmos. A 
curiosidade da situação apresentada é que ambos são, ao mesmo 
tempo, protagonista e antagonista. A similarilaridade plástica 
entre eles só reforça mais essa dupla função, numa clara analogia 
de que o inimigo do homem é o próprio homem.
 A iluminação, outro elemento importante na representação, é 
quase constante – há pequenas variações, pois as imagens foram 
capturadas com iluminação natural14.
 Como é um Pixilation, os objetos se movimentam, e assim, as-
sumem uma condição perene de personagens em vários momen-
tos do filme. Mas isso não retira dos atores a sua força enquanto 
personagens, ou atribui maior importância a esses objetos (por 
exemplo, as cadeiras e as estacas que deslizam pela grama). É
simplesmente um recurso da técnica do Pixilation, e que adiciona 
comicidade em algumas cenas.
 Mas mesmo Neighbours sendo uma animação, é possível 
identificar semelhanças da sua concepção com a dinâmica tea-
tral15 pois:
 · Ela se passa num único local, como um palco ao ar livre.
 · Por se valer de metáforas e analogias contínuas, ela se passa 
num tempo curto, como uma encenação.
 · Utiliza elementos cenográficos (atuação dos atores, figurino, 
maquiagem, objetos, iluminação, som) como no teatro.
 ·  A relação dos atores com a maquiagem é igual a dos atores 
dos teatros chinês e japonês, isto é, eles mesmos se pintaram [21].
 · É uma obra engajada politicamente – no final, há a men-
sagem textual “Ame seu vizinho” em 14 idiomas diferentes16.
 Um trecho do comentário de Arthur Miller (1915-2005) sobre o 
trabalho de Bertold Brecht (1989-1956), se adequa perfeitamente 
ao trabalho de McLaren em Neighbours: “Não se pode assistir a 
uma de suas produções sem perceber que ele está trabalhando, 
não na periferia do problema dramático contemporâneo, mas 
diretamente em seu centro – que é, tornamos a repetir, o problema 
da tomada de consciência” [22] (p. 96).

14. Isso foi um dado 

complicador para a 

produção, pois havia 

a necessidade de se 

esperar clima propício 

para a produção, que 

aconteceu no leste do 

Canadá [20].

15. É possível identifi-

car uma influência de 

Brecht. Neighbours 

tem uma linguagem

expressionista na 

atuação dos atores/

personagens, na 

maquiagem; na 

representação inten-

cional não realista 

dos cenários; e a obje-

tividade da parábola 

é ser uma “tomada 
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a relação do homem 

com a violência e suas 

consequências.

16. McLaren era um 

homem do mundo, 
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apresentam os títulos 

escritos em mais de 

dois idiomas.
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Coincidência ou não, a outra única obra em Pixilation realizada 
por McLaren, cinco anos depois, Chairy Tale, em que ele mesmo 
contracena com uma cadeira, também em uma ação única, e se 
passa num palco de teatro.
 O fato de McLaren utilizar os elementos de representação 
como o teatro o faz, torna o Pixilation uma expressão artística das 
mais híbridas e complexas. O animador conseguiu aglutinar el-
ementos de representação teatral, da linguagem cinematográfica 
e da técnica de animação (maquiagem + atuação + planos
cinematográficos + Pixilation) criando uma imagem impactante e 
rica em significados e representações visuais.
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Abstract
This study examines ways in which actors and animators can 
create meaningful, emotionally-driven facial performance for 
animation reference. Most animators are not trained actors, yet 
they are responsible for producing their own animation refer-
ence. Furthermore, when trying to act to a pre-recorded vocal 
track, many animators produce performances rife with disingenu-
ous acting, which finds its way into the finished animation. The 
method described in this paper builds on previous research into 
generating emotionally-connected/authentic animation reference 
when working with motion capture [1], and specifically expands 
this research to encompass facial mocap. This paper addresses 
several technical and acting concerns that emerge when introduc-
ing actors and animators to mocap for the first time, as well as sug-
gestions for ways to improve animation reference when working 
from vocal tracks.

Jason Kennedy1

jason.kennedy@aut.ac.nz
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1 · Introduction
Animated characters undergo a fractured process of generating 
their final on-screen performances. Animation production com-
panies commonly hire a voice actor to record lines for a specific 
character. Those lines are edited together and placed into a series 
of animatics to adjust both the timing and appropriateness of 
each line. This process can stretch on for months at a time as the 
story is perfected. While some initial layout animation may occur 
during this time, the majority of animators are assigned specific 
scenes and lines of dialogue without ever being involved with 
the voice acting process. In some productions, animators may be 
provided with a video recording of the actor delivering a given line 
as animation reference. These recordings vary in their helpfulness 
depending on how dynamic the actor was when delivering each 
line. In some cases, the actor is capable of delivering a fine vocal 
performance while simply looking down at the script, obscuring 
his or her eyes and face; such a performance is of little use to an 
animator.
 The animator is tasked with the difficult job of engineering 
a character’s acting from the vocal track alone. The animation 
director provides the animator with the context for a given scene, 
as well as the major action and story points that must be achieved 
within the scene [2]. It is then the animator’s job to closely ana-
lyse the vocal track for inspiration about how the character acts 
throughout the scene. In order to get a better sense of what these 
actions look like, animators often films themselves performing 
actions in syncopation to the vocal track as animation reference. 
When the voice actor speaks, the animator mimes the dialogue 
while attempting to convey a specific emotion.
 This process, while functional, is not conducive to creat-
ing emotionally-connected or emotionally-authentic reference. 
Research by Kennedy describes a methodology for gauging the 
quality of animation reference in terms of emotional authenticity 
[1]. This study suggests ways animators can overcome acting cli-
chés and disingenuous acting (e.g.: bad performance), and instead 
create good and meaningful facial performance for animation 
reference. The purpose for doing this is the hypothesis that by 
generating more meaningful (e.g.: emotionally-connected/au-
thentic) acting reference, animators will be able to build greater 
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subtlety of expression into their characters, thereby improving the 
richness of character-based storytelling within animation.

2 · Summary of Previous Research
This research expands upon a previous study by Kennedy that 
examines methods animators can use to create meaningful, emo-
tionally-driven performance for animation reference. Kennedy 
hypothesises that by improving the quality of acting in animation 
reference, animators will be able to work from a more emotional-
ly-authentic source, and in turn produce acting in animation that 
is just as robust as film acting [3].
 Most animators are not trained actors; instead of trying to 
teach established animators how to act, Kennedy worked with 
“established actors who could bring their craft into the animated 
medium” [1]. Over the course of three sessions, two actors who 
had previously never worked with motion capture (mocap) were 
introduced to the technology. These actors explored ways to adapt 
their normal acting process to accommodate working with mocap 
accoutrements, as well as describing the effect that the motion 
capture suits had on their acting experience. Mocap was specifi-
cally chosen so that the actors’ performances could be analysed 
in three-dimensions at a high frame rate to determine which 
emotions were meaningfully preserved when translated onto a 3D 
character, and which emotions require finessing from an animator 
in order to be readable. This is seen as a first-step toward devising 
a methodology about acting for animation reference to benefit 
animators [1].
 When creating animation reference, animators generally 
aim to achieve a particular “look” for their characters. This 
often comes without a regard for whether the reference itself is 
emotionally-authentic. Commonly, animators produce hammy 
performances that rely on “obvious or clichéd acting choices that 
lack believable emotional depth” [3]. Kennedy suggests a method 
to gauge good versus bad performance for animation reference 
based on empathy [1]. Hooks, a leading expert on acting for 
animators, states that an essential acting principle is to evoke em-
pathy with an audience. Empathy is specifically the ability for an 
audience to identify with the moment-by-moment feelings of an 
actor/character [4]. Empathy results when an actor’s performance 
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is both emotionally-connected and emotionally-authentic. An 
emotionally-connected performance results when each action is 
motivated by an emotion. That is, when an actor uses emotions to 
pursue an objective within the story, and when those emotions are 
reactions to a preceding event or stimulus within the story, then 
the performance qualifies as emotionally-connected [5]. Kennedy 
asserts that a sense of empathy is a major contributor to good 
performance, and that a bad performance results from a lack of 
empathy [1].
 As stated above, animators generally approach acting for 
animation reference with a particular idea in mind for what the 
performance should look like. This results in the animator to try 
to “put on” the look of an emotion, rather than actually experienc-
ing the emotion while creating the reference. In this case, “the 
emotion doesn’t contain all the elements from which it came, the 
sources, the impetus which caused the emotion in the first place” 
[6]. However, when the actor (or animator) acknowledges, ac-
cepts, and expresses everything he or she feels in each moment, 
the resulting emotion contains the actor’s own personal truth 
and reality [6]. If the audience believes that the actor/character 
feels specific emotions and they are able to empathise with the 
character, then the performance qualifies as both genuine and 
emotionally-authentic. Even once a believable performance is 
recorded, for the animator “there is a gap between the recognition 
of an expression and the recreation of one” [7].
 Kennedy’s methodology increases the potential for emotional 
performance when working with mocap, and provides directors 
and actors with best practices for first time engagement with the 
technology - thereby speeding up the adjustment process and 
increasing the likelihood of achieving emotionally-connected/au-
thentic performances [1, 8]. This paper expands on this research 
and examines two actors’ first attempts at working with facial 
motion capture, and describes how the technology affects their 
normal approach to performance and interaction.

3 · Methods
The method employed in this study draws heavily from Kennedy’s 
seminal methodology for achieving emotional-connection/au-
thenticity when motion-capturing full body 
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movement [1, 8, 9]. Both studies prioritise working with actors 
trained in a core-emotional acting practice [10]. This is as op-
posed to working with animators who are adept at their craft, but 
who require extensive training to produce meaningful, emotional-
ly-connected/ authentic reference.
 Kennedy’s methodology of quantifying the actors’ movements 
as data is continued in this study:

“A mocap performance is recorded in three-dimensional space 
on a computer as a wireframe representation of each actor.
...[T]he wireframes provide highly accurate data that clearly 
define each actor’s movement at the rate of 200 frames/
second. The motion capture system... consists of 25 Motion 
Analysis Raptor-4 cameras, with a capture volume of 6m x 6m 
x 3m [1].”

 The second system used is the Vicon Cara facial motion cap-
ture rig, which records the subtleties of movement on an actor’s 
face - some of which may otherwise be lost when an animator 
interprets animation reference [7]. The Cara system is a head-
mounted rig that points four self-illuminating, high-resolution 
cameras at the actor’s face. These cameras are able to see all of 
the markers on the actor’s face and track each marker’s movement 
in space. These movements are then later applied to deform a 3D 
character’s facial shape accordingly.
 In addition to providing a high-granularity of movement data, 
the recorded motion capture reference can be analysed from 
every point of view within a 360 degree 3D space. In order to 
generate this data, the participants in this study worked with the 
motion capture laboratory at Auckland University of Technology 
in Auckland, New Zealand to mocap their performances.
 The participants in this study include two experienced ac-
tors whose recent acting training includes acting techniques 
developed by Ivana Chubbuck [5], Eric Morris [6], and Kathleen 
Stetson. These actors have participated together in motion cap-
ture research on three previous occasions, with growing confi-
dence with the technology each time. The other participant is the 
primary acting coach for these two actors, and is an experienced 
director in emotionally-connected/authentic acting practice. Prior 
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to the recording date, the director provided the actors with a script 
of a short scene that requires a good deal of emotional acting. 
The actors showed up two hours prior to the director on the day of 
recording, during which time they put on the motion capture suits 
and tracking markers, calibrated their suits to the mocap system, 
and rehearsed their scripts. Due to only having one facial motion 
tracking rig available, only one of the actors could participate in 
the facial recording. This involved gluing highly-reflective facial 
tracking markers onto the actor’s clean-shaven face.
 While two hours were scheduled to prepare the motion cap-
ture equipment for the actors, it took a total of three hours to get 
all of the facial motion tracking equipment calibrated and ready. 
While this impacted on the amount of time the director had to 
work with the actors, the recording session proceeded swiftly and 
was completed within 90 minutes, which included several takes 
of the provided scene. The session was also recorded by two video 
cameras to provide context, reference, and audio for the mocap 
footage.

4 · Discussion
It was initially the intention of this study to focus on how well the 
mocap data preserved subtleties of emotionally-authentic per-
formance within an actor’s face. The previous study by Kennedy 
addressed a number of bodily factors that actors experience when 
engaging with motion capture equipment for the first time, as well 
as the effect that these factors have on interpreting the
captured data [1, 8, 9]. This study expands that research and raises 
concerns specific to how the mocap equipment affects perfor-
mance within the actor’s face.
 Since the same actors used in the previous study were also 
used in this study, it is important to address how the actors have 
adapted to working with motion capture equipment since then. 
In the initial study, the actors reported being very aware of the 
limitations of the mocap suits, which led to artificiality in their 
performances, and a loss of compassionate actions - e.g.: em-
braces, hugs, strokes - between the actors. In that study, the actors 
reported that after 30-60 minutes of work, they better understood 
the limitations of the suits, which freed up their performances to 
become more natural (emotionally-authentic) [1, 9].
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 In this study, the actors reported that they no longer required 
any lead time to familiarise themselves with the mocap suits; 
they were able to engage in emotionally-authentic work and fully 
compassionate actions right away. This provides a meaningful 
insight that working with actors who are already experienced in 
mocap greatly helps to speed up the amount of time it takes to 
get to capturing quality, emotionally-connected/authentic acting 
reference. Conversely, actors who are not experienced in working 
with motion capture can require a good deal of preparation time to 
be able to produce the same kind of acting performances they are 
accustomed to on a normal stage or set.
 This discussion breaks down various concerns that emerged 
from the actors working with facial motion capture technology. 
It is important that directors, producers, and set people who are 
already familiar with the mocap process understand how an actor 
engages with this process for the first time. Likewise, this dis-
cussion provides suggestions about what actors who are new to 
mocap should expect, and how to make their job easier. It is also 
important to acknowledge that this information was compiled 
based on only one facial motion capture session (after having pre-
viously completed three body motion capture sessions). However, 
this author (as well as the director and actors involved) believe 
that the points raised from this session will be meaningful to the 
vast majority of actors and directors who engage with this 
technology.

4.1 · Technical Concerns
The largest technical concern is the amount of time it takes to pre-
pare the actor and the Cara rig for recording. The actor is prepped 
by gluing tracking markers onto key points of deformation on the 
face. This can be a taxing process, as it is important to get each 
marker on a specific location on the face. Each person’s face has 
its own individual characteristics, so it can take time to ensure all 
of the landmarks are properly defined. Also, as the actor moves 
his or her face, the markers can become dislodged if not properly 
secured (especially around areas of great deformation, like the 
mouth). Once all of the tracking markers are in place, the Cara rig 
is mounted onto the actor’s head. The positions of each of the rig’s 
four cameras need to be calibrated in order to ensure all of the 
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tracking markers are correctly recorded by the software.
 Two hours were allocated for the actors to get fitted into the 
mocap suits, as well as applying the facial rig to one actor. How-
ever, this process took three hours to complete. Part of this slow-
down was due to the care the technicians took when applying the 
markers to the actor’s face. This process is intimate and requires 
gentle placement of markers on potentially sensitive areas of the 
face. The technicians were concerned about the actor’s well-being 
and comfort, but they did not understand the actor’s perception 
of the process. Actors often undergo multi-hour makeup ses-
sions, which, from an actor’s perspective, are not unlike the facial 
marker setup process. The actor acknowledged that the techni-
cians should simply concentrate on the task they need to complete 
without concern for the actor’s comfort. This would help to speed 
up the setup process and allow the actor to remain more physically 
loosened up. Also during this time the actor can internally recite 
the script, or work on his or her emotional preparation for the 
scene at hand. Finally, it is important to be able to reliably gauge 
the length of time necessary to complete this process to determine 
meaningful call times for the actors, director, and crew.
While this study worked with gluing tracking markers to the ac-
tor’s face, the markers did not always reliably remain in place. A 
method for improvement would be to instead paint reflective dots 
on the actor’s face, thereby negating any concern about the mark-
ers moving or falling off.
 One other technical concern was the thick cord that connects 
the Cara rig to the recording equipment. The actors reported 
being conscious of the cord, with concern for tripping over it or 
getting it tangled around props. The Cara system does allow for 
a wireless transfer of data, but this causes a reduction in the re-
corded frame-rate, as well as an increase in battery consumption. 
Battery life for the Cara was already a concern for the production 
due to the long setup times, so a faster setup could allow the actors 
to work cord-free.
 This study’s first take at facial motion capture leads to insight 
about how to speed up actor/director familiarisation with equip-
ment, as well as how to achieve meaningful performance faster. 
In this study, the goal of these streamlined processes is to work 
toward a foundation for better facial animation reference. Based 
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on suggestions from this process, the quality of the performance 
in the first mocap take could improve if the actors are permitted 
to rehearse the scene in the mocap gear prior to the system being 
calibrated or set up. This way the actors can learn what actions 
they can and cannot achieve without worrying about messing up 
the equipment during a take.

4.2 · Actor Preparation
In order to establish an emotionally-connected/authentic mind-
set, the director worked with the actors to create emotional prepa-
ration before each take. On stage or in film, the actors “normally 
move directly from their emotional preparation into the start of a 
scene” [1]. At the start of each mocap take, the actors are required 
stand in a T-pose in order to calibrate the tracking. In previous 
research involving only body motion capture, the actors started 
their emotional preparation prior to the T-pose, and continued it 
throughout the T-pose until just before beginning the scene. This 
resulted in better emotionally-connected/authentic acting within 
a particular take [1]. However, with facial motion capture, the ac-
tor must maintain a neutral expression throughout the T-pose in 
order to calibrate the facial tracking markers. This prevents the ac-
tor from participating in emotional preparation during the T-pose. 
It was decided that when working with facial motion capture, time 
must be given following the T-pose for the actors to create their 
emotional preparation before embarking on the scene; however, 
this means that the warm-up exercises become part of the re-
corded data of each take.
 The director’s main concern about this process was how to 
achieve a fluid transition from the actors being fitted into the 
mocap gear, to having all of the technology set up and calibrated, 
to creating emotional preparation. Specifically, due to the volatile 
nature of some of the craft-in exercises (e.g.: the “Vesuvius,” 
an aptly-titled anger-channelling and release exercise), there 
was concern about whether the amount of paroxysm normally 
experienced in such exercises would cause the tracking markers to 
become unstuck, or the cameras to be jarred and require recali-
bration. The actors found that they were still able to participate 
in these exercises, but had to temper them. Unfortunately, this 
awareness lead to a degree of artificiality in the emotional prepa-
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ration, which impaired the emotional-authenticity of the resulting 
performance. This was evident at the start of most of the takes, 
whereby the actors’ performances felt more artificial within the 
first 30-60 seconds, but quickly grew more emotionally-connect-
ed/authentic throughout the scene.
 It is important that the director and on-set acting coaches un-
derstand the limitations of how much the actors can move when 
dressed in the mocap equipment. Each actor/coach has a number 
of emotional preparation exercises they are familiar with when 
not working with mocap. It is important for those people to be ac-
quainted with how the technology will impact on their movement, 
and as a result, which of those exercises are still applicable and to 
what degree. Some emotional exercises may seem useless if they 
can only be performed with limitation. The more acting coaches 
and actors become familiar with working with motion capture, 
the more mocap-specific craft-in exercises will be developed. 
Likewise, exercises targeted specifically at the use of facial motion 
capture may need to be developed. This will be investigated in 
future research.

4.3 · Acting Concerns
Building on the movement concerns for emotional preparation, 
the Cara rig is only modestly secured to an actor’s head - and this 
can vary in degree depending on the shape and size of the actor’s 
head. Large actions like jumps or quick movements may cause 
the headset to move too much, resulting in a displaced camera. A 
greater concern is if another actor reaches toward the face of the 
actor wearing the Cara rig and accidentally displaces a camera, 
then this breaks the calibration and renders the capture unusable. 
(The actor wearing the rig can also be guilty of this faux pas.) As 
previously mentioned, actors new to motion capture, and facial 
mocap especially, need to quickly become aware of what actions 
they cannot perform as normal. The actress who did not wear the 
Cara rig reported that it took a while for her to physically familiar-
ise herself with how much room the headset takes up so as not to 
accidentally bump it. The rig and the facial tracking markers also 
prevented her from being able to touch her scene partner’s face 
as she would normally do. Kennedy describes a loss of compas-
sionate actions when working with just body motion capture[1, 9], 
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and the facial rig further adds to this loss. However, just as these 
actors adapted to the mocap suits over three previous sessions 
and gradually found ways to produce compassionate actions, it 
is likely that with time these actors will be able to reconcile some 
compassionate facial actions, as well.
 Prior to calibrating the headset, the actors should be allowed 
a rehearsal in the mocap space without wearing the headset. 
This allows greater mobility and awareness within the space, and 
engages the actors with the scene in a more natural way. Once the 
headset is on an actor, he or she naturally becomes aware of it, 
and part of the first take is for the actors to find ways to focus their 
attention beyond the headset. The lights on the headset are bright 
and angled directly at the wearer’s face. This caused concern that 
an actor may become too aware of the lights, and be distracted 
from his or her emotional-authenticity. However, the actor who 
wore the Cara rig found the lights to be a good way to ensure he 
was constantly looking at his scene partner; the lights forced him 
to focus on his scene partner instead of distracting him. He noted 
that the lights created a framing that required him to anchor his 
focus onto his scene partner in a way he may not normally do, 
which was a benefit to his acting in the scene. (In a solo scene, 
the actor would be best served with a physical spot in the room to 
focus on. Even more beneficial would be to have a plain-clothes 
person stand or sit in front of the actor to function as a scene part-
ner or focus anchor.)
 The first take is also the actors’ first chance to become familiar 
with how the facial rig (and any other mocap technology) will im-
pede on the scene. Due to these reasons, as well as the problem of 
artificiality in the emotional preparation, the first motion capture 
take should be seen as a warm-up without high expectations of re-
fined performance. As a result, working with facial motion capture 
is not presently suited to projects that require a minimum of takes.
It is important to note that these concerns are specific to rig-based 
facial mocap systems, as opposed to marker-less facial motion 
capture. The actor did not feel distracted by or aware of the mark-
ers on his face. There were some issues with facial markers that 
moved or fell off, but this mostly occurred only when the actor 
sweated. The temperature of the mocap studio was above normal, 
and a cooler room likely would have mitigated this issue. Markers 
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that either dangled or fell off could cause tracking issues, but one 
or two errant markers can generally be ignored during tracking 
cleanup. It is important that the actors understand this and not try 
to replace a dislodged marker mid-scene. Again, painted dots as 
markers would be a better overall solution.
 This research reveals that when working with motion capture, 
there is a benefit to using actors who are trained with mocap tech-
nology. Likewise, it helps if the actors in the same scene trust each 
other. Trust does not happen automatically, and it is a good idea 
to get the actors in for rehearsals ahead of the mocap sessions in 
order to build trust in addition to learning the scene.

4.4 · Effect on Animation Reference
Ultimately, all of the preparation discussed above is geared 
toward creating better animation reference. As previously 
discussed, motion capture is used in this study because it is 
easier to introduce actors to animation technologies than it is to 
up-skill animators to become actors. Future research will focus 
on developing a methodology for animators to better engage with 
emotionally-connected/authentic acting when creating animation 
reference.
 The challenge for animators is that when working from a 
pre-recorded vocal track, the animator is effectively responsible 
for miming actions in time with the words, “which creates an arti-
ficial separation between action and thought” [3]. As a result, the 
animator is severely challenged to be able to generate emotion-
ally-connected/authentic acting. This has been the status quo for 
animation for decades, and there is room for improvement. This 
author offers two suggestions, outlined below.

4.4.1 · Suggestion for Animators
When following the vocal track, the animator does not necessarily 
have to follow the timing of the vocal track perfectly. That is, the 
animator can free up his or her acting timing, so long as it loosely 
adheres to the track length. This can allow the animator a more 
emotionally-connected/authentic approach to the acting. This 
benefit will be compounded if the animator performs emotional 
preparation exercises before each take. More important than the 
timing of the words, the actor’s actions and expressions should 



Beyond the Mirror: Producing Emotionally-Authentic Facial Performance for Animation Reference
Jason Kennedy

113

match the inflection of the dialogue and the character’s intention 
within the scene.

4.4.2 · Suggestion for Actors
Actors typically record animation voice tracks alone in a sound 
studio. Some actors are quite physically animated behind the 
microphone, while others can produce dramatic reading with their 
bodies still and heads down. In the former situation, even though 
the actors are dynamic, their performance must remain directed 
at a microphone, which lessens their ability to move around natu-
rally (thus introducing artificiality into the actors’ movements). In 
the latter case, a video recording of the actor will not be beneficial 
for animation reference.
 A better system would be for the professional actors to create 
their own motion capture while performing their lines. This would 
help to better connect action and emotion, would maintain better 
emotional-connection/authenticity, and would serve as highly-
functional reference performance for animators. The mocap data 
would not necessarily have to be used in the film, but rather serves 
as a set of 3D data for the animators to analyse in order to develop 
ideas for the actions and emotions of their characters. That is, the 
mocap data should not be seen as a prescription for how the acting 
must play out in a scene, but rather serves as a visualisation of act-
ing subtleties the animators may not otherwise be able to achieve 
when creating animation reference on their own.

4.5 · Future Research
The next stage of this research will involve live-streaming the 
body mocap performance onto digital 3D characters so that the 
actors can see the result of their performances in real-time. Part of 
this investigation will be to find out how this visualisation affects 
the actors and how they use it to adjust their performances. It is a 
common practice in acting classes to film a scene and have the ac-
tors critique their own performances. Hypothetically, this process 
applied to motion capture would yield similar results.
 The larger goal of this research is to find a way to extend this 
acting methodology to animators themselves, and to promote 
emotionally-connected/authentic acting among animators. 
Although there is often resistance among animators to train as 
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actors, animators are more apt to be convinced of the benefits of 
such an approach if they can see how emotionally-connected/
authentic reference improves the quality of their finished work. In 
the meantime, instead of relying on animators to create reference 
for scenes that require emotional performance, this author en-
courages animation companies to experiment with hiring trained 
actors to film reference for those scenes.
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Abstract
A ilustração de um texto literário enquanto interpretação inter-
semiótica: não será exclusivamente uma tradução literal do texto 
mas introduzirá um factor de indeterminação e ambiguidade, que 
emana de um universo onírico, presente na obra Os Passos em 
Volta de Herberto Helder. Explora-se o sentido metafórico e sim-
bólico desta obra da literatura portuguesa, marcante e de grande 
originalidade, desde a primeira edição e até hoje.
Este artigo resulta de um projecto de doutoramento de investi-
gação teórico-prática na área das artes visuais cujo título é “Os 
Passos em Volta de Herberto Helder: A Ilustração enquanto Arte 
Onírica”, orientado por Filipe Rocha da Silva e Marshall Aris-
man, defendido na Universidade de Évora em Novembro de 2012. 
Foram criados cerca de trezentos e setenta desenhos que ilustram 
a obra literária Os Passos em Volta de Herberto Helder. Desenhos 
estes que acompanham uma reflexão aprofundada sobre o seu 
próprio processo criativo.
Pretende-se fundir a ilustração tradicional de um texto com uma 
ilustração mais conceptual e personalizada (de autor), sustentada 
por uma base teórica, num contexto artístico contemporâneo.
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1 · Introdução
A escolha de Os Passos em Volta de Herberto Helder justifica-
se por este ser um livro de contos que vive de uma imagética 
onírica que me interessa investigar. Procurei explorá-la por meio 
de desenhos e ilustrações, tentando contribuir assim, através de 
imagens, para uma leitura comentada, que se apresenta como um 
trabalho de criação paralelo e não meramente descodificador. O 
leitor poderá interpretar as histórias na obra, não só através dos 
textos do autor, mas também através das experiências e visões do 
ilustrador, sendo este último também autor, podendo sentir que 
estão em harmonia, ou pelo contrário, que são visões antagónicas. 
Será uma tradução intersemiótica, ou transmutação, que é aquilo 
que Roman Jakobson (1896-1982), linguista Russo, designou de 
“interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos 
não-verbais.”  – um tipo de tradução que tem vindo a proliferar 
desde todo o século XX nas diversas áreas artísticas, de forma a 
facilitar uma maior integração entre todas as artes. Uma tradução 
que estará próxima do discurso Rizomático dos filósofos franceses 
Gilles Deleuze e Félix Guattari - “Não há pontos ou posições num 
rizoma, como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa 
raiz. Só há linhas.”.  O carácter desta tradução introduz um factor 
de indeterminação que confirma a ambiguidade que Umberto Eco 
atribui ao signo artístico em Obra Aberta. 
 A interpretação intersemiótica dos textos de Os Passos em 
Volta em Herberto Helder e dos seus símbolos ou valores sim-
bólicos varia, portanto, tanto quanto variam as múltiplas leituras 
de um símbolo. A leitura do símbolo parte de uma única imagem 
que proporciona interpretações múltiplas, sendo a sua leitura, ou 
interpretação final, o conjunto de todas as interpretações. Assim 
foram construídos também os desenhos: as imagens que surgem, 
não funcionam exactamente como uma narrativa, mas como uma 
série de diferentes interpretações, sendo que o resultado final 
será o conjunto uno de múltiplas imagens, cuja origem – a obra de 
Os Passos em Volta – era já una. As imagens oníricas, oriundas do 
irracional e do espontâneo, ao contrário do que possa parecer, tem 
a sua lógica. Não são arbitrárias nem caóticas, apresentam apenas 
uma outra lógica, longe da racional, a que estamos habituados. 
A lógica onírica baseia-se na relação entre símbolos e na comu-
nicação entre eles; símbolos que são instinto, a pulsão vital do 
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universo que rodeia o sujeito e ao qual ele pertence.
 Na viagem que me propus realizar pela obra Os Passos em Vol-
ta, procurei, enquanto ilustradora e intérprete, a natureza das coi-
sas e as ideias puras existentes no texto, que servem de inspiração 
aos desenhos, os quais, neste caso, pertencem ao universo onírico 
que decidi investigar. Neste processo, vou procurando os motivos 
mais simbólicos ou mais arquetípicos, à medida que vou descre-
vendo cada um dos contos. Ao procurar essa essência dos textos, 
comparo-os, por vezes, com outros autores ou lugares, tanto em 
obras literárias como artísticas. A viajem torna-se clara quando os 
elementos que encontro nos vários lugares descritos pelo poeta 
formam um fio condutor que os liga e os combina. Lugares estes 
que serão representados nas ilustrações por figuras, (umas hu-
manas – poucas – outras antropomórficas e híbridas e uma série de 
animais), as quais não necessitam de contextualização geográfica. 
Será uma viagem a lugares íntimos do poeta, uma vez que “O 
Lugar poético carece de situação geográfica.” .
 Odilon Redon dizia que pouco servia ilustrar um texto que 
fosse já sublime e completo ou, a ilustrar, deveria o ilustrador 
estar mais atento à “intensidade de expressão” dos poetas ou 
autores, revelando as paixões e as amarguras destes, suscitando 
emoções intensas e verdadeiras. Redon critica a ilustração de 
obras literárias perfeitas que, numa tentativa de traduzir literal-
mente o texto, distrai o leitor com detalhes e artifícios, e explica 
que essa forma de tradução faz perder à obra literária o “seu gosto 
e seu perfume”. 
 Ora, em conformidade com estas mesmas ideias do pintor 
simbolista, procurei que os meus desenhos não desvirtuassem 
a obra de Herberto Helder e, numa atitude de humildade e de 
grande respeito à obra Os Passos em Volta, procurei interpretá-
la de forma despreconceituosa, libertando-me da dura carga 
emocional que adviria da responsabilidade de ter que estar à 
altura do poeta.
 E, assim, deduzo que o desafio que lancei a mim mesma me 
ensinou, mais do que nunca, que a ilustração de obras literárias 
não tem necessariamente que ser um exercício de tradução di-
recta de um texto mas pode ser um exercício de comunicação livre 
e sem limites.
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2 · Método  
Os Passos em Volta viajou “no meu bolso” durante os quatro 
anos dedicados à tese de doutoramento. Numa primeira fase, lia 
e relia os vinte e três textos de forma ininterrupta e constante, 
sem me deixar seduzir pelos detalhes “ilustrativos” e apelativos 
que teimavam em distrair-me. Num acto impulsivo, desenhava 
diariamente num caderno, desta vez sem a necessidade de olhar 
os textos. As imagens fluíam desenfreadamente, da mão para o 
papel, quase sem eu dar por isso, sem pensar. Saíam obsessivas 
e não fazia ideia para onde iam. Durante os dois primeiros anos 
deixei que essas imagens tomassem forma e não me apressei a 
saber o que fazer delas. Muitas tinham uma relação directa com 
determinados contos, noutras, essa ligação não era tão evidente; 
certo é que, depois de uma considerável produção, dei-me conta 
de que o conjunto de todos os desenhos (produzidos a lápis de 
grafite e lápis de cor) ilustravam a obra como um todo. A existir 
uma narrativa, ela encontra-se de conto para conto, não tanto de 
imagem para imagem pois, ao condensar as leituras de todos os 
contos numa só leitura, como se de um único conto se tratasse, 
essa sequência era inevitável. Compreendi que aqueles desen-
hos que, de início, julguei fazerem simplesmente parte de um 
processo, emergiam para ficar, para acompanhar os textos de 
Herberto Helder.
 É muito importante sublinhar que os desenhos foram o 
resultado da leitura directa dos textos, sem quaisquer interferên-
cias exteriores, como por exemplo as análises literárias de outros 
autores. Essas leituras fizeram-se posteriormente. Contudo, 
depois de uma primeira fase de produção compulsiva, e logo após 
me ter apercebido que esses resultados já eram parte do projecto 
de ilustração, decidi então olhar para eles de forma mais con-
templativa e ajustar alguns desenhos a um outro processo mais 
elaborado e racional. Daqui surgiram dezassete desenhos numa 
escala maior e cuja elaboração, apesar de ter partido de desenhos 
de uma primeira fase, já sofreu influência das leituras que fazia 
no momento, as quais vieram de certa forma confirmar que os 
resultados estavam num bom caminho. Assim, o processo criativo 
não se deu num mesmo plano impulsivo e inconsciente mas, pelo 
contrário, foi também mais lento e racional.
 Os elementos desenhados são sobretudo figuras de animais, 
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ou antropomórficas, em vez de figuras humanas, como se de um 
Bestiário se tratasse. Alguns animais estão explícitos no texto (o 
touro de “Aquele que dá a Vida”, o celacanto de “O coelacanto”, 
as vacas de “Holanda”, o cão de “Cães, Marinheiros”, a mãe que 
se transforma em aranha em “Trezentos e Sessenta graus” ) os 
restantes, surgem mais dissimulados: formas que viajam de lugar 
em lugar, metamorfoseando-se ao longo de um fio condutor que 
se renova e que evoca um novo lugar. Ao transformar os animais 
em figuras antropomórficas, híbridas, bizarras, pretendo criar 
uma dimensão fantástica/onírica, de forma a apresentar mun-
dos e lugares que se encontram em constante transformação, 
recomeçando e regenerando-se. Estas imagens que produzi 
representam o meu olhar sobre Os Passos em Volta que, no meu 
entender, está tão próximo da realidade tal como a conhecemos 
como também de um mundo de sonho e alucinação. Relativa-
mente à escolha da figura do animal, este “representa no homem 
a sua psique instintiva, representa aspectos e imagens da sua 
natureza complexa; espelhos das suas pulsões profundas, dos seus 
instintos domesticados ou selvagens.” .
 Os desenhos partem de ilustrações científicas para chegar às 
oníricas. A intenção é representar os animais através de uma figu-
ração próxima da sua realidade científica, mas relacionando-os 
uns com os outros de forma “irreal” e em contextos que não são os 
seus, criando desta forma lugares estranhos. Por outras palavras, 
as figuras desenhadas têm por base desenhos científicos que, por 
o serem, não ilustram um animal em particular, mas o conjunto de 
animais de uma mesma espécie, de forma a representar e comu-
nicar um padrão. Ora, ao escolher estas imagens científicas que 
representam uma espécie, decidi dar-lhes um contexto inverso 
ao seu e até desconstruí-las da sua forma original, no sentido 
de tentar criar personagens que se distinguem entre si pela sua 
particularidade e singularidade, exactamente o oposto do que faz 
o desenho científico.
 Foi extraordinariamente compensador verificar que, ao ler es-
tudos académicos ou mesmo análises literárias de outros autores 
sobre a obra Os Passos em Volta, estes, em muitos casos, expres-
savam verbalmente ideias muito próximas dos meus diálogos vis-
uais. Tal aconteceu, por exemplo, no caso de Maria Estela Guedes, 
que apresenta uma pequena reflexão sobre os híbridos e o seu 
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papel na poesia de Herberto Helder, em que diz que, nas imagens 
de Herberto Helder, encontramos, entre outras, a “transmutação 
do poema em animal”.  Através de análises de outros autores, 
consegui entender melhor os desenhos já realizados. Uma das que 
mais me surpreendeu surgiu da leitura desta frase de Bachelard: 

“The root it is a mysterious tree, it is the subterranean, in-
verted tree. For the root the darkest earth – like the pond, but 
without the pond- is also a mirror, a strange opaque mirror 
which doubles every serial reality with a subterranean image.” 

 Curiosamente, uma das primeiras imagens que produzi, a pen-
sar no conto “O Quarto”, mas que na verdade ilustrava do mesmo 
modo outros contos, foi exactamente um tronco de árvore, 
enorme, forçando-me a usar um maior número de folhas de papel 
e em maior escala do que a prevista. A intenção foi invertê-lo no 
sentido de um centro interior, em direcção ao núcleo da terra, 
subterrâneo. Ignorava então tudo sobre esta simbologia da árvore 
e, confiando no meu instinto, fui desenhando. Acredito agora que 
aquilo que eu não saberia nunca dizer por palavras, expressei-o 
através da imagem, vindo de um subconsciente que teimava em 
dizer-me que era assim a árvore de Os Passos em Volta – uma 

F. 1-4 4 páginas das 

228 que compõem a 

proposta do livro Os 

Passos em Volta 

Ilustrado por Mariana 

Viana. 



Desenhos em Volta de Os Passos de Herberto Helder
Mariana Viana

121

realidade sempre em mudança, que define dois mundos em 
simultâneo, o interior e o exterior.
 O factor surpresa no processo criativo é aquilo que o torna 
fascinante e relevante. No meu caso, e neste projecto em particu-
lar, o processo utilizado para criar estas imagens que ilustram 
a obra Os Passos em Volta de Herberto Helder trouxe-me sem 
dúvida a experiência de reflectir sobre os desenhos numa fase 
posterior à da sua produção. Não se trata de fazer uma análise aos 
próprios desenhos, o que, na minha opinião, estaria perto de ser 
um processo esquizofrénico, mas sim sentir que há uma qualquer 
coerência entre o meu pensamento visual e o pensamento verbal 
de outros, a qual só é por mim percepcionada depois da criação 
dos desenhos e nunca antes.
 Foi elaborada uma proposta de livro ilustrado, e foi realizada 
em Setembro de 2014 uma exposição com o título “Desenhos 
em Volta de Os Passos de Herberto Helder” com 96 desenhos na 
galeria Abysmo em Lisboa.

3 · Os Passos em Volta de Herberto Helder
A obra Os Passos em Volta se configura, do meu ponto de vista, 
como um livro de contos. Marco Silva diz que Herberto Helder 
nesta obra está “mais disposto a divagar do que a narrar” , o que 
leva a entender que não serão contos tradicionais: serão histórias 
que vêm de dentro, como na poesia, mas são histórias – porque 
relatam acontecimentos. Conforme nos diz Herbert Read: “Such 
poetry, the poetry of self-revelation, is the specifically modern 
form of poetry, the poetry created by Shakespeare and Donne, by
Goethe and Holderlin, by Baudelaire and Rimbaud(…)” . Os Pas-
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sos em Volta é talvez uma obra poética que explora para lá das 
fronteiras do consciente, numa procura do Eu-consciente. Num 
poema, uma imagem surge muitas vezes de forma tão inesperada 
e entra de tal forma nas nossas emoções mais profundas, en-
quanto leitores que, inconscientemente, recebemo-la e aceitamo-
la como se já a tivéssemos visto antes. Segundo Bachelard as 
imagens que surgem da leitura de um poema enraízam-se em 
nós de forma a acharmos que nos podemos apoderar delas. À 
semelhança do que acontece com o inconsciente colectivo, onde 
se aceitam naturalmente as imagens já anteriormente vistas pelos 
nossos antepassados, que chegam até nós através do sub-consci-
ente: “Cette image que la lecture du poème nous offre, la voici 
qui devient vraiment nôtre. Elle prend racine en nous-mêmes. 
Nous l’avons reçue, mais nous naissons à l’impressions que nous 
aurions pu la créer, que nous aurions dû la créer.”. 
 Juntando os vinte e três textos teremos um princípio, um meio 
e um fim: “em cada um destes textos é deixada uma ponta do fio 
que será puxada num outro...” , embora cada um dos contos con-
tenha elementos suficientes para o tornar autónomo em relação 
à obra. Marco Rebelo faz uma análise interessante no que toca à 
forma destes textos: “São textos que podem viver por si mesmos, 
tal como os de uma compilação de contos ou de poemas em prosa, 
mas são sobretudo textos que se enredam uns nos outros e que 
por isso deixam de poder ser entendidos apenas sob a tradicional 
forma literária de contos ou poemas em prosa.” 
 A escolha de Os Passos em Volta como suporte à criação de 
ilustrações com dimensão onírica, permite-me explorar com 
imagens uma obra única e ainda pouco estudada na Literatura 
Portuguesa. Escolhi a 8ª edição da obra, publicada em 2001, por 
ser a sua última versão, na altura em que dei inicio ao projecto, a 
última edição, de 2006, não apresentava nenhuma alteração em 
relação à versão anterior. É importante referir a edição do livro a 
que recorri, uma vez que o poeta altera consideravelmente muitos 
dos textos entre a 3.ª (1970) e 4.ª (1980) edição. Para além de 
alterações em termos de léxico, há igualmente textos que desa-
pareceram e outros que surgem pela primeira vez.

4 · Os Passos em Volta de Mariana Viana 
A palavra “Lugar” em Os Passos em Volta aparece ao longo da 
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obra para descrever os espaços físicos ou psíquicos onde os contos 
se desenrolam. A casa ou o quarto enquanto lugares, segundo Ba-
chelard,  são lugares eleitos para a inspiração, lugares onde a musa 
actua, lugares para sonhar; são também lugares onde se regressa 
para morrer, como lemos no conto “O Quarto”: “E fico no quarto 
sem soalho e deito-me no chão (...). Depois encosto a cara à terra 
profundíssima para escutar o seu húmido sussurro atravessando-a 
toda e passando por mim. E então poderei morrer.” 
 

 Os Lugares de Herberto Helder como um espaço “não real”, 
ou de uma outra realidade, a do subconsciente. Como se estivesse 
a sonhar acordado nas suas ‘distracções’ e, para conseguir entrar 
naquele outro espaço, mais real, do consciente, só o pudesse fazer 
através de um esforço doentio, transformando-se no próprio lugar. 
Um lugar que, como diz Marco Rebelo, “talvez só possa existir 
para os que buscam criar lugares que não existem, os que neste 
mundo tecem um centro que não existe porque está constante-
mente a ser um outro.” 
 Procurei descobrir alguns desses lugares poéticos herber-
tianos, despidos de artifícios, sem inibições, como nos sonhos, 
criando em cada conto, cada espaço, um tempo próprio. Cada um 
dos contos refere um espaço único, embora alguns elementos de 
contos diferentes comuniquem entre si e viajem de uns lugares 
para outros, como se de uma máquina do tempo se tratasse. Nos 
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textos de Os Passos em Volta dá-se uma transformação constante 
desses lugares; num mesmo texto descobrimos uma metamorfose 
do espaço por ele descrito: um mesmo espaço pode transformar-
se em diferentes lugares, do passado, do futuro e do presente; é 
quase mais importante o processo da transformação do lugar do 
que a descrição desse mesmo lugar. 
Este imaginário simbólico a que pertencem as imagens meta-
mórficas, mágicas e oníricas que procuro explorar, permite criar 
espaços e lugares únicos – lugares híbridos, em constante mu-
tação, que se revelam extremamente instáveis e que transgridem 
os limites, violando as leis naturais. Os lugares híbridos que refiro 
surgem em Os Passos em Volta como seres imaginados que, por 
vezes, assumem formas de monstros ou animais, cruzando-se 
com os próprios lugares, e tornando-se eles mesmos em seres hí-
bridos, a viver numa dimensão onírica, do sub-consciente, longe 
de qualquer repressão a que pudessem estar sujeitos no mundo 
real.

 Os espaços fechados, são aqueles sobre os quais eu mais me 
debruço, aqueles que servem de inspiração aos desenhos. Ao 
contrário dos espaços abertos, em que encontro descrições de 
diferentes paisagens (reais ou não reais), nos espaços fechados, 
ocorrem as reflexões dos narradores, revela-se o universo interior 
daqueles personagens, o qual, segundo Daniel Rodrigues, é o uni-
verso onde lhes é possível viver. Para este autor, o poeta serve-se 
do espaço aberto para criticar a sociedade, ao descrever as ruas, 
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as praças e as cidades. Diz ainda que é no espaço fechado que o 
poeta encontra o seu lugar sagrado. O quarto reflecte o universo 
onde o sagrado é possível; o lugar onde o poeta pode viver, morrer 
ou transformar-se.  Recordo aqui A Metamorfose de Franz Kafka 
(1915), onde o personagem acorda de manhã transformado num 
escaravelho, uma analogia pertinente, do ponto de vista simbóli-
co: o humano visto como um ser rastejante, repugnante, despic-
iendo (antecipando de certa forma a imagem do “judeu”, como foi 
entendida pelo fascismo).
 Para além de “O Quarto”, em outros contos de Os Passos em 
Volta ocorre igualmente uma transformação, como por exem-
plo “O Grito”, “O Coelacanto”, e “Teoria das Cores” – embora, 
nalguns, se possa fazer um contraponto com a metamorfose de 
Kafka, na medida em que o conceito de certas metamorfoses de 
Herberto Helder, diz respeito à transformação como forma de 
liberdade, enquanto que o de Kafka, pelo contrário, refere-se à 
alienação e privação da liberdade. De qualquer forma, tanto umas 
como outras são imagens da transformação muito ilustrativas, 
extremamente sugestivas e apelativas não só para um ilustrador, 
como para qualquer outro artista.
 “Doenças de Pele” será um bom exemplo de um espaço 
fechado de Os Passos em Volta onde, desta vez, a imagem duma 
metamorfose está mais próxima da metamorfose de Kafka, en-
quanto acto de afastamento e isolamento do mundo exterior.
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 Procurei identificar lugares da mente, da memória, da alma e 
de reflexão, mais do que lugares físicos. Mesmo quando os lugares 
parecem tão reais como a casa da velha avó ou dos pais, da sua in-
fância, ou a casa que constrói para morrer, ou as cidades por onde 
deambula, interessam-me sobretudo os pensamentos que advêm 
dessas deambulações. Os valores daquilo que é íntimo, essencial, 
é o que verdadeiramente me absorve.
 Existe uma ligação entre os diferentes lugares de Os Passos 
em Volta, mas que só se torna óbvia à medida que as imagens do 
autor vão sendo traduzidas nas minhas. Alguns dos autores que 
escreveram sobre esta obra referem a sua circularidade; como se 
os textos tivessem uma ordem específica, de forma a realizarem 
um ângulo de trezentos e sessenta graus. Talvez por isso estes 
autores sugiram que o título do último texto seja “Trezentos e Ses-
senta Graus”. 
 As imagens que surgem ao ler estes contos são muitas vezes 
antagónicas e sugerem duas ou mais interpretações, onde os 
mesmos elementos aparecem regularmente nos diferentes con-
tos, misturando-se e fundindo-se com outros novos. Deparo-me 
igualmente com um ambiente comum a todos, onde prevalece 
a solidão, a morte, a infância, a loucura, a criatividade ou a falta 
dela mas, sobretudo, uma dificuldade de comunicação com o 
mundo, ao mesmo tempo que o personagem tenta relacionar-se 
com ele. Encontro tanto uma vontade de viver como de morrer. 
As imagens surgem sempre antagónicas, solitárias, insólitas, am-
bíguas e metamórficas; imagens estas que serão também próprias 
de um estado onírico, que perturbam o consciente quando rev-
eladas, pois na maior parte do tempo mantêm-se incógnitas para 
esse consciente. Ao revelarem-se, as imagens de Herberto Helder 
são surpreendentes, sobretudo porque rejeitam aquilo que está 
estabelecido como normal. São imagens que eclodem umas atrás 
das outras, como num sonho e, como tal, são depois “arranjadas”, 
de forma a caberem num discurso com nexo, numa narrativa mais 
coerente, como explicado na teoria de A Interpretação de Sonhos 
de Sigmund Freud.
 Podemos imaginar que o fio condutor que liga todos os contos 
será o mesmo fio do bordado da mãe descrito em “Trezentos e 
Sessenta Graus”. O personagem da mãe que se transforma numa 
grande aranha e se mantém a fiar pela vida fora, bebe do mito 
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de Aracne, (deusa grega, a jovem exímia nas artes da tecelagem, 
que desafia a deusa Atena). Ao contrário de Aracne, que borda 
o amor entre os mortais e os deuses, a mãe velha do narrador 
borda a morte que se aproxima, bordando cada vez mais rápido: 
“E a mãe recomeça a trabalhar mais depressa, porque o bordado 
inútil é cheio de utilidade, de sentido.” . A imagem que retenho 
da transformação daquela mãe é inesquecível e quimérica: talvez 
uma metamorfose como acto de castigo – como aconteceu à 
jovem Aracne, transformada para sempre em aranha pela deusa 
Atena. Porém, apesar do eventual castigo, esta metamorfose é 
também um acto de salvação, pois o filho, ao transformar a mãe 
em aranha, dá-lhe a vida eterna.
 A “aranha” apanha-nos de surpresa mas, numa segunda 
análise, constatamos que esta metamorfose foi sendo, afinal, 
construída ao longo do texto. 
 Uma aranha assustadora ou excessivamente protectora, numa 
referência à figura primordial da mãe. O arquétipo maternal é 
de todos o mais antigo e ambíguo: ora protege, ora mata, como a 
Grande-Mãe dos ritos primitivos. 
 “Trezentos e Sessenta Graus”, é o último dos contos em Os 
Passos em Volta. A frase “Porque somos como as árvores, presos 
a um lugar” , justifica o regresso do narrador à casa da mãe, dos 
pais, como se o único lugar que sempre existiu fosse o primeiro, 
aquele onde nascemos, aquele que nos protege e abraça, mas tam-
bém aquele que mata. Lugar este simbolizado aqui pela imagem 
que imediatamente me assalta, de um ninho da teia de aranha que 
a mãe vai bordando, e que o envolve.
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 Os espaços físicos dos contos representam um único lugar; são 
a árvore da vida, com as suas raízes bem profundas, em perpétua 
regeneração. Esta regeneração revela-se numa transformação 
que se dá no ser, no animal que vive dentro de cada um, no seu 
inconsciente. O animal, enquanto arquétipo “representa as 
camadas profundas do inconsciente e do instinto.” . À figura deste 
ser, dei-lhe o nome de lugar ou lugares em transformação: lugar 
interior e íntimo de cada um. O lugar da mãe aranha é o mesmo 
da árvore, fixo e velho; a mãe, presa pelas raízes, espera o filho, 
que vai herdá-las. Aí sim, o novo ser fixa-se à terra, à origem, 
e regenera-se.

5 · Conclusão
 Os 23 contos revelam uma espiral que é cíclica, assim como o 
é o tempo. A viagem de Os Passos em Volta será uma viagem no 
tempo que, embora contínuo, apresenta um ponto de partida e um 
ponto de chegada, que será sempre o mesmo. “Trezentos e Ses-
senta Graus” será assim o início e o fim dessa viagem.
 A espiral, de um ponto de vista geral, permite um crescimento 
gradual de forma a proteger-se de si mesma e é um símbolo que 
significa eternidade. Nesta obra, o ponto de chegada não será um 
final, mas sim um regresso à origem – a si mesmo, ao conheci-
mento absoluto de si próprio. O objectivo será sempre regressar 
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ao começo, ao mesmo ponto de origem. Nesse sentido, podemos 
estar aqui diante de um circulo, mesmo que todo o movimento 
circular (tanto num microcosmos como num macrocosmos), se 
percorra numa espiral, pois cada movimento é diferente de um 
outro e não se repete nunca. Trata-se de uma espiral que expande, 
cria e protege o centro, a espiral que contrai e dissolve o centro. 
 A transmutação de Os Passos em Volta de Herberto Helder 
numa linguagem não verbal deu lugar a uma série de imagens 
com dimensão onírica que resultou numa ilustração que con-
tém ou conta um sonho; ilustração esta que abre (e não fecha) 
portas. A obra Os Passos em Volta consentiu esse abrir de portas; 
permitiu um olhar mais amplo, de quem está em viagem, um 
olhar próprio do sonho. Ao mesmo tempo, ensinou que o espaço 
do sonho e o da viagem podem não ser mais do que um único, 
pequeno, espaço fechado, como a casa e o quarto; um espaço 
simbólico, que é também alma, tal como dizia Cruzeiro Seixas: 
“Quando o viandante chegar enfim exausto à sua cidade e à porta 
da sua casa, terá a alegria de se aperceber de que, para lá da porta, 
a estrada se prolonga até ao infinito.”  Esse imaginário foi o que 
autorizou a ilustração a sonhar também.
 Podemos concluir que um dos leitmotiv de Os Passos em 
Volta, que lhe serve de fio condutor, será a viagem: a real e a 
imaginária, ou mesmo, entre o real e o imaginário. Tal como na 
rêverie (no sonhar acordado), esses “passos”, que constituem a 
trama subtil das histórias contadas, são precisamente o sujeito e 
o objecto da viagem. Viagem que se dá como que em círculo, ora 
centrípeto ora centrífugo, escapando do mais íntimo das pulsões 
da alma para o mais exterior que se possa conceber como espaço 
conhecido e vivido.
 A viagem de Os Passos em Volta de Herberto Helder é um 
exercício de descida ao mundo do sub- e do inconsciente, o au-
tor oferece-nos os seus passos em volta de si mesmo. Podemos 
deduzir que se trata da proposta de um conjunto de exercícios de 
meditação, quase em sentido místico, mas certamente em sentido 
mítico, ainda que pertencendo a uma mitologia pessoal, como 
pessoal é o conjunto de motivos animais que constituem, no caso 
de Herberto Helder, um bestiário surrealista muito específico 
e próprio.
 O outro motivo condutor do seu imaginário poético será a 
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transformação. Assim como de cada passo, de cada viagem, o 
homem-poeta que regressa não é o mesmo que partiu. Tanto um 
leitmotiv como o outro - a viagem e a transformação - desenca-
dearam, com as suas imagens poéticas, um trabalho de ilustração 
que constitui um universo próprio do sonho, evocando vertigino-
sas metamorfoses e viagens anímicas pertencentes a um mundo 
pouco conhecido, o do inconsciente. 
 À interpretação da ilustração artística é atribuída uma liber-
dade que permite a diferentes ilustradores extrair diferentes 
significados de um mesmo texto ou obra. Podemos verificar um 
paradoxo no sentido em que, ao mesmo tempo que é dado ao ilus-
trador material vasto e rico em imagens sugestivas, há igualmente 
o perigo deste destruir ou, pelo menos, desrespeitar a essência do 
texto. Contudo, o desafio que é lançado a futuros ilustradores (que 
são simultaneamente interpretes e investigadores), esta forma 
de interpretação, a ter sucesso, permite-lhes interpretar, criar e 
compor imagens que dialoguem, pacífica ou atribuladamente, 
com o imaginário do autor, conduzindo o leitor a uma experiência 
de múltiplas interpretações, que se esperam sejam elas também 
inspiradoras. Permite-lhes revelar o ponto de vista do ilustrador, 
não apenas através do desenho mas também da palavra. O teste-
munho  do ilustrador enquanto leitor da obra literária e criador 
de obra paralela, reflectindo simultaneamente sobre o texto e 
sobre a imagem, é importante e inovador e conhecem-se poucos 
testemunhos que sejam informados e organizados. Espera-se, por 
isso, outras reflexões semelhantes que venham a ser feitas por 
ilustradores que também pensam e registam, por palavras, méto-
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dos e processos da ilustração, construindo um sector do conheci-
mento diferente. Ilustração que seja também auto-reflexiva, que 
abra a via para a meta-ilustração, ou seja, ilustração que permita a 
reflexão do ilustrador sobre si próprio e sobre a obra. 
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Abstract
Através das imagens podemos conhecer outras culturas e contac-
tarmos com outros povos. Nos livros para crianças as ilustrações 
podem assim desempenhar um papel central enquanto elementos 
que colocam em contacto os jovens leitores com os universos 
representados através da imagem, constituindo “janelas” para 
um diálogo intercultural. Neste artigo analisam-se as relações 
entre a literatura infantil, e em especial o papel das ilustrações, 
no contexto do diálogo e da educação intercultural. Examina-se 
em particular o projeto desenvolvido pela escritora e ilustradora 
Margarida Botelho, denominado “Poka Pokani”. No âmbito desse 
projeto foram até ao momento publicados três livros onde, através 
do texto e de ilustrações profusas, baseadas numa técnica mista, 
se narram episódios localizados em diversos continentes que 
permitem às crianças conhecer espaços e modos de vida difer-
entes, aliando a dimensão estética à ética e à cultural para ampliar 
a compreensão do mundo.
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1 · Introdução
O lugar da literatura para crianças no campo formativo e ped-
agógico tem sido largamente discutido e explorado. Tendo em 
atenção o leitor-indivíduo em desenvolvimento, que é a criança, 
torna-se inevitável considerar o papel que os livros que a tomam 
como destinatário privilegiado desempenham na sua formação, 
em termos individuais e sociais. Diversos estudos têm assim 
assumido a importância da literatura para os mais novos no seu 
processo de socialização. Se as artes, em geral, e a literatura, em 
particular, permitem, através da experiência vicária, sentir as 
emoções do outro e têm um importante papel na nossa percepção 
sobre as pessoas que nos rodeiam, como sublinha Martha Nuss-
baum, no seu livro Cultivating Humanity [1], ao dissertar sobre 
a “narrative imagination”, estas dimensões ganham especial 
relevância quando consideramos a escrita para crianças e a forma 
como estas se poderão relacionar com as mensagens que lhes são 
oferecidas através dos livros. 
 No caso dos álbuns, em que o texto verbal e o texto visual 
estabelecem sinergias significativas na construção dos sentidos 
pretendidos, estaremos perante uma dupla influência: ilustrações 
e palavras que confluem na construção de imagens e de per-
cepções sobre o mundo. Considerando a proposta de definição 
de Arizpe & Styles [2] para o “picturebook”, como “a book in 
which the story depends on the interaction between written text 
and image and where both have been created with a conscious 
aesthetic intention”, podemos também acrescentar que a essa 
intenção estética consciente se pode juntar um projeto educativo. 
É esta situação que procuraremos explanar através de uma análise 
dos livros da coleção “Poka Pokani” ([3], [4], [5]), da autoria de 
Margarida Botelho. No âmbito de um projeto desenvolvido por 
essa autora/ilustradora foram até ao momento publicados três 
livros onde, através do texto e de ilustrações profusas, baseadas 
numa técnica mista, se narram episódios localizados em diversos 
continentes que permitem às crianças conhecer espaços e modos 
de vida diferentes, aliando a dimensão estética à ética e à cultural 
para ampliar a compreensão do mundo.
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2 · Literatura infantil e interculturalidade: relações 
e potencialidades  
Perspectivando de modo mais concreto o papel dos livros para 
crianças no campo dos estudos interculturais, poderemos afirmar, 
com Morgado e Pires [6], que a literatura infantil pode constituir-
se como “um espaço de representação da diversidade cultural que 
nos rodeia, de muitas vozes que falam directamente ao intelecto 
de leitores sobre muitas coisas, de forma variada”, assumindo-
se assim como um caminho privilegiado no âmbito da educação 
intercultural. Como tem sido estudado, em especial no panorama 
internacional mas também em Portugal, a literatura pode con-
tribuir para o desenvolvimento de atitudes de respeito, compreen-
são e aceitação das diferenças culturais e étnicas (para o contexto 
português veja-se, por exemplo, [7], [8] e [9])sendo, como se 
referiu, uma das “portas” de acesso à compreensão do mundo.
 De facto, é importante considerar que a abertura à diversi-
dade, à existência de diferentes modos de viver, de olhar e de 
compreender o mundo constitui uma capacidade fundamental na 
sociedade atual, marcada pela elevada mobilidade dos indivíduos 
e pelo estabelecimento de relações à escala global. Assim, é im-
portante que a criança aprenda a considerar e a reconhecer pontos 
de vista diferentes, contribuindo-se desta forma para expandir 
o seu sentido de justiça e de equidade. Orientar as crianças na 
construção do seu conhecimento sobre o seu lugar na sociedade 
em que vivem e sobre as outras realidades que existem no nosso 
mundo é ajudá-las “distinguish between useful cultural expecta-
tions and harmful restrictions of stereotyping for both themselves 
and others.” [10].
 Neste contexto, os livros ilustrados para crianças podem 
constituir um elemento relevante para o seu desenvolvimento, em 
particular as histórias que encorajam as crianças a desenvolver o 
pensamento crítico, a compreender e a apreciar as diferentes cul-
turas. Quando consideramos o caso dos livros ilustrados multicul-
turais, isto é, livros que através do texto e da imagem apresentam 
personagens representativas de culturas diversas daquela em que 
o leitor está situado, o potencial oferecido para uma educação 
aberta a olhares e a vivências diferentes dos nossos certamente 
que aumenta. 
 Neste âmbito, cabe uma referência breve aos propósitos da 
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educação intercultural, que serve também de enquadramento 
aos comentários que aqui se pretendem tecer. Recordemos, em 
primeiro lugar, que um dos quatro pilares para a educação, que 
foram apresentados no relatório da UNESCO sobre educação para 
o século XXI [11], é “aprender a viver com o outro”. Esse relatório 
afirma claramente que “the task of education is to teach, at one 
and the same time, the diversity of the human race and an aware-
ness of the similarities between, and the interdependence of, all 
humans”. Essas ideias são desenvolvidas em vários documentos 
internacionais, mas podemos citar as orientações da UNESCO 
sobre Educação Intercultural [12], porque os seus princípios 
sublinham a importância de incorporar no ensino e na aprendi-
zagem materiais que contribuem para a descoberta da diversidade 
cultural e do seu valor positivo e também materiais que apre-
sentam as experiências dos alunos. O sistema educacional deve 
desenvolver competências interculturais nos mais novos, a fim de 
criar relações sociais harmoniosas. Neste sentido, espera-se, por 
exemplo, que as escolas implementem  práticas que promovam 
nas crianças o pensamento crítico e reflexivo sobre estas questões.
Tomando como exemplo os livros ilustrados, recordamos que 
estes constituem fontes significativas para desenvolver a com-
preensão visual e estética. Através dos livros ilustrados multicul-
turais, enquanto artefactos sociais e culturais, podemos colocar as 
crianças perante figuras e ambientes diversos dos seus: “Multi-
cultural picturebooks can help to give children at least the flavour 
of another way of perceiving life. [13]. Podemos usar o potencial 
oferecido por estes livros para envolver as crianças nas preocu-
pações, valores e problemas comuns a todos os humanos, quer 
possam estar situados noutro canto da cidade ou no outro lado do 
mundo. Os livros ilustrados multiculturais oferecem imagens, id-
eias, modelos e múltiplas perspectivas sobre as coisas e o mundo, 
“In the absence of, or in conjunction with real-life role models, 
multicultural literature can be a powerful tool for promoting cul-
tural understanding” [13].

3 · A coleção “Poka Pokani”: 
um projeto intercultural
A coleção “Poka Pokani” é constituída, até ao momento, por 
três títulos, designadamente Eva/Eva, Yara/Iara e Lya/Lia. Esta 
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coleção é parte integrante de um projeto artístico de intervenção 
comunitária denominado Encontros, cuja criação se baseia em 
histórias pessoais, originárias de países de língua portuguesa 
e outros. 
 Em 2009, Margarida Botelho inicia o Encontros com o apoio 
do Programa INOV-ARTE da dgARTES e da Unesco. Neste pro-
jeto, simultaneamente estético e pedagógico, através de palavras 
e desenhos dos vários participantes locais e de fotografias que 
espelham o quotidiano por eles representado, os leitores podem 
“olhar de perto para uma cultura distante”, segundo palavras 
do site da autora. Esta visão é consubstanciada num livro que 
documenta alguns elementos de uma rotina muito distante das 
vivências das crianças europeias, permitindo uma aproximação de 
realidades muito diferentes [14].
 O primeiro destes encontros teve lugar em Moçambique, num 
campo de refugiados, e daí resultou o livro Eva/Eva, publicado em 
Portugal e no Brasil. Os Encontros percorreram já outros locais, 
nomeadamente Goa, Amazónia e Timor-Leste, tendo originado 
outros dois livros: Yara/Iara e Lya/Lia. Yara/Iara resultou da 
vivência da autora, em agosto de 2012, acompanhada de Mário 
Rainha Campos, em Kararaô, uma aldeia indígena da etnia 
kayapó na bacia do rio Xingu na Amazónia, no estado brasileiro 
do Pará, sendo um dos livros recomendados pelo Plano Nacional 
de Leitura para apoio a projetos sobre cidadania. Lya/Lia é o 
corolário da passagem dos dois educadores, entre julho e agosto 
de 2013, pela ilha de Atecru, uma pequena e ainda isolada aldeia 
piscatória situada na costa norte da ilha de Ataúro, em 
Timor-Leste.
Todos os títulos, através de jogos de semelhanças e contrastes, 
narram, reproduzindo os seus momentos mais significativos, o 
quotidiano de duas meninas, uma delas europeia e a outra orig-
inária da zona onde se concretizou o projeto Encontros, inician-
do-se as histórias das duas personagens de cada um dos lados 
do livro. As protagonistas encontram-se, não fisicamente, mas 
simbolicamente a meio do livro e, do mesmo modo, os leitores 
com ambas, uma vez que lhes é proposto uma espécie de jogo da 
glória, o “jogo do encontro”, com o objetivo de os leitores/joga-
dores incarnarem cada uma das personagens.
 Referindo-se aos dois primeiros títulos, Margarida Botelho 
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sublinha:

Ambos os livros foram feitos já em Portugal e a partir de ima-
gens, cenas que tinha trazido na memória, começaram sempre 
pelo lado do outro, no caso de Moçambique pelo lado da Eva 
moçambicana e, no caso da Amazónia, pelo lado da Yara 
indígena. Essas cenas correspondem a episódios que foram 
não só observados, mas também experienciados por nós, e essa 
experiência gerou uma reflexão e um espelho de opostos, quase 
como se fossem pistas a partir da infância em lugares opostos, 
para pensarmos todos sobre uma ideia de oposto filosófico: 
sobre como vivemos, como nos relacionamos com a natureza, 
com os outros, as nossas necessidades, rotinas e sonhos [15].

Nos livros da coleção “Poka Pokani”, mais importante do que 
o texto, limitado ao essencial e parecendo apenas conduzir os 
leitores pelos diferentes aspetos do quotidiano das protagonistas 
através das emoções das mesmas, surge a ilustração, com contor-
nos surpreendentes, como adiante explanaremos.
Cremos que o projeto Encontros, para além da vertente pedagógi-
ca, assume uma dimensão de compromisso social, económico e 
ambiental, como demonstram a passagem pelo campo de refugia-
dos em Moçambique; as vivências na aldeia indígena de Kararaô, 
ameaçada pela construção de uma central hidroelétrica em Belo 
Monte, no rio Xingu; e o elogio do equilíbrio ambiental e da beleza 
natural da ilha de Atecru, onde as crianças aprendem a pescar 
com apneia, utilizando óculos construídos com materiais recicla-
dos. Salientando a importância assumida pela narrativa verbal e 
visual junto dos participantes dessas diferentes comunidades, o 
caso especial da situação vivenciada pelo grupo de Moçambique é 
referenciado por Margarida Botelho da seguinte forma: 

Desenhei um projecto de literacia comunitária com base na 
ideia que a experiência de construir um livro (literalmente) 
com a nossa história de vida fornece-nos mais ferramentas 
para entendermos quem somos e o mundo que nos rodeia. Em 
algumas situações limite ajuda a sobreviver: treinando com-
petências que podem ser determinantes no desenvolvimento 
social e económico de comunidades muito pobres. A partir da 
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ideia de planificação e de story board, todos os participantes 
trabalharam comigo num ritmo diário, recebendo um livro em 
branco, lápis, pincéis e tintas, com uma grande liberdade de 
expressão, escreviam em português ou em línguas locais e ilus-
travam a sua história. No final, os livros eram apresentados à 
comunidade numa exposição/festa e passavam a pertencer a 
uma ‘biblioteca comunitária’. [15]

Os livros da coleção “Poka Pokani”, saudação utilizada na língua 
macua do norte do Moçambique pelo contador de histórias e pela 
sua audiência, são fruto da vivência da autora com as comuni-
dades com quem (con)vive e trabalha, num quotidiano de verda-
deiro diálogo intercultural e de respeito pelo Outro. Este aspeto 
aponta para a questão da “autenticidade cultural” que costuma 
ser um componente crítico quando abordamos a problemática dos 
livros ilustrados multiculturais. Sendo um debate de contornos 
complexos e inacabados, como o comprovam os vários autores 
que vêm dissertando sobre essa questão [16] [17], retemos aqui 
as propostas de Kathy Short [18] -  “Cultural authenticity can be 
defined as the extent to which a book reflects the world view of 
a specific cultural group along with the authenticating details of 
language and everyday life” – e de Yoo-Lee et al.  [17] – “cultural 
authenticity comprises not only the absence of stereotypes but 
also the presence of values consistent with a particular culture and 
the accuracy of cultural details in text and illustrations”.
 Neste sentido, a autenticidade cultural tem a ver com a 
forma como um livro representa uma cultura, colocando-se por 
consequência a questão de como é que alguém exterior a uma 
dada cultura é capaz de a retratar de uma maneira precisa e com 
verdade? Esta pergunta é também colocada por Brenda Yamakami 
[13], que, baseando-se em diversos investigadores, assinala o 
facto de que um autor que escreva com sensibilidade e que faça 
a pesquisa necessária sobre o contexto e a cultura, conseguirá 
escrever sobre essa mesma cultura. Naturalmente que apenas um 
livro – e ainda por cima com reduzido número de páginas, como é 
o caso dos livros para crianças – dificilmente consegue represen-
tar a complexidade e a multidimensionalidade de uma cultura, 
mas o autor pode procurar, através da sua experiência pessoal, 
aproximar-se de uma maior autenticidade, transmitida, nome-
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adamente, através das ilustrações. Notamos que esta preocupação 
está presente em Margarida Botelho:

Eu olho para o outro pela maneira como o outro olha para 
mim, é um processo de aprendizagem horizontal, para além 
dos livros/ diários que são produzidos durante a minha 
estadia. Tento entrar o mais possível dentro da rotina da 
comunidade: tarefas diárias como cultivar alimentos, ir 
buscar água, cozinhar, pescar, conversar, brincar fazem parte 
de um processo muito rico de troca e encontro. Esse é talvez o 
meu maior compromisso com as pessoas com quem estou (onde 
eu própria me incluo): um respeito pela sua cultura e pelos 
seus valores, o oposto de uma proposta impositiva, invasiva, 
alfabetizadora. [15]

3.1 · A ilustração na coleção “Poka Pokani”: 
uma janela cultural
O estilo, segundo a definição de Nodelman [19], significa “all 
the aspects of a work of art considered together”. E, como refere 
Lawrence Sipe [20], nos “picturebooks” a importância da sinergia 
criada entre as imagens e as palavras faz com que o resultado final 
seja mais importante do que a soma dessas duas partes. É exata-
mente esta sinergia que confere valor a “todos” os elementos 
dos livros da coleção Poka Pokani, tornando-a numa importante 
janela cultural para as crianças. 
 Através de frases curtas, que muitas vezes colocam as 
personagens em diálogo, mas sobretudo pelas ilustrações, com 
características específicas, as crianças contactam com figuras que 
lhes abrem novas perspectivas sobre o mundo, sobretudo com o 
quotidiano de outras crianças vivendo noutros lugares. 
 Em Eva/Eva, os aspetos do quotidiano privilegiados são os 

F.1  As duas entradas 

(“capas”) no livro Lya / 

Lia (2014). 

Foto de Mário Rainha 

Campos, em http://

www.margaridabo-

telho.com/pt/lyalia-

the-book/
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que ocorrem dentro da habitação, da escola e na rua, dando-
se particular relevância ao momento da refeição e do recreio. 
Embora uma das meninas tenha que ir buscar a água e a outra 
não precise de sair de casa para tomar banho, o entusiamo com 
que as crianças se referem à água é semelhante. O mesmo parece 
acontecer no momento da refeição, embora, no caso da ação 
passada em África todos tenham que participar na sua confeção, 
realizando diferentes tarefas (buscar lenha, descascar amendoins, 
ralar o coco, pilar a farinha), e, no caso da menina europeia, se 
aqueça no micro-ondas comida congelada. Apesar de as crian-
ças europeias comprarem no supermercado os brinquedos e os 
meninos moçambicanos os construírem a partir de materiais 
reciclados, a alegria das crianças é a mesma, não parecendo haver 
qualquer intenção moralizadora na forma como são apresentadas 
as diferentes realidades. Parece evidente apenas o facto de se 
pretender retratar, com um elevado grau de realismo, decorrente 
das condições em que estes livros surgem, a forma de viver de cri-
anças da mesma idade, mas em contextos socioculturais distintos. 

 Em Yara/Iara e Lya/Lia o percurso proposto é similar. Por 
exemplo, no primeiro livro vemos a personagem Iara a começar o 
seu dia comendo os cereais, depois com os seus colegas na escola 
(onde aprende coisas sobre a região da Amazónia), a brincar com 
os amigos no parque (espaço controlado e delimitado) e a jogar 
“playstation”; no final do dia temos a sua festa de aniversário, com 
o bolo e velas para apagar. Na Amazónia, Yara come os alimentos 
que encontra na natureza, aprende a pescar, brinca na floresta 
com as amigos (espaço aberto) e participa numa festa. 
 As cores predominantes dão também o tom do ambiente em 
cada contexto retratado: os castanhos, os azuis, os verdes que 

F.2 Ilustração de Eva 

/ Eva. O momento da 

refeição.
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se encontram nos espaços abertos e naturais de Moçambique, 
Amazónia e Timor, por contraste com o ambiente que serve de 
contraponto em cada livro, marcado sobretudo por uma presença 
constante de elementos que remetem para o quotidiano citadino 
da sociedade ocidental. Neste sentido, temos a presença deter-
minante de vários electrodomésticos, televisão e computador, 
fileiras de edifícios, etc.
 Nos três livros as ilustrações vão mostrando estas realidades, 
criando empatia entre leitor e personagens. Essa empatia é am-
pliada em particular pelo recurso a uma técnica mista, onde tem 
destaque o uso de fotografias reais, a partir das quais Margarida 
Botelho cria as personagens, como é possível verificar a partir das 
ilustrações aqui apresentadas. Desta forma, os leitores vêem para 
lá dos traços desenhadas no papel, já que essas figuras remetem 
para pessoas concretas. A autora justifica da seguinte forma as 
suas opções: 

Os livros são um pouco como filmes documentários, daí tam-
bém ter optado por ilustrações com um formato panorâmico. 
A fotografa remete para o que é real, e por isso o livro tem a fo-
tografia dentro da fotografia, (os personagens de corpo fictício 
têm a sua fotografia no rosto). Penso que esta opção reforça o 
lado biográfico e documental da proposta narrativa. [15] 

Margarida Botelho trabalha ainda com outros materiais, de 
texturas diversas (papel, tecido, entre outros), contribuindo para 
a intensificação da vertente documental. A criação de cenários a 
partir desses diferentes materiais, como base para as ilustrações 
dos livros, criam uma ilusão tridimensional, estando também em 
estreita conexão com a intenção de um registo quase antropológi-

F.3  Ilustração de Yara 

/ Iara. Brincadeiras na 

Amazónia.
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co, facultando desta forma uma verdadeira “janela” para outras 
culturas. Esses cenários acentuam também a ação narrativa e 
o movimento, já que a dupla página permite ao leitor visualizar 
várias personagens em simultâneo a realizarem diferentes ativi-
dades ou a participarem num acontecimento coletivo. 
O “drama” do virar da página, num “picturebook”, de que nos 
fala Sipe [20], no caso destes livros situa-se sobretudo na zona de 
confluência entre as duas “histórias” que o leitor descobre em 
cada livro: como é que as duas personagens, com nomes iguais se 
vão encontrar? Como se faz a passagem de um continente para 
outro? A ilustração associa-se agora à vertente de jogo, ampliando 
a dimensão multimodal do livro ilustrado. E no volume Eva/Eva, 
a “janela cultural”, a um tempo real e simbólica, é ainda sublin-
hada pelo ecrã de televisão a partir do qual ambas as personagens 
também se “vêem”. 

3 · Reflexões Finais
Tomando em consideração a forte interdependência que existe 
num “picturebook” entre o texto verbal e o texto visual, podemos 
considerar que na coleção “Poka Pokani” essa aliança contribui 
de forma decisiva para uma literacia multicultural. No contexto 
atual, marcado pela necessidade de compreensão e de respeito 
face à diversidade cosmopolita, próxima e distante, os três álbuns 
ilustrados aqui examinados, permitem uma aproximação positiva 
a essa diversidade. De facto, através destes livros, os pequenos 
leitores aprendem pelas palavras, mas sobretudo através das 
imagens “as representações que moldarão, de alguma forma, a 
tomada de consciência e o conhecimento social do Outro” [21].
Situando-se na confluência entre o álbum narrativo e o livro in-
formativo, estes livros permitem à criança viajar entre o próximo 
e o distante, constituindo uma fonte significativa para a com-
preensão e o diálogo intercultural. Finalizamos recordando as 
palavras de Banks:  “educational equality, like liberty and justice, 
is an ideal toward which human beings work but never fully attain. 
(…) When prejudice and discrimination are reduced towards one 
group, they are usually directed toward another group or take new 
forms” [22].



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

146

4 · References
1. Nussbaum, M.: Cultivating Humanity:  A Classical Defense of 
Reform in Liberal Education. Cambridge, MA: Harvard University 
Press (1997)
2. Arizpe, E. e Styles, M. . Children Reading pictures: Interpret-
ing visual texts. Londres: Routledge Falmer (2003)
3. Botelho, M.: Eva / Eva, Edição de Autor (2010)
4. Botelho, M.: Yara / Iara, Edição de Autor (2012)
5. Botelho, M.: Lya / Lia, Edição de Autor (2014)
6. Morgado, M., & Pires, N.: Educação intercultural e literatura 
infantil- Vivemos num mundo sem esconderijos. Colibri. Lisboa 
(2010)
7. Balça, Â.: “Era uma vez…” da Literatura Infantil à Educação 
para a Cidadania. In Fernando Azevedo, Joaquim M. Araújo, Cláu-
dia S. Pereira, Alberto F. I. Araújo (Ed.), Imaginário, Identidades 
e Margens – Estudos em torno da Literatura Infanto-Juvenil. Vila 
Nova de Gaia: Gailivro, pp. 478–485 (2007)
8. Bastos, G.: Images de l’Orient dans la Littérature de Jeunesse 
au Portugal. Actas do Colóquio Internacional Orient et Occident/
East Meets West in Istambul (2008)
9. Gomes, J. A.: Literatura para a infância e a juventude entre cul-
turas. http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/
ot_JAG_intercultu_a.pdf
10. O’Neil, K.: Once Upon Today: Teaching for Social Justice with 
Postmodern Picturebooks. Children’s Literature in Education. 41, 
40–51 (2010)
11. Delors, J. et al: Educação, um Tesouro a Descobrir. Relatório 
para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para 
o Século XXI. Porto: Edições Asa (1996)
12. UNESCO: Guidelines on Intercultural Education.  http://un-
esdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf
13. Yamakami, B. K.: Interpretations of history and culture in 
japanese - and chinese -canadian picturebooks: a new historical 
approach. Master thesis, University of British Columbia (2010), 
https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/23488/ubc_2010 
_spring_yamakami_brenda.pdf?sequence=11
14. Margarida Botelho: “Projecto Encontros” http://www.marga-
ridabotelho.com/pt/what-is-encontros/.
15. Brites, A.: Eu sou o Outro. Blimunda, 14, 24–39 (2013)



Diálogo intercultural em imagens: uma análise da coleção “Poka Pokani”
Glória Bastos & Maria da Conceição Tomé

147

16. Short, K. and Fox, D.: The Complexity of Cultural Authentic-
ity in Children’s Literature: A Critical Review. National Reading 
Conference Yearbook 53, pp. 373- 384 (2003)
17. Yoo-Lee et al.: Evaluating Cultural Authenticity in Multicul-
tural Picture Books: A Collaborative Analysis for Diversity Educa-
tion. Library Quarterly: Information, Community, Policy. 84 (3), 
pp. 324–347 (2014)
18. Short, K.:  Ethics and Cultural Authenticity in International 
Children’s Literature, 30th IBBY Congress, Macau 20-24 Septem-
ber 2006. http://www.ibby.org/index.php?id=675 (2006) 
19. Nodelman. P.: Words about pictures. The narrative art of 
Children’s picture books. University of Georgia press, Athens & 
London (1988)
20. Sipe, L.: The art of the picture book. In Wolf. S., Coats, K., 
Enciso, P., Jenkins, C. (eds.). Handbook of research on children’s 
and young adult literature. Routledge, New York & London, pp. 
238-252 (2011)
21. Tomé, M. da C., & Bastos, G.: A ilustração na literatura para 
jovens: a imagem do Outro. Actas do 8 encontro nacional \ 6 
internacional de investigação em leitura, literatura infantil & ilus-
tração. Braga: CIEC - Centro de Estudos da Criança da Universi-
dade do Minho, pp. 90–112 (2010)
22. Banks, J.: Multicultural education. Characteristics and goals. 
In  J. Banks C. A. and Banks (Ed.). Multicultural Education: issues 
and perspectives, 7th ed, Wiley, New Jersey, pp. 3-30 (2009)



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

148



149
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Abstract
This communication, which we submit under the title Video Di-
ary. From the Sketchbook to the Final Artwork is set within the 
subject Investigation and Creation Processes from the fourth year 
of the Degree in Fine Arts, Vigo University, Spain. The aforemen-
tioned pilot project has involved the students’ filming their own 
creative and investigation processes. They were developed during 
the first term of the academic year 2013/2014, with the aim of us-
ing them for the preparation of their Final Year Projects (FYP) and 
Dissertations. Before carrying out this teaching innovation strat-
egy, we considered other similar approaches as a starting point.
That was the case of the MFA Computer Thesis 2013, New York 
School of Visual Arts (SVA). Our students reflected on the differ-
ent possibilities that would be useful for them to carry out and 
show their investigations. These were developed in the single 
workrooms assigned at the beginning of the academic year, and 
the process made the students evolve from the private to the pub-
lic sphere. Thus, they became aware of the elements that make 
up their identities. At the same time, and thanks to the videos, 
it was easier for us to monitor and assess them and to make a 
generational analysis. We would like to emphasize the fact that 
most projects dealt with contemporary drawing and the multitude 
of its possible interpretations. However, drawing is present in all 
the projects, thanks to the sketchbook, which is the basis for the 
consolidation of the creative and cognitive processes of human
beings, something particularly true in the case of artists.

Jesús de la Iglesia Trinidad1

jesusdelaiglesiatrinidad@gmail.com
Marta López López1

martadoslopez@gmail.com
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1 · Context
Our research work is set within the research group ‘MODO’ (Mo-
dos de conocimiento artístico / Ways of Artistic Knowledge) at the 
Department of Sculpture, in the Faculty of Fine Arts in Ponteve-
dra, Vigo University (Spain).
 The group ‘MODO’, created in 2008 as ‘Agrupamiento Esta-
ble’ (a Steady Grouping), is the result of the fusion of five minor 
research groups. For this reason, it has five main researchers; Juan 
Fernando de Laiglesia (coordinator), Nono Bandera, Juan Luis 
Moraza, Mónica Ortuzar, Juan Carlos Román and Javier Tudela. 
The target of its new net-like organization is to increase the qual-
ity of its R&D contributions, as well as its capability to accomplish 
new challenges.
 The project we present covers different aspects of the three 
main lines of investigation in our group; the singularity of art as a 
type of knowledge, its transmission, and finally, the different ways 
in which we find ourselves as artists.

2 · Video Diary
2.1 · Pilot project within the subject 
‘Investigation and Creation Processes’ (ICP)
The project ‘Video Diary. From the Sketchbook to the Final 
Artwork’ is set within the subject ICP (Investigation and Crea-
tion Processes)1 from the fourth year of the Degree in Fine Arts at 
Vigo University, taught by professors Juan Fernando de Laiglesia, 
Chelo Matesanz, Sara Fuentes, Marta López López and Jesús de 
la Iglesia, during the academic year 2013 / 2014. This subject was 
designed to prepare students for their graduate projects, as well 
as for their written papers. The College of Fine Arts in Pontevedra 
equipped part of its installations for the students to have a place 
where they could work on their projects and to make their moni-
toring easier. In this way, each student can have an individual 
workspace during the whole academic year. And it was here that 
video diary, the project we present, begins.

2.2 · Schedule and project description
The subject ‘Investigation and Creation Processes’ (ICP) belongs 
to the final year’s first term of the Degree in Fine Arts at Vigo 
University, as we have previously mentioned.
 

1. ICP Subject 

Contents, https://

seix.uvigo.es/docnet-

nuevo/guia_docent/

index.php?
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 This period comprises the beginning of the academic year in 
early September, up to mid-January. Considering the duration of 
the term and the technical characteristics of this audiovisual pro-
ject, we thought it convenient to be strict regarding the different
phases of the elaboration of the videodiary. During the first meet-
ing with the students, at which the project was presented, we 
decided to follow the schedule below:
Beginning of filming: September 15th
End of filming: November 15th
Editing: November 15th - December 1st
Due date: December 2nd
Public presentation in auditorium: December 17th - 
December 18th
 Students had a total of two months (September - November) 
to film the making process of their projects. We also thought it was 
convenient to leave enough time for the editing process, which 
would lead to a five-minute video, since there would have to be a
weekly record of each single project. Finally, the due date was 
set on the week previous to the Christmas holiday. A few projects 
were exceptionally handed in after this break, since some correc-
tions had to be made. The mark obtained in this project was worth 
the 60% of the global mark in ICP. This means this project was 
a deciding factor in order to successfully pass this subject, which 
leads to Final Year Projects (FYP) and Dissertations in the 
second term.
 The subject ICP has a duration of three hours and a half per 
week for each group of approximately 30 students. Those three 
hours are taught in one day’s class (6 ECTS). It is the only compul-
sory subject during the first term, and it is taught to four different 
groups (P1, P2, P3 and P4). There was an in-class monitoring of 
the videos every two weeks, as well as an online monitoring via 
email, using the platform Wetransfer.
 Both the schedule and the project description were explained 
in detail and printed to be handed in to each student during the 
project’s presentation, in the first class. We carefully remarked 
the most important aspects of the work (maximum video length, 
format, editing characteristics, recommendations, importance 
of class attendance, etc.) in order to avoid any possible misun-
derstandings or unwanted interpretations. Technical advice was 
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also given to help them during the first days of the filming. Our 
intention was to make this proposal as simple as possible, since we 
were concerned about its documentary clarity, rather than about 
aesthetic aspects.

2.3 · Referents
2.3.1 · Diaries and sketchbooks
Writing a personal diary as ‘training’ has several advantages. 
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In the first place, by writing a diary we are able to transform our 
thoughts into tangible realities. In the second place, thanks to 
our diary, we will not forget experiences or feelings that can be a 
source of inspiration for the work we are carrying out at a certain 
moment. Letters to Theo by Vincent Van Gogh and Salvador 
Dalí: Diary of a Genious are remarkable examples of diaries that 
have helped us to develop this project. Many plastic artists have 
expressed themselves through the written word to share their 
deepest concerns. The diary is a complement where they reveal 
the discoveries made while being at work. The most prominent 
feature of the diary we suggested to our students was its audio-
visual format.
 Before carrying out this teaching innovation strategy, we con-
sidered other similar options. Among them, our main referent was 
the MFA Computer Thesis 2013, from the School of Visual Arts 
(SVA) in New York2. Their results were highly revealing for us due
to their raising of awareness of the young artists’ individual identi-
ties.

2.4 · Aims
One of our main purposes regarding the project ‘Video Diary’ 
was to make it function as a register and documentary of the work 
the students carried out in the workshop space, provided by the 
faculty. What is peculiar about it is the fact that it was the students
themselves who made all the filming, which finally became a five-
minute video. And now, we are going to enumerate the specific 
aims that underlie this proposal, and as you will see, there are 
more than one function and questions to be dealt with:
 - Favoring the comprehension and later communication of 
cognitive and creative individual
processes.
 - Strengthening the monitoring and assessment 
of the students. 
 - Guaranteeing the usage of infrastructures.
 - Being a referent for Final Year Projects (FYP) and 
Dissertations.
 -Creating a generational video archive for its later study.

2. MFA Computer Art 

Thesis 2013, New York 

School of Visual Arts 

(SVA),

http://new.livestream.

com/MFAComputer-

Art/Thesis2013
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2.4.1 · Favouring the comprehension and later 
communication of cognitive and creative individual 
processes
As we have said, the concept of sketchbook is essential wihin the 
field of Fine Arts, in oder to organise all the inspiration and men-
tal schemes that take place along the creative process. The fact of 
taking time into account adds a fourth dimension to the project,
which requires exceptional powers of synthesis and flexibility 
when passing on knowledge.
 At the same time, this is beneficial for an equally important 
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issue the students are well acquainted with, because of the 
experience acquired during the dregree. We are talking about the 
speech, about putting their whole creativity into words. This gives 
them the chance to polish up their own expressions, learning to 
avoid the use of tags, circumlocutions or vulgarisms. Further-
more, the camera works as an ocular prothesis that records every 
step and gives them a different perspective. Thus, they were able 
to check how their minds work, the way they face inconvenients 
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and how they reach solutions. All in all, it has become a personal-
ized tool, truthful and objective, provided that they show them-
selves sincerely and without any prejudices.

2.4.2 · Strengthening the monitoring and assess-
ment of the students
The inmediacy and objectivity the camera provides make it a 
powerful tool for the passing on of knowledge. An example of this 
can be found in documentary journalism and social report, which 
are two kinds of journalism that currently often appear on TV 
contents. The exponential development and massive use of new 
technologies, such as mobile devices with more and more power-
ful video cameras - and the Internet - with sites like Youtube or 
Vimeo - has allowed a growing number of users to participate and
experiment with that technology. Since we are not alien to this 
expanding phenomenon, and trying to follow the path of other 
similar works, our proposal intends to establish strategies that 
would allow both students and professors to build new learning 
and teaching strategies. These strategies can also serve the moni-
toring and assessment of academic activities and projects.

2.4.3 · Guaranteeing the use of infrastructures
Controlling and guaranteeing the suitable use of workshop spaces 
provided by the faculty of Fine Arts in Pontevedra is not a minor 
issue. This is especially true in the case of last-year students, when 
we talk about not a communal space, but an individual space for 
each student, which they were allowed to personalize and use dur-
ing the whole academic year 2013 / 2014. However, experience 
has shown that (in the case of students from previous years) in 
most cases, this priviledge has not been repaid with the expected
commitment and participation. There were many students who 
declared to have more freedom and resources at home, and even 
discarded the use of these spaces. This turned into subsequent dif-
ficulties when the time of the academic planification came. In
addition to this existing problem, there is a damage that has to see 
with monitoring and assessment procedures. An empty space or a 
space with irregular and intermittent uses makes the observation 
and analysis of the processes of each creative project very difficult. 
We insist on taking into account the fact that we are referring to a 
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fourth-year subject, ICP, in which the word ‘process’ characterizes 
its teaching technique. The fact of being able to contrast and have 
access to the traces left by the student in his own workshop, his 
discoveries and ruled out options, provides the teacher with extra
information. This is very interesting and helpful in order to 
establish a context for the rest of activities and projects within the 
subject. In addition, students who regularly use their workshops 
interrelate with their collegues, thus giving place to a productive 
and stimulating area for the artistic creation, as well as for the 
exchange of different points of view and experiences.

2.4.4 · Being a referent for Final Year Projects (FYP) 
and Dissertations
In the second semester, students could decide who would be their 
form teachers to give them guidance regarding their Final Year 
Projects (FYP) and Dissertations. They could show them their 
lines of research, sketches and proposals, and the video diary 
made it easier for the teacher to contextualize all that material, 
not only through the contribution of creative and procedural key 
aspects, but also through the students’ own reflection and
expression. Let us not forget that students filmed at least once 
a week the work carried out in their workshops, with the aim of 
having a good amount of material. But the most important thing is 
that they faced a situation they had never faced before. During the
most part of the degree, they were passive subjects, guided by 
their teachers’ advice and corrections, and at this point they 
turned into their own critics. They had to make decissions about 
what parts of the filming they would include in the final editing, or
found themselves reflecting on their own work.
 One of the key suggestions they were given was to look at the 
space provided as if it was their own TV set, and to express their 
findings in an appealing and enjoyable way, from that perspective. 
Another important recommendation had to see with losing fear.
They were urged to reveal ideas and intuitions that, though not 
ripe enough at first, could turn into more ambitious proposals. 
This is something their form teachers could help them with, when 
giving advice about which research lines would be the most ap-
propriate to follow, and which ought to be discarded.
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2.4.5 · Creating a generational video archive 
for its subsequent study
A videodiary is a little testimony of the students’ artistic and vital 
interests. But it is also, by extension, a historic compilation of all 
the students who graduated together, a generation of Fine Arts 
students. Provided it is duly organized and filed, it can become a
useful tool in order to compare one generation with another, and 
thus evaluate the impact of new tendencies on specific groups. It 
is worth mentioning that the fact of having audiovisual material 
-which is the final digital stage3- makes it incredibly easier to
store and file materials for their later use.
 The video diary would also help to understand how the 
creative process takes place in the first person, that is, from the 
student’s point of view, who is already a potential artist.
In this sense, the material is highly interesting as a very useful 
tool. It can be used to find out about the kind of teaching strate-
gies that could be most beneficial for the student.
 Let us not forget that the camera would be inside 120 students’ 
workshops, taking record of different problems and points of 
view. This ‘scientific’ approach given by the camera was already 
discussed by Walter Benjamin, in his book The Work of Art in The 
Age of Mechanical Reproduction, where he talked as follows 4:

‘As compared with painting, the cinema, due to the degree of 
detail it offers, allows a more specific kind of analysis to be 
made, as well as different points of view. As compared with 
drama, the cinema makes it possible to individualize and 
distinguish the elements of performance much better. This fact 
tends to favor the correlation between art and science; hence its 
relevance. Indeed, whenever we consider a clearly individual-
ized behaviour in a specific situation (as when a muscle is cut 
off from the body) we can
no longer be certain whether we are fascinated by its artistic 
value or by its scientific usefulness. Thanks to the cinema (and 
this will be one of its revolutionary functions), we will be able to 
recognise the identity between the artistic and scientific use of 
photography, two aspects which have traditionally most often 
been differing.’ 5
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 We emphasize that ‘scientific usefulness’ which Benjamin 
describes and we can also perceive in films such as Tim’s Vermeer 
(2013) and the legendary Spanish film Dream of Light (1992) about 
the painter Antonio López, adding the enormous value of the 
cameraman himself, in this case, the student. Each videodiary will 
simultaneously provide two interrelated factors. There is an objec-
tive point of view; the filming of the changes taking place in each 
workshop -objects, photographs, diagrams on the wall, pictures or
audiovisual elements - and a subjective point of view - the student 
himself thinking about his work of art and interests. Within the 
objective elements, we would like to stress the audiovisual as-
pects. Unlike the classic format of a sketchbook, the possibility of
including movement and sound makes the videodiary an accurate 
witness of whatever happens inside the art workshops. Disciplines 
such as videoart, performance, sound art or working progress 
techniques could also be recorded, making it possible to registrate
any kind of proposal or process.

3 · Conclusion
The project ‘Video Diary. From the Sketchbook to the Final 
Artwork’ is an original proposal of the Faculty of Fine Arts at Vigo 
University (Spain), carried out during the first term of the degree’s 
fourth year, 2013 / 2014. It was precisely due to its unprecedented 
nature that the proposal was somehow shocking . The surprise 
factor brought for and against reactions. The cause for the initial 
rejection was mainly ‘fear’. Insecurity gripped the students during 
the first weeks, since they did not have any specific artistic project 
to show, so that it was quite hard for them to start filming. After 
this first period, the video camera was no longer the enemy, but 
an ally. The production and oral communication improved sub-
stantially. During each visit of their form teachers to revise their 
works, some details were polished up, improving the quality of the 
video step by step.
 Regarding this point, we have to stress the fact that the techni-
cal requirements for thevideodiaries to be carried out were easily 
achieved. Last-year students have enough strategies in order to 
film and edit their own work. In addition, as we have said, we were 
able to advice the students during the online and in-class monitor-
ing, thus enriching the results.
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 We took the reports we made from the fortnightly visits we 
paid to the students into account, as well as the marks of the 
videos and the students’ own assessment of the project. Baring 
this in mind, we came to the conclusion that the time given for this 
project should be longer. That is, instead of being a one-semester 
project, its quality would be improved if it was an anual project. 
On the other hand, we considered whether the fourth year of the 
Degree in Fine Arts would be the best time to introduce it.
 Perhaps a research and creation master would be a better 
choice. We think so because at such stage, students have already 
overcome the ‘fear’ to the white canvas. In other words, fear to not 
having a personal, solid project to show. If the experience repeat-
ed again in the same year, students would need some motivation 
since the end of the previous year, so that they would overcome 
that fear to not knowing what to tell, what to show.
 Finally, we would like to point out that the type of video diary 
we present has a strong functional character. Not only can it be-
come a tool for the generational study of every last-year sudent of 
Fine Arts, enriching its videographic files, but also a sort of letter 
of introduction when applying for a job. That is to say, the video 
diary can also become a video-CV for design or fashion compa-
nies, art galleries, etc. Its uses can be endless.
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Abstract
The predominant approach to story development in animation 
practice  is often a variation or simplification of the three-act story 
structure. This is because it is often considered to be a compre-
hensive ‘one size fits all’ narrative model, which divides the story 
into three acts (beginning-middle-end) in order to create an 
overview of the story line and its development. However, this ap-
proach to story development in animated short films often creates 
an inflexible and limited starting point and understanding of the 
potential plotline, especially when the story is portraying difficult 
and complex issues that demand an alternative plot structure. The 
aim of this paper is to put into perspective how the mental process 
of metaphor can be understood and used to develop the under-
lying structure for the narrative plot, rather then the standard 
narrative three-act-structure. It is the hope that such an alterna-
tive model to the three-act-structure will create an opportunity 
to develop new and exciting plotlines and stylistic effects within 
the animated short film, which might otherwise be left unnoticed 
in the process of the story development in animation practice. I 
will firstly outline the basic elements and purpose of the standard 
metaphorical and narrative model. I will then move on to discuss 
the benefits and disadvantages of the two approaches when they 
are employed in the animated film. Finally, I will conclude that the 
use of visual metaphors as narrative strategies in animation prac-
tice can offer the storyteller a way to convey the film’s message 
indirectly to the audience when the meaning is transferred from 
one thing to another and by working alternatively with the audio- 
and visual effects during the development of the plotline. 

Carmen Hannibal1
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1 · Introduction
The aspect of storytelling plays an important role in the modern 
animated film, short as well as long. If it is the goal of the storytell-
er to create an animation that wants to do more than just enter-
tain, by solely being action driving or colourful, it is often the story 
which has to carry the project. Given the resource consuming 
process of making an animated film, it is therefore the task of the 
storyteller to create a gripping and solid story, which can function 
as a spine for the film and instruct the additional elements during 
the making.
 The predominant approach to story development within 
animation practice is often, both amongst students and profes-
sionals, a variant and/or simplification of the three-act structure 
with a beginning, middle and end as a ‘one size fits all’ narra-
tive model. This structure is for that reason considered the most 
successful method for mainstream storytelling, and has now 
become the standard for teaching story development in anima-
tion practice. For the inexperienced animation students trying to 
create an exciting narrative in story development, the three-act 
structure can turn out to be very difficult to master within the 
limitations of a short student film (which is often no more then 1-4 
min.). This is because such structure often requires a good nar-
rative understanding and experience in transforming ones ideas 
into concrete story actions. This can cause the storyteller’s initial 
intentions, insights and content to get reduced to a stereotypically 
and rigid form which is incapable of dealing with difficult issues 
(McKee, 1999). One ought therefore to ask whether there a) could 
be another approach to story development in animation practice, 
and b) if animation students would benefit from an alternative 
approach to story development? Any alternative to the three-act 
structure may shock or possibly disappoint the viewer. Neverthe-
less such an alternative to story development in the animated 
film will open the doors for stories unsuitable for the standard 
three-act structure. This essay will put into perspective the use of 
metaphor in the animated film by exploring how the metaphor can 
be employed as a alternative and fundamental approach to story 
development, and not just as a decorative story element (Whit-
tock, 1990). 
 Firstly, the basic elements and purpose of the metaphor and 
the narrative will be accounted for. Secondly, the specific require-
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ments which the metaphor demands from the animated film will 
be examined, if the goal is to make the metaphor the narrative 
plot and if the goal is to make the metaphor the narrative plot. 
Thirdly, I will conclude that the use of visual metaphors as nar-
rative strategies in animated short films can offer the storyteller 
a way to convey the film’s message indirectly to the audience, by 
working alternatively with the audio- and visual effects during the 
development of the plotline. More precisely this essay will focus 
exclusively on metaphor in relation to animation and therefore 
not consider how live action could use the metaphor as well. 

2 · How Metaphors Work
When the viewer is watching an animated film it is with the inten-
tion to get an understandable story out of the experience (Bord-
well, 1985). This desire can be motivated in different ways. The 
metaphor motivates the viewer by the hope for an aha-experience. 
This is because the overall purpose of the metaphor is to say one 
thing as another. The aha-experience is a mental process that, 
when the idea to solve a problem or a new realisation, arises. For 
that reason, the metaphor will motivate the viewer to gain a new 
realisation about what the viewer has seen during the film.
  

F.1 This figure simply 

illustrates how the 

metaphor motives the 

spectator by creating 

an aha-experience.
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 The viewer always brings into play an amount of personal 
knowledge and experiences when watching an animated film. 
This amount of knowledge and personal experiences are il-
lustrated as a circle. When the viewer experiences a metaphor, 
something new arises which the viewer does not yet understand. 
This is illustrated by a dot appearing in the middle of the circle. 
For instance, if it is mentioned ‘he is a lion’, it is not thought to be 
a lion of flesh and blood but something else. The viewer knows 
this, because the viewer is aware that ‘he’ is a man, and there-
fore not a loin, which for this reason must ‘lion’, must stand for 
something else, something beyond the literal. The viewer is now 
aware that there is a meaning, but does not yet know which mean-
ing there is being referred to. This motivates the viewer’s hope for 
an aha-experience, and the reference shoots to the periphery of 
the collected knowledge in order to find out what could be meant 
by ‘lion’. At the periphery, the reference finds a new meaning 
and creates an aha-experience in the viewer. The aha-experience 
is experienced in that instance that the viewer realises the new 
meaning, which is created by the metaphor.
 The metaphor therefore differs from the narrative because 
it only addressing the eyes. The metaphor establishes a picture 
for the viewer, which makes the viewer arrest for a moment, and 
procurements ‘look’ (he is) a lion. The metaphor is thus a silent 
experience, and does not address the voice and ears of the viewer. 
When the metaphor only addresses the eyes the procurement will 
become peaceful, since the metaphor will not ‘talk’ to the viewer 
and therefore create proclamation, which subsequently could out-
rage the spectator with requests. When there is no proclamation 
there is nothing to listen for, hence there is no need to addressing 
the ears of the viewer. As a result from the described nature of the 
metaphor, it will then only shows itself for the viewer who wants 
to ‘see’ it, and this makes it possible, in a peaceful way, to procure-
ments difficult issues by not getting too close to the viewer since it 
does not call upon attention by proclamation or sound. Insofar the 
metaphor meets the vision of the viewer on a common level, free 
of the voice and the self, it becomes alive and peaceful. Because 
the procurement of the metaphor is peaceful, the audience will 
therefore perceive the message indirectly. Due to the peaceful 
conveyance of the message there might however be a risk that 
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the viewer may loose interest and some may even find it boring 
(Ricoeur, 1977).
 The viewer must actively reflect upon the shown metaphor 
presented in the animated film to release the aha-experience.  The 
quality of this reflection relies on the spectator’s ability to reflect 
upon one-self and one’s experiences. The metaphor is therefore 
often only detectable by the viewer who relates to it.

3 · How Narrative Works
Another way to motivate the spectator is by narrative. In this 
case the viewer is motivated by the hope of a plot. The plot is the 
underlying construction in the narrative which gives the story its 
meaning. By creating prospective actions in the story the narrative 
is plotted, which subsequently motivates the spectator to detect 
and understand the intentions behind the story. It is the hope of 
a plot that keeps the viewer wanting to see more of the narrative, 
and thereby the hope that the story has a meaning when it has 
been told.

 One again, every person brings in an amount of personal 
knowledge and experience when watching an animated film. This 
amount of knowledge and personal experiences are this time il-
lustrated as a rectangle. The viewer is led forward (in the provided 
illustration from left to right) in the narrative by the plot. The 
viewer is taken by the hand of the storyteller, and carried thought 

F.2 This figure illus-
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the story till it finishes, which is illustrated by a straight line mov-
ing across the rectangle. During the story there is no requirements 
that the viewer gives the events showing in the film new mean-
ings, and thus no aha-experience arises in the viewer 
(Brooks 1984). 
 The narrative neither addresses the eyes of the viewer, as the 
metaphor does. Instead the narrative addresses the identification 
of a ‘self ’, as well as the voice and ears of the viewer. Through 
the plot the storyteller creates a self/character with the help of 
emotional effects created through the story actions. These emo-
tional effects affect the viewer to indentify with the self, as the 
viewer recognizes these feelings or experiences, or identify with 
something similar to oneself in the narrative. The narrative also 
addresses the ears of the viewer by means of music and sound 
effects. This happens as the viewer via the dialogue and music is 
led through the story and instructed about the narrative course 
and plot. When addressing the self and the ears there is, however, 
a risk that this will outrage and provoke the viewer. By emotional 
effects the viewer can experience not to identify with the story-
teller’s self, and thereby become outraged or provoked by the 
proclamation in the story. Exaggerated use of sound can likewise 
provoked the viewer by its proclamation. The storyteller must 
therefore be aware not to outrage and provoke the viewer if the 
storyteller wishes to deal with difficult issues since it may get too 
close to the viewer.

4 · Metaphors as Narrative Strategy
It was the goal of the previous sections to show that in perspective 
of storytelling there is a difference in how the metaphor, in con-
trast to the narrative, motives and creates contact with the viewer. 
Given that it is often the three-act structure that is employed in 
story development, animation students are primarily taught to tell 
their stories in a way that mostly resembles the narrative form. 
Consequently they are instructed in how the narrative has to 
motivate the viewer by indentifying with the self in the story and 
by means of music and sound. The potential plotline is therefore 
from the beginning effected by the way the storyteller are advised 
to think about, not just the from but also the content of the story. 
If the storyteller is willing to explore how the animated film is 
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also able of working with a metaphorical plot, the storyteller must 
proceed in different manners during the story development pro-
cess. Firstly, the storyteller must look at the stylistic differences. 
Secondly, there must be an acceptance of a storytelling form that 
allows for other expectations to the animated film.
 When the metaphor becomes the narrative plot of the story, 
the viewer can experience how the narrative course is leading 
towards a picture that, in a peaceful way, shows an opportunity 
in the viewer’s own life. The storyteller can use the metaphor as 
a pervasive layer in the creation of the narrative structure of the 
film, and the aha-experience becomes the indirect message and 
meaning of the story. The course of the film is allowed to move 
freely around the metaphor, as long as it does not drown the 
metaphor. The metaphor is disposable for the storyteller to convey 
difficult issues in a peaceful manner that does no outraged and 
provoked the viewer. The indirect message in metaphors does 
not make moral judgments, which often lead to reaction, but 
instead initiates proactively. The storyteller must revaluate which 
narrative elements is being used to show the metaphor in the best 
possible way when the metaphor becomes the narrative plot of the 
story. In fact, it can be agued that the metaphor as the narrative 
plot is an alternative approach to the story development of the 
animated film both in theory and practice. 
 It is stylistically important for the storyteller in the animated 
film to be aware that he or she is working with a metaphor as the 
narrative plot, because such approach to the creation of the story 
calls for certain requirements in order to show the metaphor in the 
animated film. Previously it was demonstrated how the metaphor 
only addresses the eyes, and it is therefore a crucial requirement 
that the metaphor is not ‘drowned’ in stylistic effects. This causes 
the storyteller to equilibrate the stylistic effects so that the view-
er’s interest is maintained during the film experience but simulta-
neous does not drown the metaphor. Because the metaphor only 
addresses the eyes of the viewer, immense stylistic effects will 
eventually drown the metaphor if they are not matched with the 
need for silence and tranquillity that the metaphor require for the 
viewer to see it. These requirements will become essential for the 
determination of the stylistic effect’s placement in the narrative 
course of the story, and likewise in their expression within the ani-
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mated film. Sound must therefore in the same way be minimised 
around the central metaphorically aha-experiences. The purpose 
of sound, music and speech is therefore to support and follow the 
narrative course, as these ‘tools’ appeal to the voice and ears of 
the viewer, and therefore to the emotions and identification 
of the self. 
 It is the storyteller’s difficult task to critically assess to what 
degree the stylistic effects can both maintain the interest of the 
viewer while at the same time not drowning the metaphor. Visual 
effects must as well as music and speech be toned down in the 
animated film to allow the metaphor to be visible for the viewer. 
If the right balance is not found the storyteller may risks to loose 
the viewer’s interest in the metaphor and thereby finally wanting 
to not to watch the film to its end. The viewer who loses interest 
in the metaphor will consequently find the story downright boring 
because both the themes and effects will become too peaceful/
boring. There is a risk that the animated film may become boring 
when the storyteller uses the metaphor as the narrative plot in the 
story. The storyteller should therefore ideally accept this risk in or-
der to capture those who will experience the aha-experience, even 
when the storytelling is aware that some viewers will get bored 
during the film experience. In this way animation must be boring/
peaceful because it cannot otherwise show the metaphor as the 
narrative plot. Animated films that are structure around the visual 
metaphor as the narrative plot will eventually display an alterna-
tive way for the viewer to deal with difficult issues.

5 · Conclusion
It was the aim of this paper to examined to what extent it was 
possible to approach the process of story development in the 
animated short film alternatively to the three-act story struc-
ture, which would allow the storyteller to work alternatively with 
difficult issues and complex content. The first part of the paper 
describes how the metaphor motivates the viewer with a hope of 
an aha-experience, and that it appeals to the eyes of the viewer. 
This understanding of the function of visual metaphors is impor-
tant for the choice of stylistic and audio effects in the animated 
film, and they must be toned down in order to show the metaphor 
to the viewer. In the second part of the paper there is given an ac-
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count of how the narrative motivates the viewer with the hope of a 
plot, and therefore appeal to the identification of an ‘I’ in the story 
through voice and music. In the third part of the paper the benefits 
and disadvantages are discussed when one wished to apply a 
visual metaphor as the narrative plot in an animated film. If the 
visual and audio effects are not rightfully balanced and judged by 
the storyteller, he or she may risks that the metaphor is lost in the 
effects and that the viewer eventually looses interest in the film.
 When the metaphor is employed as the narrative plot in the 
animated film. This paper concludes that it is possible to relate 
alternatively to the established understanding of story develop-
ment in the education of animation students within animation 
practice. This approach to the animated film opens up for a treat-
ment of difficult issues so that they can be dealt with in a peace-
ful way. This alternative approach to the narrative structure and 
its stylistic effects also allows that animation students to acquire 
alternative tools to convey their stories. The students will thereby 
create new stories in both content and form, and likewise increase 
their self-knowledge and self-development by working with their 
stories on another level then the narrative (Lakoff, 1980).
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Abstract
Apesar de os jogos de tabuleiro terem perdido a sua populari-
dade para os jogos electrónicos não deixa de ser notável que nos 
últimos tempos tenham voltado a conquistar adeptos. Na sua 
essência os jogos de tabuleiro podem ser considerados objetos de 
comunicação visual, que englobam uma grande variedade de ima-
gens, símbolos e instrumentos de suporte a essa atividade. Neste 
sentido, pretendemos apresentar o projeto prático “A Lenda do 
Galo”, um jogo de tabuleiro desenvolvido no âmbito do Mestrado 
em Ilustração e Animação do Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave. Nascido em 2012, este projeto teve como objetivoprimordial 
compreender de que forma um ilustrador deve tratar os conteúdos 
de uma narrativa para serem utilizados num jogo de tabuleiro. 
Como tal, nesta proposta vamos demonstrar através deste projeto 
como é possível aplicar conceitos por meio da ilustração, asso-
ciando uma narrativa com os elementos característicos de um 
jogo de tabuleiro.
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1 · Introdução
O estudo dos jogos possui uma longa tradição e costumam ser 
analisados por diversas áreas do conhecimento humano, desde o 
antropológico, o sociológico, passando pelo domínio tecnológico, 
entre outros (Huizinga, 1980 [1]). No entanto, associar as pos-
sibilidades criativas da ilustração no processo de produção de um 
jogo de tabuleiro é ainda uma atitude pouco frequente entre as 
empresas e os pesquisadores que se interessam por jogos.
 Observando a cultura lúdica contemporânea verifica-se que 
tem-se edificado numa multiplicidade de artefactos e brinquedos 
electrónicos voltados para o brincar individualizado.
 Embora os jogos sejam uma atividade do quotidiano podem 
ser visualizados como produtos da sociedade e da cultura. “Du-
rante muito tempo, o estudo dos jogos limitou-se a ser a história 
dos brinquedos. A atenção detinha-se nos instrumentos ou nos 
acessórios dos jogos, muito mais do que na sua natureza, nas suas 
características, nas suas leis, [...] os jogos eram tidos por simples 
e insignificantes diversões infantis. Não se sonhava sequer em 
atribuir-lhes o menor dos valores culturais.” [2]
 Sendo a prática dos jogos universal, estando presentes em 
todas as culturas, influenciando e sendo influenciadas pelo meio 
social envolvente, nas mais diversas épocas e sob as mais variadas 
formas, é possível apurarmos que os jogos estão intimamente 
ligados, e são da maior importância, para a cultura, estando asso-
ciados a atividades construtivas e responsáveis como é o caso da 
educação, onde “as crianças ficam motivadas a usar a inteligência 
pois querem jogar bem; sendo assim, esforçam-se para superar 
obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Estando mais 
motivadas durante o jogo, ficam também mais ativas 
mentalmente.” [3]
 De facto, o jogo não só preenche as necessidades de entreteni-
mento, como também contribui para o desenvolvimento cogni-
tivo, social, afetivo e cultural. Dado que, “brincar é visto como um 
mecanismo psicológico que garante ao sujeito manter uma certa 
distância em relação ao real, fiel, na concepção de Freud, que vê 
no brincar o modelo do princípio de prazer oposto ao princípio de 
realidade.” [4]
 Perante estas referências e conceitos, pretendemos neste arti-
go apresentar o processo ilustrativo do jogo de tabuleiro “A Lenda 
do Galo”, analisando os conteúdos de uma narrativa – “A Lenda 
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do Galo de Barcelos” - que, embora apresente uma temática 
regional muito especifica e esteja marcada pela expressão artística 
da região de Barcelos, foi um marco na construção da imagem 
turística de Portugal e fez crescer e promover a própria cidade.
Indicado para idades iguais ou superiores a sete anos, este jogo 
foi projetado para ser jogado em família, uma vez que, os jogos 
possuem características educativas, tornando-se capazes de pro-
mover a socialização e aprendizagem experimental. Conjugando 
ao mesmo tempo prazer e desprazer, liberdade e necessidade, 
espontaneidade e disciplina, construindo-se permanentemente 
um plano cultural e uma interação entre indivíduos 
(Brougère, 1998 [4]).

2 · Os jogos de tabuleiro: principais elementos
É plausível afirmar que os jogos de tabuleiro fazem parte da 
cultura de uma sociedade desde há muito tempo (Murray, 
1951[5]). Existe uma grande probabilidade do início da prática de 
jogos de tabuleiro ter acontecido em sociedades historicamente 
longínquas, e sem que existam hoje em dia registos arqueológicos 
concretos dessa prática. A sua origem remonta, portanto, à aurora 
da civilização, sendo poucos os exemplos completos de jogos de 
tabuleiro que sobreviveram para além dos últimos quatro séculos.
Só em terras e culturas onde era costume enterrar os indivíduos 
juntamente com os objetos utilizados ao longo da sua vida, é que 
se pôde constatar a existência de provas satisfatórias destes jogos 
ao longo dos tempos.
 Analisando alguns exemplos verificamos que os jogos de tab-
uleiro começam por abranger uma área preparada especialmente 
para o efeito, sendo essa superfície normalmente conhecida 
por tabuleiro.
  Por sua vez, essa área de jogo é estabelecida de acordo 
com um conjunto de regras, envolvendo peças movíveis colocadas 
sobre a sua superfície. Como por exemplo, dados, pinos, cartas, 
entre outros acessórios, não tendo de ser composto necessari-
amente por todos estes suplementos.
 O tabuleiro é, assim, um elemento primordial nesta espécie 
de jogos, onde a sua superfície não segue exatamente a mesma 
fisionomia e material, podendo ser explorada em vários formatos 
e materiais.
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 Não existe nenhuma fórmula definitiva para criar um jogo 
de tabuleiro, contudo, existem experiências e relatos de Games 
Designers sobre o seu processo metodológico, os passos que 
executaram, algumas dicas e sobretudo a sequência lógica de 
desenvolvimento das suas criações.
 Esta ordem de ideias varia de designer para designer, onde 
alguns preferem definir o tema antes da mecânica do jogo, outros 
desenvolvem a sua estrutura previamente e depois adequam um 
tema. Mas,“(...) antes de tudo, quando um jogo é criado o primeiro 
elemento a ser pensado é o jogador” [6].
 A origem do tema ou ideia para a criação de um jogo de 
tabuleiro poderá ser inesperada e dependente de inúmeras 
contingências, no entanto, uma escolha correta da relação entre 
narrativa e mecânica de jogo será essencial a um melhor desen-
volvimento e fluidez.
 Conceber um tabuleiro para um jogo, ou seja, conceber o es-
paço onde o jogo acontece, é uma tarefa complexa e não se limita 
a simplesmente colocar elementos sobre ele, é preciso que seja 
proporcional e funcional.
 Todos os jogos de tabuleiro têm um ponto de partida, seja ele 
oriundo de uma pesquisa de mercado, onde se tenta encontrar um 
determinado tema potencialmente válido, seja a existência de um 
simples jogo tradicional (Marcelo & Pescuite, 2009 [6]).
 No entanto, a ideia para um jogo poderá surgir de muitas 
outras formas. Se analisarmos a história do surgimento do “Trivial 
Pursuit”, reconhecemos Chris Haney e Scott Abbott o criaram 
numa tarde em que jogavam “Scrabble”, apercebendo-se que 
lhes faltavam algumas peças decidiram criar o seu próprio jogo de 
tabuleiro. Nessa mesma tarde construíram o conceito básico do 
“Trivial Pursuit”: o vencedor será o primeiro jogador que comple-
tar o suporte com as seis categorias. (Tisman, 2008 [7])
 Em jogos como o Gamão, Damas, Xadrez o fator motivacional 
prevalecente é a sua mecânica, fazendo com que o tabuleiro, as 
peças e os componentes em geral não sigam um tema, ou apre-
sentem particularidades que nos façam lembrar alguma história 
ou determinado assunto.
 Ainda assim, em muitos jogos, o conteúdo que se aborda 
influenciará a sua estética e os elementos que farão parte dele. 
Portanto, a escolha de uma temática ou narrativa é fundamental, 
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permitindo ao Game Designer transportar-se para um determi-
nado ambiente, quer seja um mundo de fantasia, um ambiente de 
guerra, de negócios, entre outros.
 Existem, no entanto, jogos de tabuleiro considerados abstra-
tos, onde o desafio é um pouco diferente, uma vez que não existe 
um tema para envolver o jogador numa determinada atmosfera. 
Esses jogos valorizam-se com uma mecânica mais complexa 
(Marcelo & Pescuite, 2009 [6]).
 Todas as mecânicas de um jogo podem ser consideradas como 
um conjunto de ações que são comuns a vários jogos, facilitando a 
aprendizagem e inter-relação de diferentes formas e soluções.
 O nosso jogo está desenvolvido mediante a mecânica generi-
camente designada por “Roll, Spin and Move” (Rolar, Girar e 
Mover)1. Tem uma jogabilidade simples, mas que integra um con-
ceito que permite novas partidas com resultados muito diferentes, 
tornando-se num jogo recreativo e envolvente.

 Não poderíamos criar um jogo de mecânica complexa e 
inovadora, repleto de detalhes técnicos, pois isto implicaria uma 
curva de aprendizagem enorme, um esforço promocional muito 
dispendioso, contrário ao público generalista – pessoas que não 
estão acostumadas a ler regras ou jogar jogos complexos – para o 
qual este jogo se destinava.
 Assim, embora a escolha de uma temática nem sempre seja o 
fator primordial na criação de um jogo de sucesso, a importância 
da escolha de um tema pode ser explicitada através das palavras 
de Roland Barthes (1976) quando, ao salientar que são inumer-
áveis as narrativas no mundo, observa que “a narrativa pode ser 
sustentada pela imagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, 
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fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas as 
substâncias” [8], descrevendo as ações típicas da atividade do 
jogo. De facto, a narrativa está entre os homens, não importando 
qual a classe ou cultura, e, necessariamente nas atividades lúdicas 
como o são os jogos de tabuleiro.

3 · A escolha da narrativa e a sua interpretação
De uma forma simples, a narrativa pode ser definida como a rep-
resentação de um ou vários acontecimentos que incorporam uma 
ação. No entanto, um acontecimento ou uma ação poderão ser 
considerados apenas como uma descrição ou uma exposição, e
não um acontecimento narrativo, se nada de relevante tiver 
acontecido, como é habitual na escrita literária (Abbott, 2008 [9]). 
Um exemplo será a frase “My dog has fleas”, que não contém ação 
narrativa, no entanto “My dog was bitten by a flea” já contém.
 Vivemos rodeados de narrativas que podem ser encontradas 
no mito, na fábula, no conto, no romance, na pintura, no cinema, 
nas histórias em quadradinhos, entre outros.
 A narrativa está presente em todos os tempos, em todos os o 
lugares, em todas as sociedades
(Barthes, 1976 [8]).
Uma vez que “não há em parte alguma povo sem narrativa; [e que] 
todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas, e 
frequentemente estas narrativas são apreciadas em comum por 
homens de cultura diferente, (...)” [8] seria imperdoável não indi-
carmos a lendária história da “Lenda do Galo de Barcelos”, ícone 
da ascensão turística do país, que se tornou presença constante 
em certames e eventos promocionais, como um dos principais 
cartazes turísticos que promovem Portugal.
 Apesar de existirem várias cambiantes desta lenda, uma vez 
que, “contar histórias é uma habilidade humana natural, uma 
habilidade que todo o ser humano tem necessidade de exercitar” 
[10], ela foi transmitida de geração em geração sem perder a sua 
expressão identitária. Tendo acompanhado o crescimento da 
cidade de Barcelos, passou a ser impossível visitar Portugal sem 
levar como lembrança um exemplar do seu protagonista: o Galo.
“Naturalmente, quando uma história particular é capaz de cativar 
a atenção e afeição do público, ela é continuamente ‘imitada’, 
ou seja, recontada, remediada, apropriada, adaptada, estendida, 
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reinventada e referenciada, para além dos limites do 
enunciado (...)” [10]
“A Lenda do Galo de Barcelos” é um tipo de narrativa tradicional 
que tem como características centrais a condensação do conflito 
e o número reduzido de personagens. (Gancho, 2002 [11]) O texto 
foi abordado sobre o ponto de vista dos elementos que nos per-
mitiram dinamizar as ações estabelecidas no tabuleiro, usufruin-
do, também, de pareceres e referências no que diz respeito às per-
sonagens e aos objetos que nelas estão envolvidos, assim como, 
tirando proveito dos espaços geográficos e sociais que pudessem 
contribuir para uma melhor inserção do jogador na história.
 Uma vez que contar histórias é uma atividade comummente 
praticada, é perceptível por todos que as narrativas têm elementos 
fundamentais sem os quais não poderiam existir. Sem factos não 
há histórias, e quem as vive são as personagens, num determinado
tempo e lugar. É por isso que: “Num texto narrativo há sempre 
fragmentos discursivos portadores de informações sobre as perso-
nagens, os objetos, o tempo e o espaço que configuram o cenário 
diegético.” [12]
 Sob estes pressupostos podemos então dizer que fazem parte 
deste enredo quatro personagens principais: a Dona da Estal-
agem, que era uma moça gentil, a beleza da qual era conhecida 
um pouco por toda a parte; o Peregrino galego, que ia cumprir os 
seus votos a S.Tiago; o Juiz, que ditara a sentença de enforcamen-
to por roubo; e o Galo, que estava na travessa que o Juiz ia trinchar.
 A ação localiza-se no centro histórico de origem medieval da 
cidade de Barcelos, que, segundo informações contidas na página 
da Câmara Municipal2, foi, em 1298, a primeira vila condal portu-
guesa instituída por D. Dinis.

F.2 Caixa do jogo de 

tabuleiro – “A Lenda 

do Galo do Barcelos” 

é composta por quatro 

personagens principais 

(presentes em todas as 

variantes da lenda). Na 

sua versão oitocen-

tista é referido que 

o Peregrino fazia-se 

acompanhar do seu 

filho, e que era este que 

tinha sido condenado 

à forca.

2. CMB (Câmara 

Municipal de Bracelos). 

Acedido em 6 de Fever-

eiro de 2013, disponível 

em: http://www.

cm-barcelos.pt/earth/

santiago_pt.jsp



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

180

 Esta lenda imortalizou-se na cultura lusitana através do “Galo 
de Barcelos”, que de símbolo do artesanato Barcelense, se elevou 
a um dos mais importantes ícones de identidade de Portugal 
no mundo.
Segundo Gonçalves (2012 [13]), os itinerários percorridos pelos 
peregrinos a Santiago,no interior do centro histórico de Barcelos, 
foram mudando com o decorrer do tempo.
 Ainda assim, no seu trajeto, segundo Almada (2000 [14]), os 
peregrinos, quando atravessam a cidade, podem passar por sete 
pontos tradicionais de referência: Capela da Senhora da Ponte, 
Ponte Medieval, Cruzeiro do Senhor do Galo, Torre da Porta 
Nova, Templo do Senhor da Cruz, Igreja do Terço, e Solar 
do Benfeito.
 Para Celestino Lores, Presidente da Associação dos Amigos do 
Camino Portugués de Santiago, no seu discurso na Conferência 
“Uma Visão do Caminho Português de Santiago” realizada em 
Barcelos no dia 28 de Abril de 2013, o Caminho de Santiago eleito 
pelo+ interior de Portugal, seria o que se inicia em Coimbra e 
passa pelo Porto, Vila do Conde, Rates, Barcelos, Ponte de Lima e 
Valença do Minho, confirmando Barcelos como um dos pontos de 
referência deste percurso.
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 Neste contexto, o papel que os jogadores assumem dentro do 
enredo narrativo do jogo que aqui apresentamos é o de peregri-
nos que fazem a sua passagem pelo centro histórico de Barcelos 
durante a sua peregrinação a Santiago de Compostela.
 O conceito fundamental do jogo é o de “passagem”. Este é o 
princípio de ação da narrativa implicado na mecânica genérica do 
jogo que faz com que o jogador vivencie a narrativa dos  
peregrinos.
 A mecânica do jogo é simples, mas os movimentos nem sem-
pre são na direção da casa
final. Um dos dados tem uma função especial: permitir ao jogador 
avançar ou recuar.
 O jogo é composto por cinco pinos, referentes a cinco joga-
dores, cada pino representará um peregrino que terá o desafio de 
passar pelas casas do tabuleiro e cumprir a missão.
 O objetivo é ser o primeiro peregrino a conseguir prosseguir 
viagem, ou seja, passar por todos os desafios presentes 
no tabuleiro.

Assim, consideramos os seguintes factores:
 a) O centro histórico de Barcelos, nomeadamente a Capela 
da Senhora da Ponte, a Ponte Medieval, o Cruzeiro do Senhor do 
Galo, a Torre da Porta Nova, o Templo do Senhor da Cruz, a Igreja 
do Terço e o Solar do Benfeito;
 b) As quatro personagens da narrativa: a Dona da Estalagem, o 
Peregrino, o Juiz e o Galo;
 c) O ponto fulcral do enredo: o julgamento;
 d) Factores externos que podem influenciar o desenrolar do 
jogo: mudanças de clima, cuidados médicos, pedido de infor-
mações, etc.;
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Analisando-os verificámos que:
 a) Os elementos pertencentes ao centro histórico de Barcelos, 
deveriam ter um destaque diferente das restantes casas de jogo, 
para que o peregrino se situe no seu percurso;
 b) O uso de cartas com questões permite ao jogador adquirir 
conhecimentos e progredir no jogo;
 c) O uso de um dado com características próprias para reali-
zação de ações na partida
vai introduzir o fator sorte / azar, tornando o resultado do jogo 
cada vez mais imprevisível;
 d) Seria produtivo introduzir uma área restrita no campo do 
jogo para realização de ações – Julgamento;

3.1 · “A Lenda do Galo”: Processo ilustrativo
Atribuímos ao jogo o título “A Lenda do Galo”, onde o peregrino 
(jogador) é convidado a passar pelo centro da cidade de Barcelos 
antes de seguir o seu caminho para Santiago.
 Para criar as ilustrações envolventes à área de jogo tivemos em 
consideração algumas descrições e pormenores (Almada, 2000 
[14]) salvaguardando os seguintes aspetos:
 - O peregrino, na sua maioria, ia a pé e tentava evitar descidas 
e subidas abruptas, sendo os caminhos geralmente estreitos, com 
trajetos simples e quase sempre da largura de um carro de bois;
 - O percurso era na sua maioria rural, salvaguardando algumas 
exceções, e nas bermas encontrava-se vegetação primitiva pre-
dominante;
 - Era notória a presença de fontes públicas, não só para matar 
a sede, como para a higiene pessoal e principalmente para trata-
mento e limpeza dos pés doridos durante a viagem;
 O jogo está repleto de cores vivas e de ilustrações que têm 
como objetivo contextualizar o jogador e indicar ações escritas 
nas casas de jogo. Assim,
 - Os tons de verde e de ocre são utilizados predominante-
mente como ilustração de fundo, com diversas tonalidades. Têm 
como objetivo representar a vegetação e ruralidade do percurso;
 - As ilustrações que acompanham o percurso do peregrino têm 
como objetivo transmitir ao jogador algumas questões relevantes, 
assumindo um papel contextual que serve de fundo e envolve to-
das as características do jogo. Foram colocadas num nível inferior, 

F.5 Ilustração do 
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uma vez que, servem para suportar os outros grafismos do jogo;
 - Recorremos a elementos tridimensionais nas casas de jogo 
que contêm informação, com o intuito de comunicar ao jogador 
quase de forma imediata, sem ter de recorrer ao manual de regras, 
a ação presente nessa casa;
 - Demos um especial destaque à casa “Forca”, porque é uma 
casa de jogo que pode alterar completamente o resultado do jogo;
- Tivemos a preocupação de utilizar ícones que comunicassem 
cromaticamente e formalmente as ações das casas de jogo e que 
enriquecesse o conhecimento dos jogadores sobre alguns por-
menores da lenda (como por exemplo, os talheres de prata);
 - Os elementos tridimensionais, em conjunto com as sombras 
projetadas e a perspectiva, introduzem no tabuleiro alguma pro-
fundidade;

4 · Conclusão
As regras podem ser a essência de um jogo, pois vão definir como 
este tem de ser jogado, em que condições, com quais recursos, en-
tre outros detalhes. Mas, também é importante para qualquer jogo 
ser visualmente apelativo e cumprir com a temática pretendida.
Criar um bom enredo também vai permitir com que o jogador 
vivencie uma boa experiência durante a partida, levando-o para 
dentro do jogo.
 Pretendíamos, assim, criar um jogo pelo qual se aprenda mais 

F.6 Jogo de tabuleiro 

“A Lenda do Galo” 

composto por um 

tabuleiro, 5 pinos, 
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um pouco sobre Barcelos e sobre a sua prodigiosa lenda, tendo 
como apoio a riqueza artesanal desta região, produto de uma 
comunidade dotada de traços culturais específicos.
 Para nós, falar de jogos de tabuleiro é falar em divertimento 
e relacionamento com os outros, observando a sua perspectiva 
cultural e social. Entendemos, também, que os jogos de tabuleiro 
podem ser bastante interessantes devido aos vários níveis de 
complexidade das suas regras, elementos e temas, mas essencial-
mente, por valorizarem a atividade social em comunidade.
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Abstract
Inserido na Fenomenologia da imagem, no âmbito da repre-
sentação cinematográfica, este estudo propõe reflectir sobre a 
importância das imagens enquanto mediações entre os indivíduos 
e a realidade. Através de um estudo prévio, que assenta no en-
tendimento do processo de elaboração das imagens (mecanismos 
visuais e mecanismos cerebrais), pretende-se compreender a
imaginação enquanto fenómeno responsável pela manipulação 
de imagens no cérebro, um processo experimental inerente ao 
processo criativo, à produção de imagens mentais que compõe 
a nossa imaginação, o que nos permite imaginar, representar e 
experimentar o mundo.

Dária Salgado1
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1 · Fisiologia da Visão
Para falar da imagem, é necessário falar da visão. Se a imagem é 
uma vista recriada, ou reproduzida, que se estende entre os nos-
sos olhos e o mundo como aparência isolada dessa percepção, a 
visão, que está em constante actividade, sempre em movimento a
captar coisas em círculo, define o nosso lugar no mundo que nos 
rodeia.
 A imagem pode ser classificada como uma superfície única 
que tenta representar algo que se encontra no tempo e no espaço, 
duas dimensões que são transfiguradas numa forma de memo-
rizar e orientar os indivíduos na realidade envolvente. Não será 
demais afirmar que a história da humanidade é feita através da 
explicação progressiva de imagens, um processo interpretativo 
que relaciona a objectividade e a imaginação. Desta forma, as 
imagens funcionam como mapas do mundo, são mediações entre 
os indivíduos e a realidade, ou seja, têm o propósito de repre-
sentar o mundo interpondo-se entre ambos. Primeiro vemos as 
coisas, imaginamo-las depois, combinamos pela imaginação
fragmentos do real apercebido.
 O modo como vemos a realidade difere e altera-se conforme 
os indivíduos, é filtrada pelo olhar, absorvida pelo cérebro e rep-
resentada pela consciência. O processo de desconstrução das ima-
gem desdobra-se essencialmente em duas fases – a primeira, diz 
respeito aos mecanismos visuais ou percepção, a qual descreve a 
interacção entre o organismo e o ambiente (o referente: luz ou cor 
dos objectos); a segunda, diz respeito aos mecanismos cerebrais, 
no qual o cérebro funciona enquanto sistema criador (construtor 
de mapas, do filme-no-cérebro1, da memória autobiográfica), com 
a ajuda do pensamento, da consciência, da emoção e sentimento.
 As imagens chegam até aos nossos olhos através de excitações 
físicas, ondas electromagnéticas (luz ou cor da forma dos objec-
tos), sob a forma de estímulos provenientes do campo de visão, 
que provoca ‹‹a actividade das cascatas de duas séries de
componentes biológicos (acronia em paralelo, constituída por glo-
bos oculares, retinas, nervos ópticos e configurações neuronais). 
A adequada axonia faz emergir a imagem objectiva, num processo 
natural de sensação...tal representação surge como sinal areal 
de resposta do conjunto de neurónios excitados pela entrada››, 
(Duarte-Ramos, 2003) [1]. Este é o início do processo cognitivo, 
que possibilita ao cérebro formular imagens objectivas que repre-

1. ‹‹a sucessão de acon-

tecimentos externos e 

internos que o cérebro 

vai registando›› 

(Damásio).
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sentam a realidade concreta.
 Contudo, o processo de elaboração das imagens só se concre-
tiza com a ajuda do campo mental. É através da interacção retro-
activa da memória (“a consciência que motiva o reconhecimento 
da imagem”), que a imagem objectiva que resulta da percepção 
(sinal areal/bidimensional) permite a representatividade da re-
alidade concreta na mente. Este armazenamento da informação, 
chamado de teleonomia, possibilita objectivar a imaginação e 
reconhecer as imagens do mundo real. A primeira fase do pro-
cesso corresponde à formulação de imagens objectivas, mas que 
mais tarde com a aplicação da mente a processos internos autóno-
mos faculta a construção das imagens subjectivas, imagens que 
Bachelard [2] no seu livro “A poética do Espaço”, denomina como 
imagens imaginadas. Estas, distinguem-se das anteriores (objecti-
vas), pelo facto de não serem o resultado directo de uma excitação 
do exterior, ‹‹não têm que corresponder a nenhum objecto da
realidade concreta›› [2], surgem de processos que estão relacio-
nados com a imaginação, quando a mente recupera a informação 
que está memorizada em ‹‹neurónios previamente activados, 
de maneira associativa e descontínua, não subordinada a pré-
definições›› [1]. Segundo Gilbert Durand [3], ‹‹a consciência 
dispõe de duas maneiras de representar o mundo: uma directa, na
qual a própria coisa parece estar presente no espirito como na 
percepção ou na simples sensação. A outra indirecta quando, por 
esta ou aquela razão, a coisa não pode apresentar-se em “carne e 
osso” à sensibilidade, como por exemplo na recordação da nossa 
infância, na imaginação das paisagens do planeta Marte, na com-
preensão da dança dos electrões em torno do núcleo atómico ou 
na representação de um além da morte. Em todos estes casos de 
consciência indirecta, o objecto ausente é re-presentado na
consciência por uma imagem, no sentido lato do termo››.
 É através da percepção das imagens, que não se limita ao 
campo visual, mas a toda a experiência sensorial e aos parâmetros 
de design do organismo (operado pelo cérebro), que se determi-
nam os processos de imaginação. É através de fluxos de imagens, 
processo a que chamamos mente ou pensamento, que ‹‹as ima-
gens mentais se tornam nossas devido à consciência›› 
(Damásio, 1999) [4].
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2 · Imagens Reais e Imagens Mentais
A palavra imagem, e segundo Damásio [4], é sinónimo de ima-
gem mental. Ainda existem bastantes dúvidas relativamente à 
definição concreta de imagem mental, mas uma das hipóteses 
actuais é a de que a imagem não deve ser entendida como uma 
‹‹espécie de “fotografia” interior da realidade, mas uma repre-
sentação “codificada” da realidade (mesmo que esses códigos 
não sejam os do verbal)›› (Aumont, 2005) [5]. Assim, as imagens 
mentais são idênticas aos objectos exteriores, são o limite da 
exterioridade, a aparência do real gravado numa parte do nosso 
cérebro, o material a partir do qual se alimentam os nossos pen-
samentos, o que nos permite com a ajuda da consciência cultivar 
a nossa existência através do reconhecimento e da nossa posição 
no mundo e em relação aos outros, construir uma memória dos 
acontecimentos, relacionar o passado com o presente e projectar 
o futuro, criar, inventar e imaginar. Como Morin [6], refere no seu 
livro “O Cinema ou o Homem Imaginário”, a ‹‹imagem não passa 
de um duplo, dum reflexo, isto é, duma ausência...é uma presença
vivida e uma ausência real, uma presença-ausência››, funciona 
como intermediário entre o Homem e o mundo.
As imagens mentais são o que compõe a nossa imaginação, o 
que nos permite imaginar, representar situações imaginárias, e 
experimentar o mundo. É através do acto criativo, que resulta da 
nossa faculdade imaginativa, que manipulamos ‹‹no espírito coi-
sas ausentes, utilizando no seu lugar imagens, palavras ou outros 
símbolos››, (Bronowski, 1983) [7].
 A palavra “imaginação” pode ser utilizada para nos referirmos 
à manipulação de imagens no cérebro, um processo experimental 
que tanto é utilizado em experiências com raciocínios lógicos 
como empíricos e fantasiosos, por outras palavras, o trabalho
Humano nas artes e ciências. As imagens na formação das ideias, 
no desenvolvimento de um pensamento, ‹‹são empregues como 
esquemas, sinais, símbolos, mas não actuam como elementos
reais no acto propriamente dito da formação da ideia››, (Sartre, 
2002) [8]. A mediação que se estabelece entre o mundo exterior 
e o mundo interior, entre o real e o imaginário supõe a utilização 
de símbolos, signos e alegorias. É na força dos símbolos2, das 
imagens e do imaginário que reside a base das representações hu-
manas sobre o meio ambiente. A actividade imaginativa associa 

2. ‹‹Os símbolos fazem 

parte de qualquer 

representação humana, 

todas as artes e ciên-

cias e técnicas que dela 

derivam,

encontram símbolos no 

seu caminho››, (Cheva-

lier e Gheerbrant).
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a experiência e criatividade em qualquer processo construtivo, 
não é possível “falar” sobre o mundo sem termos um conheci-
mento do mesmo, ou seja, uma memória que se transpõe entre 
o colectivo e o individual, entre heranças culturais e as acções 
individualizadas. As nossas acções derivam de uma força
natural, de uma necessidade e vontade de agir e transformar o 
espaço que habitamos no sentido de o descobrir, compreender 
e controlar. Desde as pinturas rupestres que as representações 
visuais são usadas como uma tentativa de controlar o ambiente 
ausente, a origem da construção de uma memória universal que 
ao longo da evolução se foi figurando em diferentes formas de 
representar. A intencionalidade desta acção não nasceu de forma 
consciente, mas num impulso quotidiano, como um eco de uma 
experiência individual que nos caracteriza pela capacidade de 
comunicar, ‹‹na invenção e criação o espirito está livre 
e exuberante›› [7].
 Hoje, no campo das representações artísticas a origem das 
acções e intervenções conservam a sua intencionalidade – a con 
sciência da acção vinculada à origem da criação artística – a ne 
cessidade que o ser humano tem em reflectir sobre o mundo. Os 
seres humanos caracterizam-se pela linguagem, pelo raciocínio, 
pela imaginação e pelas expressões na arte e ciência. A criativi-
dade em si mesma exige a operacionalidade da consciência3 e 
esta está sempre presente no nosso processo criativo, dado que é 
através dela que manipulamos as imagens, o que nos possibilita 
planear e regular a vida, tornando-se na capacidade de conhecer/
sentir, aquilo que concebemos como desejos e anseios. As ima-
gens existem dentro do indivíduo e a sua finalidade consiste na 
capacidade que temos em inventar novas situações e conhecer 
novas possibilidades para o futuro.

3 · Imagem fixa e imagem movimento
O ponto de partida para se pensar o cinema pode ser enten-
dido como fotografia em movimento. A imagem parada nega o 
movimento a mobilidade, é um corte temporal um fragmento 
da realidade. A fixidez de uma imagem implica um passado, um 
espaço que é percorrido até se converter num Todo-Imagem, num 
fragmento que representa o detalhe, a mimésis do visível, um 
elemento físico e opaco que contém em si simultaneamente pas-

3. A ‹‹consciência é 

o que permite que o 

cérebro preste atenção 

às imagens de um 

objecto›› (Damásio). 

Mas a teoria

da consciência não 

se resumir a isto, 
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entre a regulação da 

vida interior e a

manipulação das 

imagens.
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sado e presente. A imagem parada é o divisível, é o que contraria o
movimento, este, em vez de espaço percorrido é o acto de percor-
rer, é o presente.
 Enquanto que a imagem parada pressupõe um espaço percor-
rido, o que é divisível – cortes imóveis que ‹‹pertencem todos a 
um só e mesmo espaço homogéneo, os movimentos, pressupõem
uma duração concreta, uma mudança na duração do todo, são 
heterogéneos, irredutíveis entre si››, (Deleuze, 2004) [9].
 No início do seu desenvolvimento técnico, o cinema foi 
forçado a imitar a percepção natural devido às condições que 
faziam parte da sua produção e que estavam relacionadas com a 
fotografia instantânea, um mecanismo de arrasto das imagens, (o 
arrasto de Lumière), processados em função de instantes equi-
distantes que são escolhidos de maneira a causarem a impressão 
de continuidade4. Estes instantes que correspondem a pontos ou 
tempos “notáveis”, são escolhidos em função de uma posição que 
estão incluídos num processo de movimento, ‹‹é neste sentido 
que o cinema é o sistema que reproduz o movimento em função 
do momento qualquer››, [9]. Assim, podemos dizer que o cinema
é um falso movimento que resulta de cortes imóveis que recon-
stituem o movimento. É na passagem dos instantes equidistantes 
para um suporte que se constitui o filme.
 Segundo Morin [6], a singularidade da criação fílmica ‹‹ori-
gina no facto de trazer uma conjugação de realidade do movimen-
to e da aparência das formas levando ao “sentimento da vida”››. 
Mas, o movimento para além de exprimir a duração ou o todo, 
também corresponde ao que se passa entre os objectos ou partes. 
O todo, não é aqui visto como um sistema fechado, é aberto. 
Podemos entender o sistema aberto à luz das teorias de Bergson, 
o qual compara o ser vivo a um todo – ao todo do Universo, ‹‹se 
o ser vivo é um todo, logo, assimilável ao todo do universo não é 
enquanto microcosmos, fechado como o todo é suposto sê-lo, é, 
pelo contrário, enquanto que é aberto sobre um mundo, e que o 
mundo, o universo, é ele mesmo aberto››, [9].
 O todo é definido pela relação – uma relação que implica 
objectos num espaço aberto, durável e infinito5. O movimento é 
ele próprio um corte móvel de duração, ou seja, o contrário de 
instante que é um corte imóvel do movimento – a imagem parada. 
Quando falamos de imagem parada referimo-nos à fotografia, 

4.  Por exemplo os 
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por mais plana e imóvel que seja traz sempre consigo a impressão 
da realidade. Enquanto que a fotografia imobiliza um eterno 
instante, o movimento dá forma às coisas, acrescenta a dimensão 
tempo e é nele e através dele que o tempo e os espaços são reais e 
deixam ter um carácter fantasmagórico, uma espécie de sombra 
imóvel que apenas aparenta ser real. As visões fragmentárias
unem-se para formarem uma percepção global, por exemplo, a 
representação de uma paisagem ou de um rosto podem ser anali-
sadas ou vislumbradas num processo continuum, numa operação 
de descoberta que vai do fragmento até ao todo – uma descrição 
espacio-temporal6.
 A fotografia não se distingue de forma imediata do seu refer-
ente, gera representações de objectos ou indivíduos com carac-
terísticas da realidade, é um fragmento do tempo e do olhar, é o 
particular, o contigente. A fotografia permite o que só um registo 
uma imagem fixa permite ver – o instante, o detalhe, o pormenor. 
É a isto que Pedro Miguel Frade [11] refere de ‹‹espanto››, perante 
a irrevessilidade do tempo o dispositivo fotográfico
congela um momento, guarda aspectos passados que se des-
vanecessem sem que tivéssemos podido vê-los. ‹‹O fascínio da 
fotografia reside, a meu ver na capacidade de fixar o transitório, 
no acto mágico de “converter o sujeito em objecto››, 
(Barthes, 2001) [12]. O filme deixa de ser uma fotografia animada 
para se dividir numa afinidade de fotografias animadas heteróge-
neas, aquilo a poderemos chamar de planos. O plano deixa de ser 
uma categoria espacial, para dar lugar a uma categoria temporal, o 
que implica alterações no conceito de corte (instante) – passa a ser 
móvel em vez de imóvel. Na evolução do cinema a conquista da 
sua essência faz-se pela montagem, a câmara deixa de funcionar 
só com uma tomada de vista, um plano fixo, espacial e formal-
mente imóvel, para funcionar de uma forma móvel, havendo 
uma emancipação da imagem captada em relação à projecção. 
A diferenciação de planos elimina o tempo cronológico, o tempo 
real dá lugar a uma cronologia compartimentada, ‹‹estabelece 
uma concordância e um raccord entre fragmentos temporais 
segundo um ritmo particular que vem a ser, não o da acção, mas o 
das imagens da acção›› [6].
 O plano no cinema não corresponde a uma reprodução da 
realidade, mas a um

6.  Num plano fixo ou 

imagem parada este 

processo das partes 
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um momento e a um 
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fragmento da realidade que é transformado em signo e concebido 
como uma unidade mínima de significado na definição global da 
cena. É na montagem que os planos são unidos e ordenados num 
continuum, num sentido orientado por uma narrativa que surge
de um argumento e que resulta num tempo fluído, na unidade 
fílmica, no todo ou Ideia.
 A montagem, e como Deleuze refere ‹‹é essa operação que se 
apoia nas imagens-movimento para lhes soltar o todo, a Ideia, isto 
é, a imagem do tempo››7. Assim, podemos afirmar que o movi-
mento é a alma do cinema, o filme desenvolve-se, dura, as coisas 
em movimento criam o espaço e sobretudo criam-se no espaço. 
O cinema não é feito de imagens às quais se junta o movimento, 
é imediatamente uma imagem movimento, é um corte móvel 
associado a um movimento abstracto. A mobilidade das câmaras 
criam sucessivos planos, visões parciais de um mesmo interesse, 
realizam um duplo processo perceptivo: ‹‹vai do fragmentário à 
totalidade, da multiplicidade do objecto à unicidade 
do objecto [6].
 O movimento, e nas palavras de Deleuze [9], aponta sem-
pre para uma mudança, por um lado operada na relação entre 
os objectos ou as partes, por outro, o que exprime a duração e o 
todo. Mais do que numa forma inteligível, o movimento deve ser 
feito de uma forma sensível, organizando o campo perceptivo em 
função de uma consciência intencional. Podemos considerar a 
imagem-movimento como a matéria do filme. Mas, para além do 
movimento, Deleuze [13] também define como questão central do 
cinema, o tempo. Se a imagem-movimento varia, descreve acções 
e reacções, constituindo a matéria do cinema, a imagem-tempo 
acrescenta-lhe memória8. Tempo e memória são condicionais, 
definem-se pela sua relação apontando para o passado, para os 
vestígios, para a matéria na qual se imprime o tempo. O cinema 
pode ser entendido como uma arte do tempo, que constrói e per-
corre espaços – usa a observação directa mediante uma transfor-
mação que se processa através da sua metamorfose – dilatação, 
compressão e reversibilidade. Um processo muito semelhante ao 
do pensamento, no qual as imagens responsáveis pela formação 
das ideias são empregues no sentido de representar o objecto
ausente ou o imaginado, recorrendo a esquemas, sinais e símbo-
los, provocando uma sensação real, produzida como se o objecto 

7. Associada à pos-

sibilidade de se juntar 

vários fragmentos tem-

porais, a elasticidade 

do tempo é descrita na 

aceleração e desacel-

eração ou retarda-

mento do mesmo, por 

exemplo 10 segundos 

representados em 125 

segundos.

8. ‹‹A imagem-tempo 

flutua entre actual e 

virtual, inscrita ou 

reconhecida pela 

memória, confunde 

o tempo mental com 

o tempo físico, actual 

com virtual, e é, por 

vezes, marcada por 

incomensuráveis elos 

espaciais e temporais 

entre imagens››, 

(Godinho).
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referente estivesse presente. Como diz Sartre [8], toda a reali-
dade possui ao mesmo tempo dois aspectos – ‹‹dispõe o corpo 
para a acção e deposita-se no espirito como recordação inactu-
ante››. Uma recordação que se forma num regresso ao passado, 
numa retroacção cuja causa e efeito só é possível com a ajuda da 
consciência, o que nos permite conhecer e manipular o fluxo de 
imagens. Assim, o cinema tem a capacidade de nos aproximar 
do mundo, fornecendo-nos orientações para o mundo interior 
e exterior e abrindo espaço para a criação individual. O filme 
resulta simultaneamente numa invenção e criação do seu autor e 
espectador, num lugar de criação poética onde ‹‹o corpo e cérebro 
humano pela forma como articula e desarticula pessoalmente
as imagens que lhe são propiciadas››, (Ferreira, 2004) [14]. O 
cinema, segundo Viktor Sklovski9, desde as suas origens que se 
tornou inventário universal das criações e das aspirações do ser 
humano. ‹‹Se é certo que o homem teme ou ambiciona aquilo que 
vê, então o olhar fascinado pelo cinema, convertido à hipótese de 
total visibilidade de mundos exterior e interior, abre novos
horizontes aos limites do seu desejo››, (Geada, 1998) [15].
 Deleuze ensina-nos que o cinema é o espaço por excelência 
para a análise das complexas relações entre o passado e pre-
sente, memória e acontecimentos. Segundo o autor, a câmara 
funda uma consciência que se define não pelos movimentos que 
é capaz de fazer mas pelas relações mentais as quais é capaz de 
provocar no espectador. Na sala escura, na experiência individual 
estabelecem-se oscilações constantes entre o onirísmo fílmico e o 
fílmico concreto, tornando o espaço territorial em território de um 
tempo imaginário, numa experimentação afectiva vivenciada na 
primeira pessoa. Bergman, ao afirmar que a sequência de imagens 
actua directamente nos nossos sentidos, leva-nos a compreender 
que o instrumento linguístico no qual se funda o fílmico possuí 
uma natureza imune ao racional e reforça o estatuto onírico do 
cinema. A paisagem cinematográfica que se revela numa faixa 
de luz no contexto da sala escura desperta em nós um sentido de 
imensidão, predispõe-nos psicologicamente para o que vemos e
imaginamos; convertendo-nos ‹‹num lugar de ressonâncias dos 
efeitos das imagens››, (Grilo, 2006) [16]. A poética consiste na 
atitude receptiva que adoptamos perante os estímulos que re-
cebemos do ecrã juntamente com a atitude criativa, de recriação 

9. (in Geada).



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

196

e montagem10. Da imagem ao imaginário, Morin diz-nos que o 
documental, enquanto visão objectiva, onde a câmara funciona 
como prótese dos nossos olhos realizando um retrato fiel e
documental do mundo, funde-se com o ficcional cujo imaginário 
entra em actividade permitindo que o espectador estabeleça 
uma relação de entendimento subjectivo com o objecto. Ainda 
que possamos encontrar géneros ou atitudes diferentes na arte 
cinematográfica, o cinema, e como Morin refere [10], ‹‹torna-
se sinónimo de ficção››, a ficção desenvolve-se com o cinema e 
este com a ficção. ‹‹E assim vemos nós, uma vez mais, como o 
cinematógrafo objectivo e o cinema de ficção se opõem e se ligam. 
A imagem é o estrito reflexo da realidade, a sua subjectividade 
está em contradição com a extravagância imaginária. Porém esse 
reflexo é já, ao mesmo tempo, um “duplo”(…)››11.
 Ainda que a associação entre imagem e imaginário esteja pre-
sente em todas as representações, porque ‹‹actua num duplo reg-
isto (na “dupla realidade”) de uma presença e de uma ausência››, 
no cinema a relação é mais evidente. Falar em cinema implica 
falar em imaginário, independentemente do género cinematográ-
fio. Os universos de diegese variam conforme a relação que o 
autor estabelece com aquilo que ele entende ser a sua “missão” 
enquanto criador de imaginários mais ou menos influenciados 
pela realidade.
 Na sala escura o espectador defronta-se com a dialéctica do 
exterior e do interior, uma relação espacial imaterial na qual con-
templa uma paisagem. Como Bachelard [17] refere, na imensidão 
encontramos a categoria filosófica do devaneio de grandeza, 
pois a ‹‹contemplação da grandeza determina uma atitude tão 
especial, um estado de alma tão particular que o devaneio coloca 
o sonhador fora do mundo próximo, diante de um mundo que 
traz consigo o signo do infinito››. Na sala de cinema o espectador 
está psicologicamente receptivo ao que vê e imagina, é mediante 
este poder de “identificação” (espectador/imagem) que a visão 
mágica se processa.

4 · Conclusão
Neste estudo, que se pretende que seja um contributo para a com-
preensão das imagens enquanto mediações entre os indivíduos 
e a realidade, foi necessário estabelecer uma estrutura delineada 

10. Uma atitude oposta 

ao do ‹‹cinema-olho›› 

de Vertov e de todas 

as correntes que estão 

na origem do docu-

mental (por exemplo 

Flaherty), o qual en-

tendia a representação 

cinematográfica como 

uma ‹‹máquina de 

rescrever o real e de o 

revelar sem a aparente 

intromissão da subjec-

tividade››, (Geada).

11. (cont. da citação); 

‹‹A imagem já se 
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poderes subjectivos 

que a vão deslocar, 

deformar e projectar 

para a fantasia e para 

o sonho. O imaginário 

enfeitiça a imagem, 
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O imaginário prolifera 
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Morin).
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entre a compreensão e definição de imagem, segundo os mecanis-
mos visuais e cerebrais ligados à percepção visual, a relação entre 
as imagens reais e as imagens mentais (para se compreender o 
fenómeno da imaginação que antecede o acto criativo) e final-
mente, a imagem no campo cinematográfico, mais especifica-
mente a relação entre as imagens fixas e as imagens movimento.
Vimos que segundo Damásio, a palavra imagem é sinónimo de 
imagem mental, o que significa que as imagens são uma re-
produção aparente da realidade que se vão gravando, acumulando 
e armazenando (teleonomia) no nosso cérebro (com a ajuda da 
consciência que motiva o seu reconhecimento) alimentando 
assim os nossos pensamentos, criando fluxos de imagens que 
derivam dos processos internos operados pela mente e constru-
indo imagens subjectivas, ou imagens imaginadas. Um processo 
que compreende toda a experiência sensorial associada às 
capacidades do cérebro, pelo uso de parâmetros de design, que 
permitem projectar imagens que não se limitam à reprodução 
da realidade (imagens objectivas ) mas que ganham relevância 
e autonomia determinada pelos processos de imaginação. A 
consciência, enquanto responsável pela manipulação de imagens 
e inerente ao processo criativo, mais concretamente às represen-
tações visuais que nascem com a nossa espécie como uma forma 
de comunicação e criação, permitiu uma ligação entre a regulação 
da vida interior e a manipulação das imagens.
 No campo da representação cinematográfica, que na sua 
génese temos a relação entre as imagens fixas (como ponto de 
partida) e as imagens movimento (como tentativa de aproximação 
ao real), o estudo ligado à percepção visual é relevante porque 
no seu desenvolvimento técnico o cinema foi forçado a imitar 
a percepção natural, no qual estava implícito os processos de 
reprodução do movimento, da montagem, que muito se deve ao 
processo que chamamos mente/pensamento, um sistema criador 
de mapas, que Damásio refere de filme-no-cérebro, ou seja, ‹‹a 
sucessão de acontecimentos externos e internos que o cérebro vai 
registando››. Neste seguimento, analisamos e reflectimos sobre 
o papel da fotografia enquanto grande referência da imagem fixa 
(fragmento da realidade), para se melhor compreender o filme 
que se divide numa afinidade de fotografias (planos) e que graças 
à montagem criam imagens-movimento, fragmentos temporais 
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que pelo seu todo criam narrativas (diegese) que trabalham o con-
ceito de imagem-tempo e as complexas relações entre o passado e 
presente, memória e realidade. Como refere Godinho, ‹‹A
imagem-tempo flutua entre actual e virtual, inscrita ou reconhe-
cida pela memória, confunde o tempo mental com o tempo físico, 
actual com virtual, e é, por vezes, marcada por incomensuráveis 
elos espaciais e temporais entre imagens››.
 Para terminar, e compreender todo o processo, identificámos 
a importância da relação entre imagem e imaginário (que está 
presente em todas as representações) porque actua num duplo 
registo, mas, que se torna mais importante no campo da repre-
sentação cinematográfica (porque a relação é mais evidente) pelo 
efeito mágico que afecta o espectador acentuado pela sala escura, 
fazendo com que este se defronte com a dialéctica exterior/inte-
rior, uma relação espacial imaterial, um devaneio que lhe permite 
despertar um sentido de imensidão.
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Abstract
Goosebumps, hairs stand on end, a knot in the stomach, an 
inexplicable feeling of chill or even panic… walking through an 
unfamiliar place can have a visceral impact on the human subject.
 This artist’s presentation will consider the experience of view-
ing animation within the context of a site-specific installation and, 
through reference to examples of exhibitions by Birgitta Hosea in 
which contemporary animations are displayed as an intervention 
in historic spaces, will investigate the affect of site and the impact
of the viewing context on the embodied perception of an anima-
tion.
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1 · Introduction
Animation was traditionally seen in a cinema as part of a film fes-
tival, or on TV, or more recently on our computer screen. In these 
viewing contexts the viewer is most often seated in a fixed posi-
tion that she stays in for the duration of the viewing experience 
and does not directly physically intervene with the images on the 
screen before her [1] (mobile, touch-screen media is an interesting 
exception to this). Vivian Sobchack argues that static metaphors 
dominate film theory – the picture frame, the window and the
mirror – and that these deny the dynamic nature of viewing. [2] 
How does the viewing experience of animation differ if the work 
is installed in three-dimensional space as part of an art exhibition, 
museum display or visitor attraction rather than from a fixed seat-
ing position?
 In examining this question, this paper will consider examples 
of four site-specific installations that incorporated animation. 
Writing about site-specific installation is always problematic as 
documentary photographs do not capture the embodied experi-
ence of watching animation while moving through three-dimen-
sional space. This paper will begin by adopting the strategy of 
using thick description in the form of a guided visualisation from 
the perspective of a visitor for the first two installations under 
consideration and then proceed to an analysis of that experience. 
The second two installations will be considered more briefly.

2 · Visitation (2004)
Imagine…
 Leaving behind Euston station and crossing over Euston road, 
you are at once confronted by the imposing caryatids of St Pancras 
Parish Church inspired by the Ionic Temple of the Erectheum on 
the Acropolis. It takes a few moments to locate the entrance to the 
medieval crypt below the more recent 19th Century church 
building.
More caryatids, huge women, frozen in a pose, they guard the en-
trance equipped with empty jugs and extinguished torches. At the 
doorway you read a sign that warns you that you are entering the 
space at your own risk. Crossing the threshold, going down steps
and entering an underground chamber the temperature drops and 
there is a musty smell.
 In the first, dimly lit room you are handed a torch by the 
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curator and as you walk further, you are plunged into darkness. 
Without a map or any directions, the pitch-dark space is unfa-
miliar and unfathomable. Guided only by the dim glimmer of 
a projection barely glimpsed round the corner or the haunting 
soundtrack echoing through the corridors, you explore the tunnels 
with trepidation, your torch occasionally picking out the details of 
ancient brickwork or a family tomb or a headstone. The same film 
is repeated on different screens throughout the space – either full 
projection on the wall or piles of old TV sets that were malfunc-
tioning, detuned or incorrectly colour calibrated. So like in Freud’s 
description of getting lost in the city in his essay on the Uncanny 
[3], you find yourself turning a corner and then returning to the 
same image that you thought you’dleft behind. As you walk in 
front of the TV sets your actual physical body creates an impact 
on the image through ‘interference’ with the transmission of the 
video signal.

 In his essay on the Uncanny from 1919[3], Freud investigates 
the term through its linguistic roots in German in addition to a 
consideration of what is essentially his own personal experience. 
The text starts with a quotation from Ernst Jentsch’s 1906 paper,
On the Psychology of the Uncanny, that defines the uncanny 
as: ‘doubt as to whether an apparently animate object is alive 
and, conversely, whether a lifeless object might not perhaps be 
animate’.[3] Through his analysis of ETA Hoffman’s short story 
The Sandman, Freud focuses on the terrifying figure of the Sand-
man who tears out the eyes of naughty children and develops the 
argument that the reason for the fear that he calls ‘uncanny’ is a 
reminder of ‘what was once familiar and then repressed’[3], a trig-

F.1 Exterior and 

interior, Visitation, the 

Crypt of St Pancras 

Parish church, London
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ger for the various psychological complexes that he had identified 
in his theory of psychoanalysis. For Freud the uncanny leads us to 
question what is familiar, what is reality: ‘It is thus solely a matter
of testing reality, a question of material reality.’[3] In other words, 
the uncanny is scary because we don’t know if it’s real or an illu-
sion. It unsettles us, because it questions what we complacently 
think we know or are familiar with. In Visitation, the use of digital-
ly manipulated video and re-animated photographs plays on this 
notion of an uncanny combination of the familiar with the strange 
– indexical images are taken out of context and re-assembled, thus 
challenging the limits of (unmanipulated) photographic
representation.
 Returning to Freud’s ‘uncanny’ experience of getting lost in 
the red light district of a large city, his feeling of having been there 
before but not remembering when, Jane Rendall conceptualizes 
his notion of déjà vu while in the act of walking as ‘the spatial 
structure of unconscious hiding or folded memory’.[4] Indeed, 
the uncanny experience of the Visitation installation came not 
only from viewing moving images, but also from spatial and 
haptic experience. The installation was created specifically for 
the Crypt of St Pancras church – an ancient, dark, dank series of 
brick tunnels housing family tombs in chambers and dating in part 
from the medieval era.[5] An appropriate site for a project about 
the paranormal, the Crypt is a liminal space between the world 
of the living and the world of the dead; between the past and the 
present; between the light and the dark; between the seen and the 
unseen: a portal into the underworld. The Crypt has a palpable
presence, a spine-tingling ‘aura’ lacking from brightly lit, commer-
cial ‘white cube’ gallery spaces.
 In this site-specific work, moving images imagining psychic 
London were shown in various tunnels and chambers of the 
ancient underground Crypt. The work used digital video manipu-
lation and animated photographic collage to visualise the psychic 
realm and to investigate the use of digitally manipulated images 
to convey the unrepresentable - London, outside rational control 
or reason, peopled with many beliefs and perspectives, too vast to 
be comprehensible.
 In his essay, ‘Walking in the City’, philosopher Michel de Cer-
teau argues that a city is not the rational, ordered place intended 
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by planners and architects. The city is a giant text in flux, storied 
by the interconnected activities of its masses, who are not passive, 
but practise the spaces in which they live. In other words, a city is 
a system in process that is enacted by its inhabitants not a fixed 
place. It is constantly changing and impossible to define.[6] Simi-
larly, part of the experience of an installation is to walk through it 
with many different routes possible and it is by walking through 
three-dimensional space that the visitor makes sense of it.

3 · Medium (2012)
Imagine…
 Leaving behind the hustle and bustle of Bethnal Green tube 
station, making your way though the hectic throng of traffic and 
pedestrians and pushing open the huge, heavy door of St John on 
Bethnal Green church. The stone interior is light and spacious 
with huge high ceilings. It’s December. It’s freezing cold. Muffled 
sounds can be heard from different directions, but you choose to 
turn left and ascend the staircase. The decaying walls are teeming 
with life – fungi of astonishing beauty spreads around delicate pat-
terns of cracks in the plaster. As you reach the top of the staircase, 
that is not normally open to the public, you are slightly out of 
breath with the effort. The Belfry is pitch dark.
 Inside in semi-darkness, framed by the vaulted space, a me-
dium attempts to communicate with spirits through a Ouija board. 
She is in her own world and seems to be incapable of seeing you. 
Shrouded in cotton wool ectoplasm, she channels voices from 
cinema’s past and raises digital spirit guides that are emanations 
of her own inner states. In a trance like state, she communicates 
from the other side through automatic writing until the presence 
of you, the onlooker becomes too much to bear, and in her final 
state of possession she looks you in the eye and shrieks in 
your face.
 This performative installation was conceived as a tableau vi-
vant: a living picture, a moving sculpture that combined a live per-
former and projected animation with a soundtrack of sampled au-
dio clips from Hitchcock’s Rebecca and Powell and Pressburgers A 
Matter of Life and Death.[7] This work uses digitally manipulated 
images to conjure up the spirit world of the media that surrounds 
us as an investigation into how that forms individual subjectivity. 
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It was inspired by Jeffrey Scone’s book Haunted Media [8] as well
as extensive research into the performances of Victorian mediums 
and spirit photography – one of the earliest forms of photographic 
manipulation.

 As in Visitation, the site was an integral part of the work. Prior 
knowledge of the building (or similar such ecclesiastic buildings) 
has an effect on how you perceive the space. In her work on space, 
Doreen Massey argues that space is not fixed, essential and eter-
nal, but plural, relational, in a state of flux, always in the process 
of being produced, subject to the result of interrelationships.[9] 
Massey contends that space is an open system, in which layers of 
co-existing stories coincide by chance.[9] Visualising the conjur-
ing of spirits in a historic building designed for spiritual practice 
added another dimension to the work that would not have been 
present in a conventional art gallery. The film, the soundtrack and 
the performance were only a part of the work. Making an effort 
to get to Bethnal Green on a freezing December night, previous 
associations with churches and church buildings, the coldness of 
the draughty stone interior, its scale and the height of the ceilings, 
being perhaps a little out of breath at the top of the stairs, trying 
to work out the perimeters of space in the Belfry in the darkness, 
the framing of the work by the arch of the ceiling and the acoustic 
resonance of a space designed for bell ringing: all of these factors 
contributed to the work.
 The projected images representing spirit guides and electronic 
ectoplasm were created with a mixture of stop motion, manipulat-

F.2 Medium, St John’s 
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ed video and live drawn animation. In some sections the perform-
er wore the same costume as the digital doubles projected behind
her, creating a doppelganger effect. In other sections, she created 
live automatic writing and drawings that simultaneously appeared 
on screen, leading the spectators to question their assumption that 
the projected imagery actually was pre-recorded. Possessed and 
reanimated by voices channelled from old films, she recalls Alan 
Cholodenko’s notion of the animatic force that underpins cinema 
in which lifeless still photographic images are reanimated in the 
act of projection. For Cholodenko film is a type of animation. In 
his interpretation, the concept of animation – giving the illusion of 
life through movement - takes primacy over the manner in which 
the images were created. Developing this idea to encompass the 
act of spectatorship, Cholodenko reminds us that the viewer both 
reads and is written by the text. This is a reciprocal process, as 
Cholodenko says, “In spectring the subject, the gaze turns the 
subject into spectre(s).”[10] In addition, spectatorship is situated 
in the context of an interconnected web of other viewing experi-
ences that both inform and are informed by each subsequent act 
of spectatorship. In Cholodenko’s words, ‘Cinema spectres the 
spectator even as the spectator spectres it, each having the other 
as its spectre, its haunted house, its corpse and its crypt.’[10]
Moving on from site-specific art installations, this article will now 
more briefly consider animations created for two historical sites 
now used as museums.

4 · Turple (2012)
The strategy of using site-specific installation in historic buildings 
is not restricted to the world of fine art, but also used by museums 
to develop multiple narratives of space that add an extra dimen-
sion to their own interpretation of authentic historical artefacts. 
The Bletchley Park Trust, which looks after the historic centre 
for code-breaking in World War II, commissioned a series of art 
works to mark the centenary of the birth of cryptographer, Alan 
Turing, whose pioneering work led to the development of the first
computers. The Ghost Station exhibition, curated by Art Hertz, 
was sited as a series of interventions into the permanent collec-
tion in the huts where Turing and his colleagues worked together. 
Rather than recalling specific historic narratives, the artworks 
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engaged in different ways with cryptography to not only com-
memorate the historic activities that had taken place in the space, 
but also create a link with contemporary society and communica-
tions technology.

 The exhibition featured artworks such as, Turple, an anima-
tion generated by computer code in which the word ‘Turple’ is 
slowly changed into the word ‘Apple’[11]. This text is inspired by 
the reference to a bite taken out of an apple in the Apple logo - 
itself a reference to Turing’s suicide by eating a poisoned apple. 
The animation was sited in Hut8, the Bombe Room, an auratic 
space where Alan Turing conducted his research into breaking the 
Enigma code. The animation served as a reminder of the brilliant 
work that had once happened in this ramshackle and neglected 
building and of the significance that Alan Turing’s work still has. 
The exhibition took place just before the Bletchley Park site was 
restored and the site has now been redeveloped into a more mod-
ern visitor attraction that opened in 2014.

5 · CUT! (2014)
CUT! was an exhibition at the Old Operating Theatre Museum in 
London[12]. This
museum is sited in a former anatomical theatre and herb garret 
from the ancient St Thomas hospital. There has been a hospital 
on this site near London Bridge for over 1,000 years and, in this 
project, the museum’s creative director, Kevin Flude, was
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particularly interested in attempting to bring back a sense of all 
the people who had once worked in this space that is now filled 
with lifeless items - glass cases and curious objects.
 Animations inspired by the museum’s quirky range of arte-
facts from medical history were created by students from MA 
Character Animation at Central Saint Martins. The forty films 
that the students made were curated by student curators from MA 
Culture, Criticism and Curation at CSM and placed as interven-
tions into the museum’s permanent collection, like a haunting or 
re-animation of the historic objects.
 The films were projected onto the wall of the famous anatomi-
cal theatre, above or below cabinets and displayed on iPads tucked 
away in drawers and surgical cabinets. This juxtaposition between 
original, authentic, auratic objects and their reinterpretation and
recontextualisation through contemporary, digital animation 
proved popular with visitors and raised issues about the commu-
nication of history and how audiences relate to original objects in 
glass cases. It enabled the museum to consider how to reinterpret 
their permanent collection through a temporary exhibition of 
moving images.

F.4 Animation beneath 

a display case, CUT!, 

The Old Operating 

Theatre Museum,

London
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6 · Conclusion
Vivian Sobchack argues that watching a film is not a passive expe-
rience, but involves a dynamic relationship between the viewer, 
the film and the lived-body situation in both viewer and viewed. 
She considers film to be an expression of experience through
experience that the viewer constitutes through her own performa-
tive dialogue with the work:

 Watching a film is both a direct and mediated experi-
ence of direct experience as mediation… Watching a film, we 
can see the seeing as well as the seen, hear the hearing as well as 
the heard, and feel the movement as well as the moved.[2]

 Sobchack maintains that a film is structured in such a way that 
the viewer shares in a direct experience of activities depicted in 
remote locations. In the case of abstract images, and by extension 
animation, she asserts that the viewer identifies with and projects 
her own experiences onto the animator’s own expression of their 
personal experience:

 And, as we watch this expressive projection of an 
“other’s” experience, we, too express our own perceptive 
experience. Through the address of our vision, we speak back 
to the cinematic expression before us, using a visual language 
that is also tactile, that takes hold of and actively grasps the 
perceptual expression, the seeing, the direct experience of that 
anonymously present, sensing and sentient “other”.[2]

 Her argument runs the risk of adopting a classic, auteur-
ist interpretation of film in that a film is equated with being the 
personal vision of one director. It also neglects the historical, 
cultural and social dimension to the viewing experience. Whereas 
Sobchack refers to pure experience as if a film were the perspec-
tive of one person, Alan Cholodenko uses animation as a guiding 
principle to point towards the constructed, ideological nature of 
the moving image illusions we see before ourselves – whether they
are formally defined as animation or live action film – and how 
this, in turn, affects the viewer. What we see from our own ‘ne-
crospective’ is affected by the interconnected, cultural context 
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we are surrounded with. Spectatorship becomes spectreship, says 
Cholodenko, becomes the act of haunting and being haunted by 
simulacra: undead, cultural, historical, social memes and under-
standings that haunt us until our minds are spectred, our thoughts 
are ghosts. [10]
 Sobchack’s argument also neglects the contribution of the 
embodied experience of the viewer to the context in which the 
work is viewed. In The Phenomenology of Perception, Maurice 
Merleau-Ponty maintains that our knowledge starts with the body 
and the information about the world that we receive through our 
senses. The senses do not work in isolation, they work together in 
a moving, living body to create information about the
world ‘out there’. The space that surrounds us is not ‘some sort of 
ether in which all things float’.[13] Because we can move around, 
we can see, hear or feel objects from different angles and, thus, we 
orient ourselves in the world:

... my body is the pivot of the world: I know that objects have 
several facets because I could make a tour of inspection of 
them, and in that sense
 I am conscious of the world through the medium of
 my body.[13]

 Perception takes place from an orientated position, which con-
nects[13] and anchors[13] the subject in the world. Since birth we 
have moved through three dimensions and experienced being at 
the origin of our own perspectival space.[13] This is a fundamental
experience that comes before thought. Our senses are also linked 
to our motor functions.[13] Without conscious intent, we move 
closer to something that interests us, we cover our eyes to avoid 
looking at something, we sway to the beat of music we enjoy. 
Our body is a unified system with which we connect to the world 
outside ourselves.[14]
 Reflecting on the experience of viewing animation (or film) as 
part of a site-specific installation demonstrates the importance of 
movement through the site of reception to the perception of the 
work. This paper has considered the affect of site and how places
themselves can have a visceral impact on the visitor who comes 
to look at animation in an unfamiliar setting. It has argued that a 
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site-specific installation can re-narrate the space in which it is situ-
ated and that the site is re-storied and temporarily estranged from 
its original purpose. Just as the animation creates a new layer of 
narrative in the site, so these two church buildings - home of spir-
ituality and spirits; liminal portals between birth, life and death - 
and the two historic sites – once places of employment, full of
people, now museums full of original objects, but lacking their 
original purpose - permeate and haunt the animation in return: 
adding a sense of history erupting into the present, adding kinaes-
thetic and sensory experience.
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Abstract
A partir de uma conceptualização assente em alguns pressupostos 
dos estudos comparativista e intertísticos, este estudo centra-se 
na análise de um corpus textual de potencial destinatário infanto-
juvenil cujas principais singularidades decorrem da convocação, 
revisitação (paródica, por exemplo) ou revisualização de um con-
junto assinalável de artistas plásticos e de pinturas. Transforma-
dos em matéria (re)nova(da) aliada à palavra ou à ficção, pintores 
e quadros pontuam diversamente um elevado número de obras 
portuguesas e estrangeiras destinadas às crianças e aos jovens, 
configurando uma das mais relevantes tendências da literatura 
em pauta. Os seus efeitos no processo de recepção literária e na 
própria conformação de uma competência intertextual e/ou de 
um repertório cultural serão, igualmente, equacionados nesta 
abordagem.
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1 · Introdução
No ensaio intitulado «Literaturas e Artes», detalhado capítulo que 
integra o Compêndio de Literatura Comparada, organizado por 
Pierre Brunel e Yves Chevrel, Jean-Michel Gliksohn começa por 
deixar registado que «A reflexão sobre a beleza e toda a história 
da estética demonstram que se pode reduzir a literatura e as artes 
a princípios comuns», advertindo, imediamente de seguida, 
«Porém, a literatura ocupa um lugar particular na formação do 
pensamento estético.» (Gliksohn, 2004: 264).
 O presente estudo centra-se na problematização das relações 
intersemióticas que entre a literatura e uma arte em concreto, a 
pintura, se concretizam, em particular, na escrita/edição que tem 
na criança o seu destinatário explícito.
 Na verdade, se o processo criativo alicerçado no encontro 
entre duas artes, as letras e a pintura, nos objectos estéticos 
vocacionados para adultos, tem sido uma temática discutida 
assiduamente ou, por outras palavras, alvo de reflexões variadas, 
sendo equacionada, por exemplo, por Mário Dionísio (1916-1993), 
que, a dado momento, evoca a perspectiva de Almada Negreiros 
(1893-1970) sobre o Orpheu1 , esse «encontro português das letras 
e da pintura» (Dionísio, 1983), ou por Fernando Guimarães (Porto, 
1928), em Artes Plásticas e Literatura, (2003), obra na qual se 
problematiza a referida confluência desde o Romantismo até ao 
Surrealismo, no que à literatura para a infância diz respeito, con-
tinua a observar-se uma notória escassez crítica. É, aliás, o que, 
em certa medida, assinala Sandra L. Beckett, no estudo «Artistic 
Allusions in Picturebooks», abordagem praticamente única no 
âmbito da análise do tópico em pauta:

«One of the most striking trends in contemporary picturebooks 
is the frequent, and often highly sophisticated, visual allusions 
to art works. Many of today’s picturebook creators are master 
recyclers of art. Yet, in spite of the fact that this is a widespread 
phenomenon that can be found in books from many countries 
and for all age groups, the subject received surprisingly little 
critical attention (…)» (Beckett, 2010: 83).   

 Este facto não deixa, pois, de surpreender, como ressalta a 
investigadora canadiana, se considerarmos que problematizar 

 1. Projecto luso-

brasileiro (Orpheu 

- Revista Trimestral de 

Literatura) de cuja pub-

licação (apenas dois 

números), no presente 

ano (2015), curiosa-

mente, se cumprem 

100 anos.  

  

 

2. Cf. «Un libro ilus-

trado por un artista rel-

evante, bien editado y 

mejor impresso, puede 

funcionar (...) como 

una sala de arte. Y si 

un libro actúa como 

una pequeña galería, 

entonces, una buena 

biblioteca de libros 

ilustrados, funciona 

como un museo.» (An-

dricaín, 2005: 43).
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a literatura na sua essência estética e, naturalmente, formativa, 
no caso particular daquela que tem como potencial destinatário 
extratextual a criança e o jovem, nunca poderá deixar de reclamar, 
efectivamente, o questionamento de uma das suas componentes 
fundamentais, a ilustração ou a arte visual aplicada, como alguns 
investigadores e artistas plásticos a consideram, aspecto cuja rel-
evância na educação artística pode ser crucial2. Na realidade, no 
caso concreto dos estudos literários atinentes à escrita em causa, 
a vertente enunciada e a sua leitura articulada com o texto verbal, 
por razões que facilmente se compreendem e que se prendem, no 
essencial e largamente, com as singularidades das competências 
de leitura do próprio receptor, potenciam não apenas a descodi-
ficação de um registo duplamente estético, mas também um 
percurso investigativo que impele à decifração de técnicas e de 
processos criativos, passando, por exemplo, pela identificação das 
matrizes pictóricas ou dos hipotextos visuais que, nesse (outro) 
discurso, se pressentem ou observam. No universo enunciado, 
as produtivas possibilidades de análise abertas pelos estudos 
interartísticos têm motivado a investigação em torno do tópico 
em apreço, relevando a natureza da associação da literatura e da 
arte, mais precisamente expressão visual e plástica, e das suas 
potencialidades formativas, por exemplo, com leitores em idades 
precoces3.
 Sem pretensões de exaustividade4, mas procurando centrar a 
nossa atenção em exemplos que, por distintos motivos, se afigu-
ram paradigmáticos, procederemos a uma análise de um corpus 
textual, composto por exemplos de autoria portuguesa e por out-
ros de autoria estrangeira, quase todos traduzidos, uma selecção 
de obras nas quais se plasmam recriações visuais de pintores e de 
quadros célebres.

2 · Revisitação de alguns títulos modelares de 
autoria portuguesa
Na edição de autoria portuguesa especialmente vocacionada para 
os leitores mais jovens, são de assinalar alguns exemplos da val-
orização de arte da pintura por essa outra arte que é a literatura. 
Com efeito, tal interrelação substantiva-se diferentemente há 
longos anos como, de seguida, se procurará concretizar.  
 Neste âmbito e sobrelevando a pluralidade de materializações 

3. A este título, ou seja, 

no que concerne à pre-

sença da arte na litera-

tura para a infância, é 

de assinalar o facto de, 

já em 1981, Guimarães 

de Sá, no incontornável 

A Literatura Infantil 

em Portugal. Achegas 

para a sua História 

(Catálogo bibliográfico 

e discográfico), apre-

sentar uma extensa 

secção, de cerca de 40 

páginas, precisamente 

com a listagem de títu-

los que se relacionam 

com a arte.   

4.  Curiosamente, em 

momento já adian-

tado da redacção deste 

breve estudo (Janeiro 

de 2015), iniciou-se a 

edição, apensa à revista 

Visão, de uma colecção 

(«Grandes Pintores») 

de 8 volumes centrados 

em grandes mestres da 

pintura – a saber, Leon-

ardo da Vinci, Renoir, 

Degas, Rembrandt, 

Velázquez, Van Gogh, 

Almada Negreiros e 

Picasso -, um conjunto 

obras com texto de 

Isabel Zambujal e 

ilustração de Gonçalo 

Viana. 
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que se encontram subjacentes e/ou resultam desta associação, im-
porta, em primeiro lugar, assinalar o facto de a ilustração de obras 
para a infância, quer no passado, quer, efectivamente, no presente 
ser, muitas vezes, da autoria de artistas plásticos/plásticos. Assim, 
se atendermos ao processo de comunicação que se celebra na 
elaboração de uma obra literária e do ponto de vista da autoria ou 
do emissor, designadamente da mensagem ilustrativa, lembre-
mos, por exemplo, o caso de Bichos, Bichinhos e Bicharocos, de 
Sidónio Muralha (1920-1982), editado, pela primeira vez, em 
1949, com ilustrações de Júlio Pomar (Lisboa, 1926), bem como, já 
nos anos 80 do século XX, época particularmente profícua neste 
“tipo” de autoria de criação ilustrativa, de O Livro das Sete Cores, 
de António Torrado (Lisboa, 1939) e Maria Alberta Menéres (Vila 
Nova de Gaia, 1930) (Moraes Editores, 1983), colectânea poética 
ilustrada por Jorge Martins (Lisboa, 1940), de Aquela Nuvem e 
Outras (Círculo de Leitores, 1989), livro de poesia para os mais 
novos da autoria de Eugénio de Andrade (1923-2005), com desen-
hos de Jorge Colombo (Lisboa, 1963). No domínio da narrativa, 
refira-se Histórias com Historinha Dentro (Figueirinhas, 1989) 
e A Nuvem Cor-de-Rosa (Edições Asa, 1989), ambos de Arsénio 
Mota (Oliveira do Bairro, 1965) e ambos, também, ilustrados por 
Júlio Resende (1917-2011), ou, ainda, do mesmo contista A Sopa 
das Nove Letras (Porto Editora, 1988), com composição visual de 
Emerenciano (Ovar, 1946). A estes exemplos, juntem-se, ainda, 
as composições ilustrativas de Ângela Melo (Moçambique, 1952) 
– por exemplo, em Sonhos na Palma da Mão, de Luísa Dacosta 
(Vila Real, 1927) (Porto Editora, 1990) –, e, mais recentemente, de 
Pedro Proença (Lubango, Angola, 1962) – por exemplo, em Per-
guntem aos vossos gatos e aos vossos cães…, de Manuel António 
Pina (1943-2012) (Assírio & Alvim, 2002) –, Ana Vidigal (Lisboa, 
1960) – por exemplo, em Como quem diz, de António Torrado 
(Assírio & Alvim, 2005), ou José de Guimarães (Guimarães, 1939), 
em O Brincador (Edições Asa, 2005), edição comemorativa dos 25 
anos de vida literária de Álvaro Magalhães (Porto, 1951), apenas 
para citar alguns casos mais expressivos e, apenas também, algu-
mas das presenças dos pintores referidos, que, em muitos casos, 
repetiram as suas experiências e ilustraram mais do que uma obra 
para a infância. 
 Em segundo lugar, assinale-se, como uma das estratégias mais 
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recorrentes, a protagonização de textos ficcionais por pintores 
conceituados, ensaiando-se, assim, um caminho criativo que, 
partindo do factual/empírico/histórico (uma figura real), assenta 
na recriação ou “romance” de uma biografia. Mestre Da Vinci 
(Ambar, 2006) e Amadeo e o Mundo às Cores (Ambar, 2007), 
ambos da autoria de José Jorge Letria (Cascais, 1951), ilustrados 
por Sarah Pirson e por Chico (Vila do Conde, 1970), respectiva-
mente, são exemplos do que acabámos de explicitar. No primeiro 
volume mencionado, recria-se poeticamente, homenageando-o, o 
humanista do Renascimento, dando a conhecer alguns dos aspec-
tos mais relevantes da sua personalidade. Naquele que se centra 
na ficcionalização da vida e obra de Amadeo de Souza-Cardozo 
(1807-1918), o relato, de elogio e de divulgação, por exemplo, a 
partir da recuperação de telas do autor, acentua a incompreen-
são de que foi alvo a arte deste pintor. Na mesma linha, a obra O 
Grande Pintor, com texto de Conceição Sousa Gomes e ilus-
trações de Chico (Ambar, 2006), a partir de um discurso verbal e 
visual muito próximo do leitor infantil, centra-se na vida de Júlio 
Resende, em especial na sua infância e na sua influência nas suas 
opções de estilo. 
 Acresce, ainda, em terceiro lugar, a referência a outras obras 
nas quais artistas célebres interagem com o herói da narrativa ou 
de uma determinada colecção, por exemplo. É o que sucede em 
dois dos volumes da série «Tobias», inaugurada em 1989, por Ma-
nuela Bacelar (Coimbra, 1943). Em concreto, no sexto e no sétimo 
exemplares da mencionada inovadora colecção – note-se que, por 
exemplo, o terceiro volume, intitulado Tobias Os 7 Anões e Etc., 
constitui uma estimulante narrativa visual –, uma personalidade 
da cultura universal é, desde logo, introudizda cataforicamente 
nos seus títulos: Tobias encontra Leonardo e Tobias e as Máqui-
nas de Leonardo. Ao longo das duas narrativas, a representação 
visual do artista e a recriação de algumas das suas pinturas/
desenhos famosos – por exemplo, de A Última Ceia (1498) ou do 
Homem vitruviano (1490), mas, desta vez, (re)composto com a 
figura de Tobias – acompanham alguns segmentos textuais que o 
distinguem e o dão a conhecer ao leitor: «Leonardo tinha já vivido 
há muito tempo. Numa época chamada Renascença, no século 15 
(há 500 anos). / – Pois é. Eu era pintor, mas fazia outra coisas (…)» 
(Bacelar, 1991: s/p). O sétimo volume, por exemplo, é antecedido 
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de um resumo no qual se pode ler: «(…) De dentro do livro saiu, 
então, um homem com longos cabelos brancos e umas grandes 
barbas, também brancas. // Esse homem enorme era Leonardo 
Da Vinci, pintor que tinha nascido por volta de 1452, em Vinci, 
Itália, e morrido, em 1519, em França. // Além de pintor, Leon-
ardo da Vinci era, também engenheiro, arquitecto e escultor. (…).» 
(Bacelar, 1991: s/p). 
 Uma outra concretização a relevar, ou seja, em quarto lugar, 
reside nos textos ficcionais motivados (e ilustrados) por telas ou 
pinturas, ou seja, aquelas obras que subvertem essa «tradição» ou 
«costume» que estipula que o «trabalho de ilustrar (…) depende 
o trabalho de escever» (Torrado e Menéres, 2006: 5). José Viale 
Moutinho (Funchal 1945), por exemplo, assinou A Cidade das 
Pessoas Tortas (Civilização, 2006), obra inspirada pelas paisagens 
urbanas dos quadros de Dominguez Alvarez (1906-1942) e, muito 
particularmente, as “vidas tortas” que nestes surgem pintadas, 
são a fonte de inspiração desta obra. E dois anos mais tarde, o 
mesmo autor edita A Menina da Janela das Persianas Azuis (Por-
tugália, 2008), uma colectânea de contos nascidos a partir de sete 
quadros do pintor impressionista Henrique Pousão (1859-1884). 
 Neste apartado, um caso muito particular da aliança entre a 
pintura e a literatura materializa-se na obra A História do Capu-
chinho Vermelho Contada a Crianças e Nem por Isso, de Manuel 
António Pina (2005), um conto escrito a partir de seis pinturas 
a óleo de Paula Rego (Lisboa, 1935), volume ao qual, dada a sua 
singularidade, dedicaremos um pouco mais de atenção da que 
concedemos aos anteriores títulos chamados aqui à colação. 
 Trata-se, com efeito, de um conjunto de seis desenhos5  de 
Paula Rego que servem de ilustração narrativa, criados em mo-
mento anterior ao renovado conto de Pina, sendo todos datados 
de 2003 e compostos a partir da mesma técnica, pastel sobre 
papel. Nestes “quadros”, intitulados «Little Red Riding Hood 
on the Edge», «Happy Family – Mother, Red Riding Hood and 
Grandmother», «The Wolf», «The Wolf chats up Red Riding 
Hood», «Mother Takes Revenge» e «Mother Wears the Wolf ’s 
Pelt», prevalecem figuras humanas quase todas grosseiras (com 
a excepção da menina do Capuchinho), a tocar, por vezes, o 
grotesco6  – que é, aqui, o belo7  –, e das quais sobressaem a dureza, 
a secura e a violência das expressões faciais e corporais, como, 

 5.  Note-se que a 

incursão artística 

de Paula Rego na litera-

tura preferencialmente 

recebida por crianças 

se pode observar em 

outras obras recreati-

vas como as que pos-

suem como ponto de 

partida as Rimas Infan-

tis (Nursery Rhymes – 

1988), Peter Pan (1992), 

Branca de Neve (1995) 

ou Pinóquio (1996).

 6. As pinturas de 

PR testemunham, 

de forma singular, a 

seguinte perspectiva 

de Dieter Meindl: «The 

grotesque emerges as a 

contradiction between 

attractive and repulsive 

elements, of comic and 

tragic aspects, of ludi-

crous and horrifying 

features. Emphasis can 

be placed on either its 

bright or its dark side. 

However, it does not 

seem to exist without 

a certain collision be-

tween playfulness and 

seriousness, fun and 

dread, humor and hor-

ror, glee and gloom.» 

(Meindl, 2005: 7).
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aliás, é comum ao trabalho desta artista plástica. 
 Representa, pois, um subversivo relato visual que tem como 
leitmotiv o conto clássico, que o reinterpreta, concedendo-lhe 
uma nova vida ou imprimindo-lhe novos sentidos, e que é tecido 
em torno da família, das relações entre os seus elementos (todos 
femininos) e da perturbação vinda de um elemento externo, 
masculino, pintado disforicamente enquanto ser que suscita a 
agressividade por parte da figura materna. 
 Nestas seis ilustrações, detecta-se, portanto, a presença reinci-
dente de vectores ideotemáticos, de valores e de simbolismos que 
percorrem a generalidade da pintura de Paula Rego. Nestas, uma 
vez mais à semelhança de outras narrativas pictóricas da artista, 
pressente-se uma tendência subversiva e inconformista, que in-
quieta e impele ao questionamento, por exemplo, da essência do 
Belo. O retorno à infância, simbolizada, nesta sequência icónica, 
pelo protagonismo concedido a uma menina, em confronto com 
uma figura masculina, nota comum à sua pintura, tal como a 
co-presença de uma mãe e de uma filha8, ganha aqui também con-
tornos de crítica social. A violência, a brutalidade e a brusquidão 
– que a artista plástica diz apreciar profundamente, por exemplo, 
nos contos tradicionais portugueses (Ferreira, 2003: 57) – nor-
teiam igualmente a reinterpretação que Paula Rego leva a efeito 
na sequência ilustrativa em questão, um conjunto visual coerente, 
algo sombrio, assombroso e estranho, marcadamente ambíguo e 
em que, como sempre procura esta artista plástica, se conta uma 
história, uma “outra” história. 
 É possível constatar algumas similitudes entre o processo de 
construção da obra de Manuel António Pina e Paula Rego a que 
nos acabámos de referir e o da obra Histórias em Ponto de Contar, 
de António Torrado e Maria Alberta Menéres, um conjunto de 
segmentos narrativos escritos sobre desenhos de Amadeo de 
Souza-Cardoso (1887-1918) (Editorial Comunicação, 1984/Assírio 
& Alvim, 2006). 
 Finalmente, em quinto lugar, refira-se, de igual modo, o 
recurso a pinturas já existentes, obras de arte diversas, muitas 
delas expostas inclusivamente em museus, para ilustrar textos 
preferencialmente dirigidos a leitores mais jovens. Esta opção 
estética pode ser constatada em volumes como Meio Conto, de 
Jorge Listopad (Praga-República Checa, 1921), colectânea de 

7.  Cf. PR – «O grotesco 

é belo. (…) O grotesco 

vem da gruta, do 

profundo, coisas cá de 

dentro…» (Ferreira, 

2003: 61).

 8. Tal como sucede 

nos quadros inspirados 

em Branca de Neve 

que Paula Rego afirma 

serem também sobre 

mães e filhas: «A mãe 

não está presente [no 

livro/texto verbal], 

a não ser num dos 

quadros.» (Ferreira, 

2003: 65).
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contos graficamente muito cuidada, que conta com guaches de 
Armanda Passos (Peso da Régua, 1944) (Afrontamento, 1993) ou 
Jogos, Versos e Redacções, de Teresa Rita Lopes (Faro, 1937) (Pre-
sença, 2001), ilustrado com desenhos de Mário Botas (1952-1983). 
Nesta linha, a obra Música para Olhar, de Maria Luísa Amado e 
Isabel Monteiro, ostenta uma interessante arquitectura. Nesta 
obra, alimentada pelo cruzamento de artes (música, pintura e 
literatura), a uma selecção de catorze quadros de autoria diversa – 
Sarah Afonso, Júlio Pomar ou José Malhoa, entre muitos outros –, 
patentes em museus nacionais e nos quais figuram instrumentos 
musicais junta-se um conjunto de pequenos textos que deverão 
servir de estímulo à observação das obras de arte em questão não 
apenas em forma editada, mas também in loco. 
 As possibilidades são, portanto, diversas e potencialmente 
férteis do ponto de vista da conformação de uma cultura artística 
precoce.

3 · Na edição de autoria estrangeira
Igualmente assídua e distinguindo-se por uma pluralidade de efei-
tos/funcionalidades estético-literárias, decorrentes também do 
recurso a diferentes práticas ou atitudes intertextuais, a figuração 
de pintores e de pinturas consagrados na literatura de potencial 
recepção infantil de autoria estrangeira representa, de modo simi-
lar ao caso português, uma das vias criativas mais estimulantes. 
 Desde a eleição de um quadro ou de um pintor, como sucede 
em O Artista que Pintou Um Cavalo Azul, de Eric Carle (Kalan-
draka, 2011), uma homenagem ao pintor alemão Franz Marc 
(1880-1916), precursor do expressionismo, passando por subtis 
apontamentos visuais deixados por Anthony Browne9  em Hansel 
and Gretel (Walker Books, 2008) – por exemplo, nesta observa-se 
a reprodução em sepia do quadro A Luz do Mundo, de Holman 
Hunt (1827-1910) – ou pelos segmentos de pastiche icónico que 
distinguem o volume Willy’s Pictures (Walker Books, 2008) – 
reveja-se, por exemplo, a revisitação dos célebres O Nascimento 
de Vénus, de Botticelli (1445-1510) e Mona Lisa, de Da Vinci  –, do 
mesmo autor e ambos ainda sem edição em Portugal, por exem-
plo, até, à presença profusa de pinturas de correntes estéticas dis-
tintas em O Meu Gato é o Mais Tolo do Mundo, de Gilles Bache-
let (Caminho, 2009), a arte marca presença na escrita e/ou na 

 9.  Cf. «Hansel y 

Gretel introduce otra 

característica recur-

rente en mis libros: 

referencias a grandes 

obras de arte.» 

(Browne, 2011: 71).
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ilustração dedicada a pequenos leitores. Neste último volume, por 
exemplo, a prevalência das figuras animais estende-se ao próprio 
exercício de revisualização paródica de obras de arte conhecidas 
como La Mariée, de Chagall (1887-1985), ou O Flautista, de Manet 
(1832-1883), entre várias outras. Complexas referências intertex-
tuais dotam este álbum de um extraordinário potencial de leitura. 
Um pouco à semelhança do que sugerimos relativamente ao 
álbum assinado por Gilles Bachelet, em títulos como O Grande 
Livro dos Retratos de Animais, assinado por Svetlan Junakovic 
(OQO, 2006), obras de arte surgem recriadas implicitamente, a 
partir da valorização de figuras animais e com base num processo 
de revisitação paródica, sendo, assim, possível identificar quadros 
célebres, reinventados, como sugerimos, assinados por Leonardo 
da Vinci, Rembrandt ou Vermeer, entre outros. Similarmente, 
em Caderno de Animalista, de Antón Fortes & Maurizio A. C. 
Quarello (OQO, 2009), é possível observar, entre muitos outros, 
As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso, ou As Bailarinas, de 
Degas, surgem transfigurados em símios e em flamingos submeti-
dos a esforçados ensaios para atingir o sucesso, respectivamente. 
Trata-se, com efeito, de duas obras exemplars, integradas na 
colecção OQart, uma linha editorial, como se depreende, especifi-
camente dedicada à valorização da arte e à sua aproximação dos 
leitores mais jovens.
 Outra estratégia criativa, já assinalada aquando da análise 
das obras de autoria portuguesa, reside na valorização da arte de 
um pintor apenas, como se observa, por exemplo, em O quadro 
mais bonito do mundo, de Miquel Obiols e Roger Olmos (Kalan-
draka, 2008). Trata-se de um apelativo volume que possui como 
mote a vida e obra de Joan Miró (1893-1983), que, neste contexto 
ficcional, empreende uma viagem imaginária na qual procura 
dominar cinco cores/manchas insurrectas e livres: amarelo, azul, 
vermelho, preto e verde. As suas manifestações plurais, plasmadas 
em estimulantes ilustrações, sendo visivelmente próximas da arte 
de Miró, acabam por dá-la a conhecer e por ajudar o leitor a situar-
se no imaginário do artista em causa.
 Outras propostas também de revisitação da arte consubstan-
ciam-se em títulos inseridos em colecções que fazem de pintores 
de renome os protagonistas de narrativas apresentadas a partir da 
conjugação eficaz de palavras e imagens, e procurando dar conta 
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da sua biografia pessoal e artística. São os casos, por exemplo, 
de Um Rapaz Chamado Giotto, de Paolo Guarnieri e Bimba 
Landmann (1999), Apresento-vos Klimt, de Bérénice Capatti e 
Octavia Monaco (2004), Como Me Tornei Marc Chagall, escrito 
e ilustrado por Bimba Landmann (2005), Gauguin e as Cores dos 
Trópicos, de Bérénice Capatti e Eva Adami, e ilustrações de Octa-
via Monaco, ou Vincent Van Gogh e as Cores do Vento, com texto 
de Chiara Lossani, inspirado em Lettere a Theo, de V. Van Gogh, e 
ilustrações de Octavia Monaco (2010), entre outros, um conjunto 
de obras editadas com a chancela da Livros Horizonte. Nestes 
volumes, muito apelativos, graficamente exemplares e com uma 
interessante componente informativa, apresentada a partir de 
um registo verbal vivo e entusiasmante, sobressái a aproximação 
mimética da componente ilustrativa de Bimba Landmann e 
Octavia Monaco da própria estética da arte dos pintores eleitos. 
Quadros completos ou segmentos de dimensão reduzida recicla-
dos nestes volumes, alimentando o diálogo com as obras dos pin-
tores homenageados, contribuem para a revelação das constantes 
estéticas da sua arte.
 Alguns apontamentos, ainda, atinentes a uma obra que poderá 
ser lida como uma especial “síntese” de todas as figurações artís-
ticas a que nos reportámos. Referimo-nos a O Museu (Presença, 
2014), álbum narrativo da autoria de Susan Verde e Peter Reyn-
olds (ilsutração). Neste, as sucessivas alusões visuais a quadros 
célebres de Van Gogh, Munch ou Mondrian, por exemplo, servem 
a recriação das emoções suscitadas pela arte, durante a visita a um 
museu, numa menina que vai manifestando a sua surpresa, ener-
gia, inspiração e alegria, porque «o museu vive dentro de mim.» 
(Verde, 2014: s/p). A construção verbo-icónica prende a atenção 
do leitor preferencial da obra que, com facilidade, se identifica 
com os gestos e os sentimentos da protagonista. 

5 · Considerações finais
Em todos os volumes relidos, as interferências da pintura são 
singularizadoras e determinantes. Muitos deles, testemunhando o 
exercício artístico de um ilustrador que é, também ele, um atento 
«leitor de textos culturais» (Macedo, 2008: 30), estruturam-se 
a partir de uma prática de integração ou de colagem de obras 
reconhecidas, reveladora de um comportamento eufórico, sub-



Pintores e pinturas revisitados na literatura para a infância
Sara Reis Da Silva

225

stantivado em admiração, em subversão, ou, ainda, em exercício 
lúdico (Samoyault, 2001). A partir da escolha de pinturas que se 
tornaram verdadeiros ícones, como Mona Lisa10  ou O Grito, por 
exemplo, autores (do texto e da composição visual), asseguram a 
cumplicidade não apenas com os destinatários mais novos, mas 
também com leitores mais experientes.
 Assim, para finalizar, as obras analisadas, cada uma a seu 
jeito, repletas de arte, parecem, como escrevem António Torrado 
e Maria Alberta Menéres, anunciar «uma plataforma serena de 
convívio adulto/criança, um patamar de entendimento» (Torrado 
e Menéres, 2006: 7) que livros como os aqui relidos «procuram 
preencher», num caminho feito de estética, sempre propício ao 
«projecto e [à] sugestão» (idem, ibidem: 7) e, muitas vezes, con-
vidativo para um exercício/jogo de descoberta de “quem é quem 
na pintura universal”. Na verdade, ao colocar a ficção literária em 
diálogo com obras de arte e pintores, ensina-se a olhar e desperta-
se a curiosidade, abrindo a possibilidade a inúmeras leituras 
de níveis distintos e apelando à atenção de um conjunto lato de 
leitores, dos quais se exige, em muitos casos, uma sofisticada 
competência intertextual. 
 Como preconiza Sandra Beckett, talvez, um dia, quando a 
criança se confrontar com as pinturas originais, se lembre onde as 
viu pela primeira vez e as trate como amigos (Beckett, 2012). Mas, 
para alguns jovens leitores, o processo intertextual normal poderá 
até ser inverso, reconhecendo, portanto, objectos de arte através 
das ilustrações dos artistas-autores de álbuns, por exemplo (idem, 
ibidem). E, desta feita, prepara-se a criança para o admirável 
encontro com as tradições artísticas universais, ajudando-a a 
construir um repertório cultural. Porque, em última instância, 
a composição visual das obras analisadas, pela sua abertura à 
contemplação da arte do passado, representa também uma forma 
exemplar de aproximar/ligar o leitor de/a uma herança cultural 
canónica…    
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Abstract
O Feiticeiro da Cabana Azul (1942) é uma obra de literatura 
colonial para a infância e juventude, ilustrada por Manuel Lapa 
(1914-1979) e editada pela Agência Geral das Colónias, no auge 
da exaltação do Império Colonial Português. As ilustrações desta 
obra e a reduzida fortuna crítica do ilustrador suscitam diversas 
questões que orientam o trabalho de exegese que nos propomos 
desenvolver: 1) A representação do negro africano acompanha o 
tom do texto e a ideia de “indígena” que o regime pretendia trans-
mitir? 2) Quais as fontes (iconográficas ou outras) que o ilustrador 
usou para as realizar? 3) Como se relacionam com outras ilus-
trações para a infância da mesma época? Considerando, ainda, 
a importância das imagens ”lidas” na infância e adolescência 
na construção do Habitus num contexto ditatorial de inculcação 
ideológica, cruza-se a observação empírica com a crítica literária 
para mostrar que, apesar de incluir nas suas ilustrações alguns 
estereótipos raciais da época, o modo de desenhar o negro por 
Lapa reveste-se de humanidade e sugere igualdade entre etnias, o 
que coincide com a ideia presente no texto de um império colonial 
uno e livre de discriminação racial.
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Leonor Morgado Ferrão2

lferrao@fa.ulisboa.pt
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1 · Introdução
Este artigo surge no âmbito da tese de doutoramento em Design A 
representação do negro na ilustração de literatura para a infância 
e juventude1 em Portugal (1926-1961). Nessa investigação douto-
ral, caracterizam-se os modos de ilustrar personagens negros em 
obras do período que se seguiu ao golpe militar (28 Maio de 1926) 
– fundacional para a criação do Estado Novo (1933-1974) – até ao 
início da Guerra Colonial.
 O objecto convocado para este texto, O Feiticeiro da Cabana 
Azul (lições do império) [1], é uma das obras ilustradas mais inter-
essantes do corpus da referida investigação, pelas suas dimensões 
gráfica, objectual e autoral, mas também pelo contexto da sua 
produção e circulação (fig. 1). Esta obra de literatura colonial 
para a infância e juventude  foi escrita por Adolfo Simões Müller 
(1909-1989) e editada em 1942 pela Agência Geral das Colónias 
(AGC), tendo recebido no mesmo ano o 1º Prémio de Literatura 
Infantil Maria Amália Vaz de Carvalho. O livro surgiu no rescaldo 
do maior evento de propaganda do regime, a Exposição do Mundo 
Português (Lisboa, 1940), e por isso, no ambiente de grande 
exaltação nacionalista e imperial que se manteve até ao fim da 2ª 
Guerra Mundial (fig.2)  .
 O subtítulo – lições do império – indica um propósito “ped-
agógico”: dar a conhecer aos mais jovens as colónias portuguesas 
e a história da sua descoberta e conquista. No entanto, o objectivo 
mais importante, embora subliminar, era fortalecer a ideologia 
colonial e captar futuros colonos bem alinhados com o regime [2].
 Interessa, pois, aferir a ligação entre este programa geral de 
inculcação ideológica que marca o texto do livro, e as ilustrações 
que o acompanham.

F.1 (esq.) Manuel Lapa. 

O feiticeiro da cabana 

azul, 1942. Ilustração e 

folha de rosto.

F.2 (dir.) Mário Novais 

(foto). Exposição do 

Mundo Português 

(Lisboa, 1940).

1. Este é um sub-género 

literário transversal 

a todos os países 

colonialistas, tendo 

sido muito popular no 

Reino Unido no início 

do séc. XX.
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 Desde logo, o livro evidencia-se pela qualidade do seu projecto 
gráfico. Para ilustrar a obra foi escolhido Manuel Lapa (1914-
1979), um jovem modernista que havia já dado provas da sua 
capacidade artística, inclusivamente na Exposição do Mundo Por-
tuguês3 . Multifacetado e exímio no desenho, como é apanágio da 
sua geração [4], Lapa foi ilustrador, designer gráfico, decorador, 
pintor e professor4 . Participou frequentemente em publicações e 
eventos promovidos pelo Secretariado de Propaganda Nacional/ 
Secretariado Nacional de Informação (SPN/SNI) dentro e fora da 
metrópole, nomeadamente em Angola e Moçambique. Foi diretor 
artístico de diversos periódicos e colaborou assiduamente em 
obras de turismo e de história de Portugal [5]. Para a infância e 
juventude ilustrou obras literárias de teor histórico/colonial, como 
o objecto deste artigo, e ainda  Viagem à roda de África (1937) de 
Maria Archer [6] (ilustrado em parceria com Irene Silva Pereira), 
História de Portugal para meninos preguiçosos (1943) de Olavo 
D´Eça Leal [7] e O Príncipe do Mar (1959) de Adolfo Simões Mül-
ler [8].  

2 · “Portugal dos pequenitos”

Hoje, não temos o mais pequeno preconceito de castas ou 
raças. É tão português um minhoto ou um algarvio, como um 
balanta da Guiné ou um landim. (Adolfo Simões Müller, O 
Feiticeiro da Cabana Azul, 1942, p.61)

 A partir de 1933, o regime iniciou uma campanha de propa-
ganda política concertada, assente em diversos pilares: a família, 
a religião e o império, como se os Portugueses tivessem sido 
predestinados para esse papel civilizador nas “quatro partidas” do 
mundo. A epopeia camoniana serviu esse propósito de exaltação 
nacionalista e as artes foram instrumentalizadas nesse esforço 
de estetização da política, como foi praticado por outros regimes 
ditatoriais seus contemporâneos (sob a mira da exegese crítica 
de Walter Benjamin [9]). Sucederam-se diversos eventos “colo-
niais” (visitas às colónias, conferências, exposições) e o sistema 
educativo foi “posto ao serviço da causa colonial em grau até 
então inigualado” [10]. Com efeito, o ensino e os respectivos 

3.A expressão “mod-

ernismo português” 

permite, na esteira de 

J.A. França [3] clarifi-

car que se trata de um 

modernismo mitigado 

e alinhado com um 

regime conservador e 

nacionalista que se im-

pôs a um nível temático 

(valorizando temas 

“folclóricos”, “tranqui-

lamente mundanos”, 

etc) e formal (exigindo 

“ordem” e “equilí-

brio”). Trata-se, pois, 

de um movimento com 

menos arrojo formal 

e conceptual do que 

outras expressões 

de vanguardas artís-

ticas directamente 

comprometidas com 

regimes ditatoriais, 

comunistas ou nazis/

fascistas.  A Exposição 

do Mundo Português 

foi o expoente máximo 

da colaboração entre 

os artistas modernistas 

portugueses (pratica-

mente todos presentes)  

e o Estado Novo.

4. Leccionou na Facul-

dade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa 

e também no IADE-  

hoje Instituto de Artes 

Visuais, Design e 
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manuais priorizavam a inculcação dos valores nacionalistas do 
regime, ao invés de incentivar o espírito crítico na criança  [11]5. 
Esta prática de inculcação ideológica estendeu-se à organização 
Mocidade Portuguesa, masculina e feminina, através do fomento 
de actividades aparentemente inócuas, como a prática desportiva 
e a publicação de diversos periódicos ilustrados, e ainda de acções 
continuadas de esclarecimento das virtudes do ditador e do re-
gime [12].
 Salvo raras excepções, o panorama da literatura infantil nos 
anos 30 alinhou pelo diapasão do discurso oficial do regime, 
coadjuvado pela censura, cujo braço foi crescendo em eficácia e 
em extensão [13]. O Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) 
interveio activamente na produção literária, promovendo a edição 
de várias obras e criando, em 1937, o Prémio Nacional de Litera-
tura Infantil Maria Amália Vaz de Carvalho, que, premiando “os 
cumpridores”, condicionava e controlava a produção. Quanto à 
recepção das obras, pode dizer-se que, à excepção dos suplemen-
tos infantis em jornais (mais acessíveis), os pequenos leitores 
eram na sua maioria, “filhos de gente bem acomodada” [14], uma 
vez que o país era pobre, essencialmente rural, e com uma elevada 
percentagem de analfabetos. 
 A pobreza do país estendia-se às suas colónias em África, 
num regime de exploração das populações autóctones, que eram 
juridicamente discriminadas (o Acto Colonial é exemplificativo do 
contexto definido, constitucionalmente, para as Colónias), para 
além de sujeitas a trabalho forçado e à prática de culturas obrig-
atórias [15], [16]. No entanto, o império colonial era administrado 
segundo uma política assimilacionista que repudiava oficialmente 
a segregação dos “indígenas”, proclamando respeito pelas suas 
referências culturais, havendo mesmo, na retórica do regime, 
um fraternalismo6  que se associa, nesta época, à afirmação de 
Portugal como Estado uno e multirracial (“Portugal vai do Minho 
a Timor”).

3 · Ilustrando o negro em 
O Feiticeiro da Cabana Azul

Todos estes povos sabem o que devem à colonização portugue-
sa. Se não fossemos nós, talvez a estas horas andassem ainda 

Marketing, instituição 

que ajudou a fundar.

 5. O Estado Novo não 

foi uma época de in-

vestimento na literacia 

e na educação das 

crianças portuguesas, 

como demonstra a 

redução da duração do 

ensino obrigatório de 4 

para 3 anos.

 6. Essa retórica encon-

traria uma sustentação 

“científica” no conceito 

de Lusotropicalismo 

do sociólogo Gilberto 

Freyre (1900-1987). 

Em traços gerais, a 

teoria atribui o êxito da 

sociedade multicultur-

al brasileira à presença 

dos ameríndios e afri-

canos que a constituem 

e também a caracte-

rísticas que identificou 

nos conquistadores 

portugueses como a 

ausência de precon-

ceito racial, apetência 

pela miscigenação e 

um modo fraternal de 

conceber o cristian-

ismo [17].
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em luta uns com os outros. Assim, têm recebido os benefícios 
da civilização. (Adolfo Simões Müller, O Feiticeiro da Cabana 
Azul, 1942, p. 63)

     Em O Feiticeiro da Cabana Azul (lições do império) um avô 
conduz o seu neto Vasquito pelos lugares e glórias do Império Co-
lonial Português. O texto agrega elementos da retórica do regime 
relativamente às colónias.
     Profusamente ilustrado, o objecto tem uma notável qualidade 
gráfica e plástica, para além dos referidos propósitos de propa-
ganda ideológica do regime. 
 Para este livro de 117 páginas, Manuel Lapa realizou 56 ilus-
trações a gouache, sete das quais representando negros. O livro 
tem um formato diferente da maioria dos livros infantis da época 
(20 x 26,5 cm), evocando um álbum, o que é reforçado pela capa 
cartonada (fig.3). Nesta, a ilustração (que se prolonga pela contra-
capa) e o lettering relacionam-se de um modo dinâmico
e elegante.

 As ilustrações deste livro mostram grandes sínteses formais, 
próprias do modernismo. Nelas domina a mancha (praticamente 
não há linha de contorno) e há poucas indicações de 
profundidade.
 No interior do livro, observa-se o contraste equilibrado entre 
as ilustrações modernistas e a paginação, elegante mas conserva-
dora, recorrendo a uma tipografia serifada (figs. 1 e 10).
 O livro contém dois grupos de ilustrações: quatro policromáti-
cas que, para além da capa/contracapa (fig. 3), povoam duas 
ilustrações extratexto e o Jogo da Volta ao Mundo Português num 

F.3 Manuel Lapa. O 

feiticeiro da cabana 

azul, 1942. Capa e con-

tracapa.



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

234

modernismo bem-humorado; e 52 bicromáticas, distribuídas ao 
longo do texto, frequentemente num tom mais sério 
e documental (fig. 10). 
 Capa e contracapa. Nas ilustrações da capa e contracapa, o 
referido sintetismo evidencia-se no modo de representar a figura 
humana. Com efeito, a mulher negra da capa tem um rosto indefi-
nido e geometrizado, em que a cor da pele e as argolas funcionam 
como atributos de “indígena” africana (para além da carga que 
transporta). A imagem (sintética) da mulher negra de porte altivo, 
cabelo curto ou rapado e argolas tinha já uma tradição firmada: 
foi um motivo recorrente em ilustrações de temática colonial da 
década imediatamente anterior, como se observa no cartaz que 
Fred Kradolfer (1903-1968) desenhou para a exposição colonial 
portuguesa em Paris, em 1931 (fig. 5), e para a capa do periódico 
“Ilustração Colonial”, de 1932 (fig. 6).

 Volta ao mundo português. O mesmo sintetismo encontra-se 
nas ilustrações do jogo Volta ao mundo português. Trata-se de 
um mapa-múndi de grande esmero gráfico, no qual ilustrações 
e legendas modernistas (identificativas dos locais mais repre-
sentativos) coabitam com uma cartela de inspiração maneirista 
com letras capitais romanas. Para a expressividade encontrada 
concorre o sentido de humor patente nas ilustrações, incomum 
no discurso oficial (fig.7). De uma forma lúdica, o mapa pretende 
mostrar o alcance da “grandiosa obra” de colonização portuguesa. 
Aqui, tal como na capa/contracapa, cada figura é uma peça desse 
grande “império uno e multirracial”, funcionando como um 
símbolo étnico. A imagem de cada um dos homens e mulheres 
comunica de forma concisa e inequívoca a sua identidade: Lapa 
recorre a um estereótipo racial da sua época, a nudez. Ao retirar 
ao negro-colonizado o “traço civilizacional” da roupa, estava feita 

F.4 (esq.) Manuel Lapa. 

O feiticeiro da cabana 

azul, 1942. Pormenor 

da capa. 

F.5 (centro) Fred 

Kradolfer. Cartaz para 

Exposição Colonial de 

Paris, 1931. Pormenor.

F.6 (dir.)  S.A. Revista 

Ilustração Colonial, 

1932. Pormenor da 

Capa.

 7. Encontra-se, no 

entanto, uma exceção a 

esta distinção: a figura 

do náufrago, que é res-

gatado no mar, nu da 

cintura para baixo.
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a devida distinção relativamente ao branco-colonizador, detentor 
de civilitude e de bons princípios de moral7 . Assim, no território 
entre Angola e Moçambique, vemos dois carregadores negros de 
tronco nu, à semelhança do criado negro representado na Guiné, 
que segura a espingarda do caçador branco (vestido a rigor).
 Se a nudez imprime uma assimetria de estatuto (social, 
político, cultural) entre negros e brancos, o tratamento que 
Manuel Lapa dá ao rosto é consideravelmente unitário. De facto, 
o desenho do rosto do criado (e de outros negros que surgem nas 
ilustrações do mesmo livro) distingue-se de fórmulas que circ 
lavam na época. Por vezes o humor, a síntese modernista e a re-
spectiva geometrização davam lugar a caricaturas do negro, como 
as ilustrações de Histórias e bonecos (1946) de José de Lemos 
(1910-1985) (fig. 8) e as de História de Dona Redonda e de sua 
gente (1942) de Thomaz de Mello (Tom) (1906-1990) (fig. 9). Com 
olhos muito abertos e boca volumosa, o negro apresenta, nestas 
imagens de Lemos e de Tom, uma face deformada e caricatural, 
herança da cultura visual das décadas de 20 e 308 .

F.7  Manuel Lapa. O 

feiticeiro da cabana 

azul, 1942. Jogo da 

Volta ao Mundo Por-

tuguês.

F.8 (esq.) José de Le-

mos. Histórias e bone-

cos, 1946. Pormenor de 

ilustração do miolo.

F.9 (dir.)- Tom. 

História de Dona 

Redonda e de sua 

gente, 1942. Ilustração 

do miolo.
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 No outro grupo de ilustrações (bicromáticas), o gesto é muito 
visível, o que confere às imagens grande vivacidade. Três dessas 
ilustrações descrevem episódios da história colonial portuguesa 
do séc. XIX e foram baseadas em gravuras que circularam 
na época.
 Expedição ao interior de África. A ilustração prolongada das 
figuras 10 e 11 ocupa em altura a quase totalidade da área de texto, 
atribuindo um efeito de grandiosidade às árvores da savana e à na-
tureza africana em geral, em contraste com os pequenos homens 
que caminham em fila.
 A imagem é uma versão sintetizada de uma gravura do séc. 
XIX (fig. 12) representando a caravana da expedição ao interior 
de África de Hermenegildo Capelo (1841-1917) e Roberto Ivens 
(1850-1898). Este foi um acontecimento amplamente divulgado 
na imprensa da época, posteriormente convocado em diversas 
obras durante o Estado Novo. Em termos gráficos, as diferenças 
entre as duas ilustrações são evidentes, mas vejamos em relação 
ao modo de representar o negro: em ambas as imagens, Capelo 
e Ivens seguem uma fila de carregadores negros. Tal como no 
desenho original, os carregadores na ilustração de Lapa são idên-
ticos entre si: de igual estatura, todos se apresentam de tronco nu, 
envergando apenas um pano branco em volta da cintura. Camin-
ham em fila, dóceis e bem disciplinados,  clones do mesmo tipo, 
como soldados em parada militar. Esta homogeneidade foi recor-
rente nas imagens difundidas na época da expedição [18]. No caso 
em apreço, os negros compõem um grupo despido de identidade 
individual. Na ilustração, o fenómeno decorre do estereótipo do 
homem negro-carregador presente na gravura original, mas tam-
bém da linguagem modernista aqui empregue, propícia a sínteses 

F.10 & 11 (esq. e 

centro) Manuel Lapa. 

O feiticeiro da cabana 

azul, 1942. Ilustração 

do miolo.

F.12 (dir.)- João Pe-

droso/Isaías Newton. 

Colónias Portuguezas, 

nº6, 1886.

8.Para além de marcar 

objectos culturais para 

a infância e juventude 

como o periódico 

ABCzinho (1921-1932), 

a banda desenhada 

Tintim no Congo (1931) 

de Hergé ou o filme de 

animação Cannibal 

Capers (1930) de Walt 

Disney, essa defor-

mação e desumani-

zação no desenho do 

rosto do negro era, nes-

tas décadas, presença 

habitual na ilustração 

publicitária, nacional e 

internacional.
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formais que reduzem os traços identitários à sua expressão mais 
simples [19]. 
 No entanto, encontram-se diferenças significativas entre as 
duas imagens, que acusam as diferenças de idade: contrariamente 
à versão da gravura, na qual Capelo e Ivens são carregados aos 
ombros por dois homens negros, na ilustração de Lapa, os dois 
exploradores deslocam-se a pé, talvez para melhor corresponder à 
sensibilidade do ilustrador ou do pequeno leitor da década de 40 
do séc. XX, ou ainda para corresponder à ideia de igualdade entre 
brancos e negros no Império Colonial Português.
 Coolela. A figura 13 mostra uma ilustração de justificação 
inteira, ocupando também uma área considerável em altura (mais 
de metade da caixa de texto), assumindo deste modo o protago-
nismo na composição da página. A imagem representa o com-
bate de Coolela (1895), no âmbito das campanhas de conquista e 
pacificação de Moçambique, e é também uma interpretação dum 
desenho que circulou na imprensa do séc. XIX9  (fig. 15). Da au-
toria de J. F. Cristino, este desenho foi, por sua vez, baseado num 
croqui de Rufino J. de Almeida Santos, sargento nas campanhas. 
As duas imagens mostram um plano geral do confronto entre as 
forças portuguesas (representadas à direita e ao centro) e as forças 
do Império de Gaza (à esquerda). 
 No registo modernista português que caracteriza as ilus-
trações deste livro, Manuel Lapa sumariza as figuras, dotando 
a imagem de uma nova leveza, mais adequada ao público-alvo. 
Com efeito, não há, na sua ilustração, sangue derramado ou 
grande carga dramática. 
 Note-se que aos homens negros são retirados alguns atribu-
tos presentes na gravura, como as penas na cabeça. Os escudos 
tornam-se quase ilegíveis; desaparece um homem com espin-
garda, ficando apenas, talvez por questões de simplificação e de 
legibilidade, a imagem redutora do “selvagem” presente em quase 
em toda a obra – silhueta negra com pano branco, empunhando 
uma lança.
 A captura de Gungunhana. Na sequência da vitória por-
tuguesa no combate de Coolela, foi capturado o régulo vátua 
N´Gungunhane (c.1850-1906) por Mouzinho de Albuquerque 
(1855-1902)10 . O acontecimento foi muito celebrado na época, 
posteriormente, pela 1ª República e, finalmente, pelo Estado 

F.13 Manuel Lapa. O 

feiticeiro da cabana 

azul, 1942. Ilustração 

do miolo.

 9. Jornal O Occidente, 

nº617, 15 de Fevereiro 

de 1896, pag. 36

10. O império vátua 

representava um 

grande entrave ao 

domínio dos por-

tugueses sobre o 

território de Moçam-

bique. No rescaldo do 

humilhante Ultimatum 

britânico, a vitória so-

bre o exército guerreiro 

de N´Gungunhane 

foi aproveitada como 

afirmação do poder 

da monarquia e da sua 

soberania sobre o im-

pério em África. Assim, 

o acontecimento foi 

altamente difundido 

e citado na imprensa 

e literatura da época e 

ainda noutros suportes, 

como é exemplo a 
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Novo, marcando presença obrigatória em manuais escolares e na 
literatura para a infância e juventude.
 A ilustração da captura figura neste livro com uma inserção 
na página semelhante à da batalha de Coolela (cf. figs. 13 e 16). 
Optando por um plano geral de conjunto (fig. 17), Lapa privi-
legiou a descrição do acontecimento em detrimento dos prin-
cipais intervenientes, que surgem de forma abreviada. Assim, 

N´Gungunhane (ou Gungunhana, como seria conhecido em 
Portugal) está reduzido a um vulto cabisbaixo, representado em 
poucas pinceladas. Quanto ao seu exército, mostra-se também 
vencido, em oposição aos homens de Mouzinho, de armas aponta-
das ou em punho. A ilustração baseia-se num esboço do séc. XIX, 
de autor não identificado, até à data (fig. 18). 
 Mais uma vez, a ilustração de Lapa suaviza um confronto no 
qual ocorreu derramamento de sangue (vários súbditos de Gun-
gunhana foram executados, como se vê à esquerda nas imagens). 
É interessante constatar que na ilustração de Lapa (tal como na 
gravura), a humilhação da derrota de Gungunhana é também 
atenuada, em comparação com outras ilustrações presentes em 
livros infantis, como a de Rocha Vieira em Episódios e anedo-
tas da história de Portugal  (fig. 19) ou a de Carlos Carneiro em 
História linda de Portugal  (fig. 20).
 O livro contém ainda algumas ilustrações que sugerem uma 
função documental (muito embora as imagens não estejam 
legendadas). É o caso de imagens representando edifícios con-
struídos pelos portugueses nas colónias, e de outras mostrando 
“indígenas”, como a ilustração abaixo:
 Mãe com bebé. Sob a forma de esboço ou de fotografia (fig. 
23), a mulher de perfil carregando o filho às costas é um tema 

F.14 (esq.) Manuel 

Lapa. O feiticeiro da 

cabana azul, 1942. 

Ilustração do miolo.

F. 15 (dir.) J. F. Chris-

tino/ Rufino J. De 

Almeida Santos. O Oc-

cidente, nº617, 1896

F.16  Manuel Lapa. O 

feiticeiro da cabana 

azul, 1942. Ilustração 

do miolo.

cerâmica de Rafael 

Bordalo Pinheiro. Du-

rante décadas, a figura 

de um Gungunhana 

corpulento mas ven-

cido gozou de muita 

popularidade.
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recorrente nas imagens de cariz etnográfico de África realiza-
das durante o Estado Novo e habitou inúmeras publicações de 
temática colonial, normalmente acompanhada de uma legenda 
que a identificava como um “tipo” pertencente a 
determinada etnia.
 Ocupando cerca de metade da caixa de texto em altura e em 
largura, a ilustração de Lapa presente na fig. 21 intercala com um 
texto sobre a Guiné e evoca esse mesmo objectivo documental, 
antropológico. Mas, apesar da pose e enquadramento sugerirem o 
propósito científico de classificar ou “tipificar”, o registo de Lapa 
atribui-lhes características que os singularizam.  De facto, no que 
respeita ao desenho de rosto, corpo e indumentária, a mulher e 
o bebé são descritos por Lapa com algum pormenor (fig. 22). O 
desenho reveste-se de grande elegância recusando, uma vez mais, 
fórmulas caricaturais.

4 · Considerações finais
A qualidade e a originalidade das ilustrações de Manuel Lapa, faz 
de O Feiticeiro da Cabana Azul (lições do império) um objecto 

F.17 (esq.)- Manuel 

Lapa. O feiticeiro da 

cabana azul, 1942. 

Ilustração do miolo.

F.18 (dir.)- S. A., S.D. 

F.19 (esq.)- Rocha 

Vieira. Episódios e 

Anedotas da História 

de Portugal, 1938. Ilus-

tração do miolo.

F.20 (dir.)- Carlos 

Carneiro. A História 

linda de Portugal, 1957. 

Ilustração do miolo.
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ímpar na história da ilustração em Portugal durante a década de 
ouro do modernismo português.
     No que respeita ao processo de trabalho deste ilustrador, é in-
teressante constatar que se fez rodear de documentação iconográ-
fica de episódios históricos, actualizando-a e adaptando-a ao seu 
léxico gráfico, ao texto e ao público infantil.
     De natureza propagandista, o texto mostra às crianças e jovens 
um império indestrutível e uno, expresso num fraternalismo que 
sugere igualdade entre o branco-colonizador e o negro-coloniza-
do. No entanto, esse nivelamento não se concretiza em pleno, sob 
pena de comprometer a ideia de dominação necessária a um sis-
tema colonial. Assim, uma clara assimetria entre brancos e negros 
atravessa também todo o texto.
 Neste embaraçoso paradoxo moveram-se múltiplos escritores 
e artistas que trabalharam este tema ao serviço do estado. No seu 
modernismo leve e sintético, Manuel Lapa preencheu magistral-
mente esse intervalo entre discriminação e igualdade racial. Por 
um lado, expressando e legitimando o domínio de Portugal sobre 
as colónias, Lapa empregou frequentemente na representação do 
negro o estereótipo da nudez, indício de incivilitude reconhecível 
pelo público infanto-juvenil.  Por outro lado, amenizou confrontos 
das “campanhas de pacificação” em África, assim como imagens 
humilhantes para o negro colonizado, e desenhou de forma digna 
e equitativa os rostos de negros e brancos, de acordo, julga-se, 
com a sua sensibilidade, em muito distinta da de outros ilustra-
dores da sua época.

F. 21 & 22 (esq. e 

centro)  Manuel Lapa. 

O feiticeiro da cabana 

azul, 1942. Ilustração 

do miolo.

F. 23 (dir.) Elmano 

Cunha e Costa (foto), 

Angola, 1935-1939. A 

Maravilhosa viagem 

dos exploradores por-

tugueses, 1946. “Tribo 

dos Ganguelas- mulher 

com filho às costas”. 



O FEITICEIRO DA CABANA AZUL- A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO AFRICANO NAS ILUSTRAÇÕES DE MANUEL LAPA
Rita Carvalho & Leonor Morgado Ferrão

241

Lista das figuras
Figuras 1, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21 e 22- Manuel Lapa. O 
feiticeiro da cabana azul (lições do império). Agência Geral das 
Colónias, Lisboa (1942). O livro pertence à Biblioteca Nacional de 
Portugal (BNP).
Figura 2- Mário Novais (foto). Exposição do Mundo Português 
(Lisboa, 1940). Biblioteca de Arte- Fundação Calouste Gulben-
kian.  https://www.flickr.com/photos/biblarte/4931294809/in/
set-72157621817098955. Consultado em 10/11/2014
Figura 5- Fred Kradolfer. Cartaz para a Exposição Colonial de 
Paris, 1931. BNP.
Figura 6- S.A. Revista Ilustração Colonial, 1932. BNP.
Figura 8- José de Lemos. Histórias e bonecos. Ática, Lisboa 
(1946). O livro pertence à BNP.
Figura 9- Tom. História de Dona Redonda e de sua gente. A.M. 
Teixeira, Lisboa (1942). O livro pertence à BNP.
Figura 12- João Pedroso/Isaías Newton. Colónias Portuguezas, 
nº6, 1886. Em Martins, L.P.: Um Império de Papel. Imagens do 
Colonialismo Português na Imprensa Periódica Ilustrada, 1875-
1940. Edições 70, Lisboa (2012)
Figura 15- J. F. Christino/ Rufino J. De Almeida Santos. O Occiden-
te, nº617, 1896.   Hemeroteca Digital. http://hemerotecadigital.
cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/1896/N617/N617_master/N617.
pdf. Consultado em 14/11/2014
Figura 18- S. A., S.D. Biblioteca de Arte- Fundação Calouste Gul-
benkian. https://www.flickr.com/photos/biblarte/6025033951/in/
set-72157627268474335. Consultado em 10/11/2014
Figura 19- Rocha Vieira. Episódios e Anedotas da História de 
Portugal, Sociedade Nacional de Tipografia, Lisboa (1938). O livro 
pertence à BNP.
Figura 20- Carlos Carneiro. A História linda de Portugal, Livraria 
Figueirinhas, Porto (1957). O livro pertence à BNP.
Figura 23- Elmano Cunha e Costa (foto), Angola, 1935-1939. 
A Maravilhosa viagem dos exploradores portugueses, 1946. 
“Tribo dos Ganguelas- mulher com filho às costas”.  O original 
da reprodução publicada no livro encontra-se no IICT/ Arquivo 
Histórico Ultramarino. 



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

242

Referências 
1. Muller, A.S.: O Feiticeiro da Cabana Azul (lições do império). 
Agência Geral das Colónias, Lisboa (1942)
2.Sohat, E., & Stam, R.: The imperial imaginary. In Askew K., & 
Wilk, R. The Anthropology of Media: a reader. pp. 117-147. Black-
well, Massachusetts/ Oxford (2002)
3.França, J.A.: O Modernismo na Arte Portuguesa. Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa, Lisboa (1991)
4.Lapa, M.: O papel do desenho no projecto gráfico de Manuel 
Lapa. Em Côrte-Real, E. (coord.): O triunfo do desenho, pp. 95-
121. Livros Horizonte | UNIDCOM/IADE, Lisboa (2010)
5. Silva, J.: Historinha de Portugal [Em linha].  Almanaque Silva, 
https://almanaquesilva.wordpress.com/2012/03/05/historinha-
de-portugal/.  Consultado em 14/11/2014
6. Archer, M.: Viagem à roda de África. Editorial “O Século”, 
Lisboa (1937)
7. Leal, O.E.: História de Portugal para meninos preguiçosos. 
Livraria Tavares Martins, Porto (1943)
8. Muller, A.S.: O Príncipe do Mar. Livraria Tavares Martins, Porto 
(1959) 
9. Benjamin, W.: A obra de arte na época da sua possibilidade de 
reprodução técnica. 3ª versão [1936]. In: Barrento, J. (ed.): A Mod-
ernidade. Assírio & Alvim, Lisboa (2006), pp. 207-241
10. Alexandre, V.: Velho Brasil/ Novas Áfricas- Portugal e o Impé-
rio (1808-1975). Edições Afrontamento, Porto (2000), p. 189
11. Matos, P.F.: As cores do Império. Representações raciais no 
Império Colonial Português, Imprensa de Ciências Sociais, Lisboa 
(2012)
12. Vieira, J.: Mocidade portuguesa: homens para um Estado 
Novo. Esfera dos Livros, Lisboa (2008)
13. Barreto J.: Literatura para crianças e jovens em Portugal. 
Campo das Letras, Porto (1998)
14. Campos, A. M: A infância vítima da literatura. O Diabo. 2 
(1937, Maio 9)
15. Castelo, C.: Passagens para a África Portuguesa-
- O Povoamento de Angola e Moçambique com naturais da metró-
pole (c. 1925-1974). Tese de Doutoramento. Instituto das Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa (2005)
16. M’Bokolo E.: África Negra- História e Civilizações. Tomo II. 



O FEITICEIRO DA CABANA AZUL- A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO AFRICANO NAS ILUSTRAÇÕES DE MANUEL LAPA
Rita Carvalho & Leonor Morgado Ferrão

243

Edições Colibri, Lisboa (2007)
17. Castelo, C.: O modo português de estar no mundo. Dissertação 
de mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universi-
dade Nova de Lisboa, Lisboa (1996)
 18. Martins, L.P.: Um Império de Papel. Imagens do Colonialismo 
Português na Imprensa Periódica Ilustrada, 1875-1940. Edições 
70, Lisboa (2012)
19. Carvalho, R.: Fotografia e ilustração na literatura colonial do 
Estado Novo. Em Vicente, F.L. (org.): O Império da Visão. Foto-
grafia no Contexto Colonial Português (1860-1969), pp. 305-317. 
Edições 70, Lisboa (2014)



244



245

Ilustração e heterogenia gráfica 

1. Portugal . 

Universidade do Minho 

www.danielsilvestre-

dasilva.blogspot.com

Keywords
Ilustração; banda 
desenhada; heterogenia 
gráfica, estilo; identidade.

Abstract
A partir da segunda metade do século XX alguns ilustradores e au-
tores de banda desenhada têm vindo a manifestar um descompro-
metimento com a ideia de estilo individual, usando uma diversi-
dade de registos gráficos que se manifestam na produção de obras 
estilisticamente heterogéneas. Se por um lado este fenómeno 
evidencia paralelos com questões associadas à pós-modernidade 
- nomeadamente a crítica da autoria, as práticas da citação e da 
intertextualidade, o uso da auto-referencialidade, entre outros – 
por outro, a presença da narratividade na ilustração e na banda 
desenhada levanta questões sobre o modo como esta heterogenia 
gráfica se articula com o contexto representado ou com o 
próprio texto.
 Para abordar o tema da heterogenia, começo por desenvolver 
sobre a ideia de estilo e de que modo esta ideia está implicada na 
noção de identidade individual e colectiva, para em seguida dedi-
car-me à questão da alteridade estilística. Através da discussão de 
obras de Art Spiegelman, Saul Steinberg e Tiago Manuel, para-
digmáticas na sua heterogeneidade estilística, este artigo propõe 
quatro campos de acção que conduzem à produção da heterogenia 
gráfica: a) a heterogenia gráfica como libertação das limitações 
formais do estilo; b) a evocação da memória cultural das imagens 
como necessidade de diálogo com a história; c) as paródias com 
a identidade como reflexão sobre a natureza multidimensional 
da autoria; e c) a incorporação da alteridade como procedimento 
necessário à apropriação estilística.

Daniel Silvestre1

khalinomiconee@gmail.com



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

246

1 · Introdução
A crescente diversidade de propostas que compõem a nossa 
cultura visual influencia substancialmente o modo como alguns il-
ustradores contemporâneos pensam a questão do estilo, tendo-se 
tornado cada vez mais frequente lermos testemunhos de artistas, 
ou comentadores das suas obras, que revelam descomprometi-
mento com a procura de um estilo individual e uma atitude que 
abraça a heterogenia gráfica.
 Se, por um lado, este fenómeno aparenta ser uma manifes-
tação da influência da condição pós-moderna sobre as práticas 
artísticas na área da ilustração e banda-desenhada – nomeada-
mente devido à relativização da ideia de modelo de representação 
único, aos ensaios de dissolução da ideia de autoria, às práticas de 
citação visual e ao exercício da auto-referencialidade - por outro, 
a convivência que os ilustradores têm com a narratividade levanta 
questões sobre o modo como a heterogenia gráfica se relaciona 
com o contexto representado ou com o próprio texto.
 As obras dos autores tratados neste artigo, Art Spiegelman 
(1948-), Saul Steinberg (1914-1999)e Tiago Manuel (1955-), são 
casos paradigmáticos no uso da variedade estilística e a sua diver-
sidade é tão larga quanto o quadro de referências que pretendem 
evocar. Frequentemente as suas obras têm sido tratadas como 
excepções dentro de um panorama onde a homogeneidade estilís-
tica é vista como uma assinatura autoral e por diversas vezes esta 
estratégia foi comentada no contexto particular das suas obras e 
dos temas que tratam (ver [1], [2], [3] e [4]). Este artigo, porém, 
pretende lançar bases para um entendimento alargado sobre o 
fenómeno da heterogenia gráfica, tentando compreendê-lo mel-
hor durante o processo criativo e averiguar que factores estão em 
jogo no seu uso.
 Para abordar o tema da heterogenia começo por reflectir sobre 
a ideia de estilo, e de que modo abarca a noção de identidade in-
dividual e colectiva, para poder formular a questão da alteridade 
estilística. A noção de estilo pessoal nas artes visuais é uma ideia 
antiga que se manifesta no discurso dos nossos dias. A relação que 
esta noção tem com a autografia parece justificar a sua resiliência, 
sobretudo quando as imagens são o resultado de registos gestuais 
sobre um suporte. Embora o conceito de estilo seja um assunto 
bastante complexo, que alguns historiadores de arte contem-
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porâneos evitam [5], [6] e que na prática artística actual seja uma 
noção relativamente obsoleta (talvez por sugerir a cristalização 
de procedimentos), o termo é ainda muito comum no discurso 
sobre a ilustração e está vinculado à ideia de identidade artística. 
Por esta razão, torna-se fulcral ter presentes o conjunto de ideias 
associadas à noção de estilo para perceber melhor o fenómeno da 
diversidade estilística nas obras dos autores que iremos analisar.

2 · Sobre estilo
O conceito de estilo é bastante abrangente nos seus usos. Ernst 
Gombrich refere que “o estilo é uma maneira distinta, e por isso 
reconhecível, através da qual um acto é realizado ou um arte-
facto é feito ou deveria ser realizado e feito” [7]. Nesta definição, 
a identificação do estilo com o acto em si (em detrimento da 
observação do seu resultado) torna-se manifesto nos diferentes 
usos do termo. Este tem vindo a ser aplicado não só à produção 
de imagens e objectos, como também a formas de escrever, falar, 
fazer música, gerir, vestir, andar, jogar, e presume uma diferen-
ciação identitária (individual ou colectiva) dentro de uma mesma 
categoria de actividades.
 Etimologicamente, o termo é proveniente do latim stilus, um 
instrumento metálico utilizado pelos romanos para escreverem 
sobre placas de cera. A relação entre autografia e identidade indi-
vidual era já uma ideia presente durante os primeiros séculos da 
nossa era. A assinatura passou a ter valor legal durante o governo 
de Valentiniano III, no ano de 439. O subscripto, inicialmente 
utilizado na autenticação de testamentos, era uma pequena frase 
escrita pela mão do próprio interessado, onde atestava que sub-
screvia o documento em causa [8].
 Na história da arte a noção de estilo começou por surgir como 
um procedimento metodológico que visava organizar historica-
mente a crescente quantidade de artefactos trazidos à luz pela 
arqueologia do século XVII e XVIII. No contexto da produção de 
imagens a noção de estilo pictórico é utilizada para identificar 
imagens pertencentes a culturas inteiras, períodos temporais ou 
ao trabalho de artistas individuais [9]. George Kubler refere que 
“a noção de estilo há muito que é o principal modo do historia-
dor de arte classificar obras. Através do estilo ele selecciona e dá 
forma à história da arte” [10].
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 A ideia de que um estilo é “um sistema de formas com 
qualidade e expressão significativas, através do qual se faz visível 
a personalidade do artista e a forma de pensar e sentir de um 
grupo” [11] atravessou o discurso da história da arte e encontra-
se hoje bem estabelecida no domínio público. Esta ideia prevê 
que através da análise de um artefacto é possível atribuir a sua 
proveniência, porque o conjunto de circunstâncias – sociais, 
culturais e históricas - que confluem na formação da identidade 
de um indivíduo estão inevitavelmente presentes no momento da 
criação. Dentro desta ordem de ideias, o contexto de onde surge 
o artista é um responsável directo pelo seu discurso visual, e o seu 
estilo individual equivale a um olhar pessoal, uma voz autoral, um 
modo de dar a ver o mundo a partir de uma experiência única.
Cientes das conotações e limitações inerentes à ideia de estilo 
individual, alguns artistas têm feitos esforços por se lhe opor. Os 
quatro pontos que se seguem exploram alguns dos factores que 
estão em jogo para os ilustradores contrariarem a sua natural 
cristalização de procedimentos.

3 · Heterogenia gráfica como libertação
Numa entrevista com Marshall Arisman, o pintor e ilustrador 
Thomas Woodruff referiu que ao fazer ilustrações de capa para 
romances literários sentiu necessidade de alterar o seu estilo 
pictórico para o acomodar ao estilo literário dos livros. Este refere 
que a capacidade que os escritores têm para se transformarem 
em quem eles querem não é geralmente permitida aos artistas 
visuais, porque estes têm de lidar com uma dimensão íntima. No 
entanto quando o fez, “apesar de tudo vir de um lugar profunda-
mente pessoal, a ideia de poder viajar no tempo e viajar no estilo é 
bastante libertadora” [12].
 A ideia de que seguir um estilo em particular limita o acto 
criativo é uma noção que tem sido verbalizada por alguns artistas 
visuais. David Hockney referiu que “o estilo é algo que se pode 
usar. Podemos ser como a pega-rabuda, retirando apenas o que 
queremos. A ideia de um estilo rígido pareceu-me então algo com 
que não nos devemos preocupar, aprisionar-nos-ia” [13]. Com 
efeito, no contexto da pós-modernidade, onde a ideia da univer-
salidade das formas legada pela estética moderna é largamente 
colocada em causa e quando a história já produziu tantos modelos 
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de representação que tendem a ser apropriados e transformados 
– cada modelo com as suas possibilidades e conotações – o artista 
visual tem à sua disposição um grande leque de possibilidades 
para materializar as suas ideias.
 A formulação de Rosalind Krauss sobre o pastiche, a propósito 
do Picasso dos anos 10, talvez não seja totalmente despropositada 
neste contexto: “O pastiche como prática artística expressa assim 
a experiência subjectiva do estreitamento intolerável da inventivi-
dade, devido às limitações inerentes à estrutura organizadora de 
uma arte” [14].
 Numa entrevista em 2013, quando Art Spiegelman foi ques-
tionado sobre a variedade estilística do seu leque de produções, 
e sobre qual era verdadeiramente o “estilo Spiegelman”, este 
respondeu que “O estilo é aquilo que resta quando estás a tentar 
fazer bem qualquer coisa. (...) Tens de procurar por aquilo que 
estás a fazer e porque é que o estás a fazer. É então que desco-
bres que aspecto é que deve ter” [15]. Para além da sua resposta 
nos permitir um vislumbre sobre a sua metodologia projectual, 
indicia uma preocupação com a necessidade de estabelecer uma 
relação entre o contexto expresso nas imagens e o modo como são 
executadas.

4 · Evocar a memória cultural das imagens
Maus [16], de Art Spiegelman, é uma novela gráfica publicada em 
dois volumes que relata a experiência do pai do autor como sobre-
vivente do holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Numa 
entrevista Spiegelman referiu que quando se encontrava na fase 
inicial de desenvolvimento do projecto demorou bastante tempo 
até encontrar um estilo pictórico que tivesse uma leitura fácil e 
não fosse intrusivo na fluência da narrativa. No quinto capítulo do 
primeiro volume foram inseridas quatro páginas que tinham sido 
desenhadas em 1972, Prisoner on the Hell Planet1, narrando o seu 
sentimento de culpa sobre o suicídio da mãe, também ela uma 
sobrevivente do holocausto e interveniente em Maus. Estas quatro 
páginas estão desenhadas de uma forma claramente distinta do 
resto do livro. Na entrevista, Spiegelman referiu que:

“Prisoner on the Hell Planet foi algo que me aconteceu a mim, 
algo que me afectou de tal maneira que o estilo, fortemente 

1. Prisoner on the Hell 

Planet foi publicado 

em 1972 no fanzine 

Short Order Comix #1, 

editado pelo próprio 

autor.
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afectado pelo expressionismo alemão, era apropriado. Os 
expressionistas não estavam a tentar pôr coisas nas telas, 
estavam a tentar pôr emoções nas telas, e essas emoções eram 
bastante podereosas e pessoais, e o estilo apropriado. Se eu 
me tivesse apropriado das emoções do meu pai e as tivesse 
retratado nesse estilo, teria sido muito desonesto.” [17]

Apesar da necessidade de clareza visual ao serviço da narrativa, 
expressa por Spiegelman, a dificuldade de definir um estilo gráfico 
em Maus parece ter incidido na conciliação de uma sobriedade 
do desenho que não exigisse demasiada atenção sobre si próprio, 
que permitisse uma leitura visual clara das cenas representadas 
nas vinhetas, e ao mesmo tempo evocasse um período histórico 
através da visualidade, evidenciando algumas características das 
imagens desse tempo narrativo a que se refere. Muito embora Art 
Spiegelman esclareça que há atitudes distintas na forma como 
desenhou Prisoner on the Hell Planet e o resto de Maus, parece 
inegável que todo o livro contém ressonâncias da xilogravura do 
expressionismo alemão. Esse ímpeto referenciador é visível na 
citação visual que faz da famosa fotografia que Margaret Bourke-
White tirou em 1945 no campo de concentração de Buchenwald; 
é visível na forma como se apropria de elementos do cinema da 
época em certas composições, e também é visível na forma como 
construiu o estilo pictórico.
 Neste sentido Spiegelman utiliza o preto e branco, que o ajuda 
a manter uma analogia formal com a xilogravura do expressionis-
mo alemão [18], como também a manter uma coerência simbólica 
com a a gravidade do tema. Maneja o aparo fazendo uso de linhas 
paralelas e traço cruzado, que tanto configuram as manchas de 
claro-escuro como conferem um sentido de modelação tridi-
mensional às formas e dão sentido de orientação aos planos - tão 
característico da história da gravura e ainda largamente utilizado 
por Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Käthe Kollwitz ou Emil 
Nolde; utiliza ainda o pincel para complementar áreas de meia-
luz com grandes áreas a negro, para obter altos contrastes e obter 
efeitos dramáticos. O sentido de perspectiva de Spiegelman, por 
outro lado, não está em consonância com as práticas expressionis-
tas, onde o dinamismo na composição é sacrificado em função da 
leitura do espaço. Os pontos de vista de Spiegelman, na verdade, 
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variam pouco mais do que as representações de frente, perfil e 
perspectivas pouco acentuadas – quebrar esta estabilidade iria 
alimentar a narrativa com uma velocidade e movimentos próprios 
de uma novela gráfica com heróis de acção.
 A ideia de que Spiegelman evoca a memória cultural das 
imagens como recurso de significação torna-se inequívoca em 
In the Shadow of no Towers [19], onde relata a evolução do seu 
entendimento relativamente aos ataques direccionados ao World 
Trade Center em 11 de Setembro de 2001 que, como habitante 
da baixa de Manhattan, testemunhou directamente. A estrutura 
desta narrativa autobiográfica apresenta uma natureza fragmen-
tária, próxima da reconstituição de uma experiência traumática, 
com quatro a cinco histórias a decorrerem simultaneamente na 
mesma página, deixando ao leitor a decisão sobre a sua ordem 
[20]. Além do relato da sua experiência directa, o livro comenta 
a Guerra ao Terror disseminado na comunicação social pela 
administração Bush, bem como tenta encontrar ligações a uma 
certa inocência anterior ao 11 de Setembro. Visualmente, cada 
uma destas linhas narrativas tende a ser desenhada de modo 
distinto, funcionando como diferentes vozes que se confrontam 
na reconstituição do fenómeno – há representações autobiográ-
ficas, desenhadas a linha espessa de pincel; referências à história 
da banda-desenhada americana, desenhadas com uma linha mais 
fina e coloridas com a textura pontilhada das antigas tramas do 
offset; há imagens digitais, por vezes exageradamente pixelizadas, 
que remetem para imagens televisivas; vinhetas desenhadas ao 
estilo de Winsor McCay em Little Nemo in Slumberland (com a 
assinatura de McSpiegelman), ou de outros autores da história 
da banda-desenhada americana. Seja através da simulação dos 
mesmo procedimentos utilizados nas imagens de referência, seja 
através da mimetização do seu efeito através de outros materiais, 
a referenciação é, em parte, estabelecida através do reconheci-
mento da tecnologia 
de visualização.
 As imagens sempre estiveram associadas a algum processo 
técnico que permite a sua visualização [21]. Em qualquer imagem, 
a tecnologia utilizada é indispensável para a sua significação, não 
apenas porque a própria tecnologia veicula a imagem, de uma 
forma ou de outra limitando as decisões do desenhador, como 
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também porque as tecnologias carregam conotações relacionadas 
com o contexto do seu uso. Ao mimetizar a trama do offset de 
início do século para produzir uma alegoria que se apropria dos 
dois gémeos de Katzenjammer Kids2, ao reduzir a gama cromática 
às misturas possíveis entre o azul e o laranja para se retratar a si 
próprio dentro do clássico Bringing Up Father3, ou ao inserir ima-
gens pixelizadas das torres gémeas, Art Spiegelman está a realçar 
aspectos das condições de produção e disseminação das imagens 
a que se refere ou se apropria.

5 · Parodiar com a identidade
Numa linha de produção que visava criticar a noção tradicional de 
autoria, a partir da segunda metade do século XX alguns artistas 
elaboraram paródias que punham em causa a noção de identi-
dade artística. Harold Rosenberg refere que durante o período do 
pós-guerra emergiram uma série de artistas que revolucionaram 
tanto a pintura com a escultura ao introduzirem um novo tema 
(subject matter), “o do mistério da identidade individual”. Entre 
estes artistas estava Saul Steinberg. Embora alinhado com permis-
sas do expressionismo abstracto, comprometido com uma arte 
autobiográfica que pretendia trazer à tona um idioma único no 
qual revelava um ser subjacente à consciência, a obra de Stein-
berg desviava-se do “impersonalismo” de Ad Reinhardt, Frank 
Stella, Donald Judd e outros minimalistas, bem como da procura 
de contacto com o eu singular e inatingível de Jackson Pollock e 
de Willem de Kooning. Segundo Rosenberg, Steinberg, pelo con-
trário, inclinado para a comédia “concebeu o teatro do Homem 
Abstracto, o Sr. Qualquer Um (e a sua mulher)” [22].
No trabalho de Steinberg a farsa é activa tanto nas figuras rep-
resentadas como nos procedimentos da representação. Parte da 
sua produção que parodiava com a identidade artística foi feita 
através do questionamento da ideia de estilo individual. Como 
imigrante romeno e judeu fugido de Itália, Steinberg chegou aos 
EUA em 1942 consciente de como a distância da terra natal pode 
dar lugar a novas identidades. A forte presença de imigrantes de 
diversas proveniências, a crescente influência que as imagens do 
cinema e da publicidade exerciam sobre a sociedade e o desejo de 
ascenção social faziam dos EUA “o lugar para ele (...), uma terra 
onde todos estão muito ocupados em se tornar outra pessoa” [23]. 

2.  Criada por Rudolph 

Dirks, Katzenjammer 

Kids foi publicada pela 

primeira vez a 12 de 

Dezembro de 1897 no 

American Humor-

ist, o suplemento de 

domingo do New York 

Journal.

3.  Criada por George 

McManus, Bringing Up 

Father foi distribuída 

de 1913 a 2000.
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Segundo Rosenberg, precisamente, o que mais atraía a atenção de 
Steinberg era a infinita capacidade dos seus concidadãos rein-
ventarem as suas identidades. Num desenho de 1953, Techniques 
at a Party, há dezoito indivíduos interagindo e cada um deles 
está representado com técnicas distintas. A heterogenia visual 
identifica-se aqui facilmente com a heterogenia humana presente 
numa multidão, onde cada pessoa é um ecosistema particular que 
projecta para o exterior diferentes imagens de si mesmo. Aqui a 
paródia de Steinberg estabelece-se numa simetria - na mesma 
medida em que o desenhador simula os diferentes estilos, os 
indivíduos representados actuam com as suas máscaras. A farsa 
na representação identifica-se com a farsa dos representados. 
Mesmo que os estilos a que se refere escape ao nosso reconheci-
mento, imediatamente estabelecemos algum tipo de analogia 
entre o processo utilizado para a representação de cada figura e a 
sua identidade.
 O compromisso de Steinberg com “o mistério da identidade 
individual” manifestou-se muitas vezes através de desenhos com 
uma forte componente auto-referencial – “a minha linha quer 
constantemente recordar que é uma linha” [24]. Num ensaio que 
tenta averiguar se as imagens dispõem de uma meta-linguagem, 
um discurso de segunda ordem auto-reflexivo, que nos diga algo 
sobre a sua natureza, W.J.T. Mitchell estabelece o conceito de me-
ta-imagem (metapicture). As meta-imagens são imagens que têm 
a capacidade de se referir a si próprias, a outras imagens ou a uma 
classe de imagens; são “imagens que se pensam a si próprias, que 
se mostram de forma a dar um melhor conhecimento de si” [25]. 
Techniques at a Party não encena nenhuma outra imagem em 
particular que possamos identificar, todavia cita diversas classes 
de imagens – não são pessoas coisas ou lugares que vemos aí cita-
dos, mas antes modos de os representar. Na esmagadora maioria 
das vezes um cartonista investe na criação de personagens-tipo, 
todavia, em vez de criar situações com o homem de negócios, o 
político, o médico, o advogado ou o zé-povinho, Steinberg lida 
com estilos-tipo.

6 · Incorporar a alteridade
Em 1942 Steinberg trabalhou para a Agência de Serviços Estratégi-
cos norte-americana (Office of Strategic Services) numa operação 



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

254

de guerra psicológica (Operation Cornflakes), onde
desenhou cartoons para o falso jornal Das Neue Deutschland, 
produzido, impresso e distribuído à socapa pelos aliados como um 
jornal de resistência interna - a propaganda estrangeira não teria 
um poder de persuasão tão forte. Como desenhador, Steinberg 
adoptou a personagem de um cartonista editorial amador alemão 
com instinto expressionista, que reflectia a passagem pelo ensino 
artístico de uma escola dos anos 20 na Alemanha. Nas palavras de 
Charles Simic, estas imagens deveriam obrigatoriamente ter uma 
“contenção estilística; a menor incursão que fosse demasiado 
original, ou por outro lado, demasiado paródica, poderia soar a 
falso e deitar tudo a perder” [26]. É possível que estes desenhos 
fingidos de Steinberg lhe tenham indicado caminhos sobre as 
possibilidades criativas da apropriação estilística, mas acima de 
tudo eles apontam para os diversos factores a ter em conta quando 
um desenhador se coloca na pele de outro desenhador. A discur-
sividade visual, os conhecimentos formais na configuração das 
imagens, a tecnologia utilizada para as fazer e a atitude gestual 
convergem durante a execução destes desenhos.
 Entre os produtores de imagens que mais esforços fazem por 
simular processos alheios e esconder a sua identidade gráfica 
estão os falsários. Em 2004, numa entrevista ao jornal alemão Die 
Welt, quando o falsário Edgar Mrugalla foi questionado acerca do 
sucesso das suas falsificações referiu que “Lia tudo sobre o artista. 
E, por exemplo, antes de pintar um Liebermann, tomava um café 
com conhaque pela manhã, tal como o fazia também Lieber-
mann” [27]. Embora esta passagem seja algo anedótica, Mrugalla 
enfatiza de um modo claro a dimensão performativa inerente ao 
acto do desenho. Após recolher toda a informação que consegue 
sobre o trabalho de Liebermann, Mrugalla alega que através da 
imitação dos seus hábitos cria as condições necessárias para pro-
duzir a pintura que teria feito Liebermann.
 O método de Mrugalla tem afinidades com o método de 
construção de personagem na representação dramática. Em An 
Actor Prepares, Constantin Stanislavski , resume o trabalho de 
preparação do actor da seguinte maneira:
Primeiro que tudo deves assimilar o modelo. Isto é complicado. 
Estuda-o desde o ponto de vista da época, do tempo, do país, con-
dições da vida, antecedentes, literatura, psicologia, a sua alma, 
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o seu modo de vida, a posição social e a sua aparência externa. 
Para além disso estudas o seu carácter, tal como é costume, a sua 
maneira, movimentos, voz, discurso, entoações. [28]
 Muito embora um falsário como Mrugalla, ou Steinberg com 
os desenhos que fez para o Das Neue Deutschland, não procure 
convencer através da representação dramática, ambos procu-
raram fazê-lo através das imagens que o seu personagem teria 
feito. Quando Steinberg faz cartoons através do personagem do 
cartonista amador alemão há efectivamente uma noção de época 
e geografia, que é visível através das influências do desenho ex-
pressionista; a sua psicologia é a de um resistente que ajuda com 
os meios que tem para propagar a denúncia de Hitler; atribui-lhe 
os antecendentes de alguém que não teria estudado artes muito 
aprofundadamente, e faz notá-lo através do desenho tosco, da 
composição e relação palavra/imagem pouco imaginativa – Stein-
berg dificilmente teria assinado uma redundância tão clara entre 
o título (Der Schuldige, O Culpado) e todas as mãos que apontam 
para Hitler, cuja sombra é a imagem da morte. O estudo prévio do 
personagem, proposto por Stanislavski, procura a mesma coerên-
cia contextual que a história da arte alega anteceder a produção 
dos estilos pictóricos.
 Este movimento interior de apropriação das características 
de um outro, real ou imaginado, para através dele dizer algo é um 
fenómeno criativo frequente em literatura, mas relativamente 
raro nas artes visuais. A afirmação de Thomas Woodruff, sobre a 
libertação que resulta da adopção de personalidades e perspec-
tivas diferentes que se manifestam numa heterogenia estilística 
parece ser levada à letra pelo ilustrador/autor Tiago Manuel. Au-
tor de uma vasta obra heteronímica, Tiago Manuel tem explorado 
diversos imaginários ao longo de uma série de publicações sob 
os nomes de Terry Morgan, Murai Toyonobu, Tom McCay, Tim 
Morris, Max Tilmann, Marriette Tosel e Tamayo Marín. À semel-
hança de Fernando Pessoa, Tiago Manuel confere uma breve 
biografia a cada um dos heterónimos, e ao atribuir-lhes diferentes 
nacionalidades permite-lhe deslocar-se para diferentes esferas 
de influência cultural. No entanto, apesar da comparação com 
Pessoa por via do uso da heteronímia, o autor faz uma distinção. 
Numa entrevista à Rádio Universitária do Minho, a 20 de Junho 
de 2013, o autor referiu: “eu não comecei com a heteronímia no 
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sentido pessoano. Isto é, enquanto Pessoa inventava um perfil, 
uma geografia e uma profissão para os seus personagens e tentava 
viver uma outra vida num exercício quase de ilusão...” [29]
A heteronímia de Tiago Manuel não pretende fazer crer que os 
diferentes autores são efectivamente pessoas distintas. Utiliza 
invariavelmente a assinatura T.M. que coloca dentro de um 
círculo, como elemento identificador em todos os desenhos. “Se 
eu quisesse enganar as pessoas não punha lá o elemento identifi-
cador”, refere. As biografias ficcionadas que constrói para os seus 
autores nunca pretendem ser tão elaboradas como as de Pessoa. A 
sua abordagem à heteronímia parece ser um modo de jogar com a 
ideia de outro sem nunca deixar a farsa impor-se totalmente. Por 
outras palavras, Terry Morgan, Max Tillmann ou Marriete Tosel, 
nunca pretendem deixar de ser Tiago Manuel.
 Um pouco mais à frente na entrevista não deixa de explicar 
que há uma distinção muito clara no modo como gere os heteróni-
mos. Com os heterónimos femininos desenvolve temáticas rela-
cionadas com o “universo dos afectos, tudo o que é pessoal”, os 
“aspectos confessionais ou autobiográficos”; com os heterónimos 
masculinos elabora reflexões sobre o colectivo - “sempre que é 
uma reflexão profunda e alargada, sobre os problemas do mundo, 
apareço como homem”. Esta divisão sugere desde logo que a het-
eronímia de Tiago Manuel é talvez uma forma de compartimentar 
a diversidade dos seus interesses.
 Ao atribuir proveniências culturais distintas a cada um dos 
heterónimos, Tiago Manuel parece ainda servir-se deles para 
explorar as várias dimensões do seu imaginário visual. Embora 
a personagem/autor que constrói se baseie por vezes em dados 
autobiográficos - como é o caso de Terry Morgan, baseando-se 
na sua própria infância, adolescência e viuvez para construir situ-
ações que descreve através do desenho – a proveniência cultural 
que lhes atribui é decisiva no modo como planeia os atributos 
estilísticos: “a Terry Morgan, que eu assumo como mulher, é uma 
irlandesa. E os desenhos que eu desenho como uma irlandesa 
pertencem à tradição da ilustração e não da pintura.”
 Tal como com o cartonista alemão de Steinberg, Tiago Manuel 
tem em conta os factores que influenciaram o desenho de Terry 
Morgan. As situações caseiras, o facto de todas as ilustrações 
serem trabalhadas até ao limite do rectângulo, a construção do 
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espaço como um cenário onde as figuras agem, o uso da caneta 
que recorda a importância que a gravura teve na ilustração, são 
características que podemos peneirar das obras que fazem essa 
tradição da ilustração - John Tenniel, George Cruikshank, na en-
trevista Tiago Manuel refere William Hogarth – sobretudo inglesa.
 Do mesmo modo acontece com já não há maçãs no paraíso, de 
Max Tilmann. Este é um livro atormentado com os problemas do 
mundo, onde encontramos duas séries de desenhos intercaladas 
uma com a outra. Na primeira há sempre um título em página 
oposta à ilustração (“guerras”, “pena de morte”, “fome”, “refugia-
dos”, entre outros), e na segunda vemos diversas possibilidades do 
acto sexual. Tanto a gravidade dos temas como o próprio desenho, 
segundo o autor “obviamente se inspira na arte do pós-guerra 
deJoseph Beuys, escola de 
Düsseldorf ”.
 Ao contrário de Mrugalla ou Steinberg em Das Neue 
Deutschland, Tiago Manuel não procura iludir o leitor relati-
vamente à autoria das suas obras. Apesar da versatilidade que 
reveste a sua obra, existem ainda assim hábitos do seu desenho 
que tanto ocorrem em Terry Morgan como em Max Tilmann e 
restantes heterónimos. Muito embora a heteronímia se constitua 
como uma paródia com a noção de identidade artística, a incorpo-
ração da alteridade em Tiago Manuel é sobretudo uma estratégia 
criativa que o leva a projectar-se no outro, na sua experiência e na 
sua herança cultural, e construir um discurso sobre as suas preo-
cupações a partir daí.

7 · Conclusão
O objectivo deste artigo foi o de compreender a heterogenia 
gráfica enquanto estratégia criativa, procurando articular algumas 
razões para a sua ocorrência como também conhecer as moti-
vações dos artistas que a ela recorrem.
A apropriação clara de estilos alheios revela um interesse na ex-
perimentação formal, todavia, como demonstrei no ponto 4 deste 
artigo, a evocação da história cultural das imagens que podemos 
detectar na produção de alguns ilustradores, reflecte o desejo de 
dialogar com a história das imagens e usar o desenho como uma 
linguagem que se habita.
 Esta primeira dicotomia, entre a vontade de invenção e a 
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vontade de dialogar com o passado, implica um outro movimento 
colateral. Quando o agente criativo, como indivíduo dentro da 
história, produz um olhar e usa características das linguagens 
do período histórico que comenta, no esforço de adaptar a sua 
própria linguagem acaba por indagar sobre si.
 É curioso, e nada ocasional, que todos os exemplos aqui 
discutidos têm em comum uma forte componente autobiográfica, 
como se recordassem Montaigne quando este diz que “todos 
nós somos uma manta de retalhos, tão informes e diversos na 
composição que cada pedaço, cada momento, desempenha o seu 
próprio jogo. E há tanta diferença entre nós e nós mesmos, como 
há entre nós e os outros” [30]. Spiegelman, Steinberg e Manuel 
tiveram em conta o estilo como um factor visual para comunicar 
como um indivíduo pode ser diverso e produzir olhares que não 
são necessariamente coerentes entre si.
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Abstract
Nature has been the object of representation by man since the 
dawn of humankind. Over time the representation of nature (illus-
tration) has been addressed to fulfil different objectives (i.e., from
religious, or totemic, to scientific, educational and/or technologi-
cal) becoming an indispensable tool at the service of science and 
human knowledge in the present, i.e. visual scientific commu-
nication. This essay analyses the historic relevance of scientific 
illustration as well as its evolving synergy with science until 
becoming inseparable matters of knowledge transmission, a uni-
versal language, a way of (de)codification scientific discourse; and 
how, despite the new available technology devoted to represen-
tation (e.g., photography) due to the basic principle of scientific 
illustration: the representation of the archetype, or intangible 
idea, of each specie as an human concept and never as a concrete 
individual, even a quite representative one. The possibility of even 
translate human thoughts (interpretations) is well exemplified in 
reconstructed extinct beings (overcoming time scale and fatality 
of inexistence) to astronomic phenomena or even tiny molecules 
that are far away from our visual capacity (overcoming dimen-
sional scale).
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1 · Introduction
Since the dawn of humankind science has found on illustration a 
universal way of spreading knowledge.
 Historically and since classical antiquity, drawn images are 
playing a crucial role to facilitate the philosophical, and later, the 
natural scientific discourse. Drawings are effective and useful 
tools in scientific research, and have proven to be essential for 
science dissemination. This association of visual references with 
any context of knowledge transmission allow us speeding the as-
similation process of unknown domains, to reinforce or build new 
insights. Symbiosis between discovery and the graphic register 
(codification) is a cognitive phenomenon that facilitates the un-
derstanding and perception of reality  (de-codification) [6], [10].
 The goal of the scientific illustrator, no matter what period of 
time we consider, is to guarantee a continuous dialog with reality, 
modelling the message according to the objective and systematic 
scientific interests, methods and technology, as also available 
graphic and printing techniques. Illustration, as well as science, 
evolves by changing the way of observing and depicting the object 
of study, breaking boundaries between disciplines and enriching 
the generalistc way of thinking trough an interdisciplinary talks.
 Considering the time of the Voyages of Discovery (fifteenth to 
seventeenth century) during the blooming of science, and hence 
of scientific illustration in the strict sense [3], it can be assumed 
that the main interest was the achievement of accurate represen-
tations of what was in front of the discoverer eyes for the first time 
– flora, fauna and indigenous populations [7]. This, at first glance, 
easy tasks leaded to the elaboration of faithful images catalogues 
of (re)discovered species that ensure by itself its existence and 
recognition to the scientific community, in absence of the physical 
object and supported by the empirical precept that “Seeing is
believing”.
 The scientific achievements brought by the botanist Carl Lin-
neo (binomial nomenclature), as well as Cuvier (extinct species 
and vertebrate palaeontology) or Darwin (natural selection and 
species evolutionary changes), played an indispensable role and 
insights regarding the natural and systematic classification of all
forms of life (many of them illustrated by researchers themselves) 
along the seventeenth and eighteenth centuries. Despite the rec-
ognition of scientific illustrations as something indispensable for 
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the fast progress of that the ordination and visual recording of all 
new described species for science supposed for recognition
of scientific illustrations as something indispensable, there was 
still something missing at that time. This “something” would be-
come the key, the basis, and the essence of any scientific illustra-
tion, as we understand it nowadays: the representation of the ar-
chetype of each species. Archetype, understood as the prototype, 
the intangible idea which embody the fundamental characteristics 
of a natural object, the holistic drawing [5] that accumulate all the 
important diagnostic features and aims to represents the concept 
of that particular specie in a credible pictorial mosaic, rather than 
the real representation of one single individual (directly observed
from nature) — as the first naturalists used to show in their manu-
scripts, incunabula, or folios [2].
 The exact moment in which that new rule took place is not 
clear, but probably was perceived and followed after the fifteenth 
century. It is already known that Leonardo Da Vinci made his 
anatomy illustrations after observing and studying many different 
bodies and composing the final work as a figurative compendium 
of all those observations; but in any case and without any doubt, 
the mandatory representation of this pictorial but “abstract idea”, 
“archetype”, “prototype” of each specie is the main and irrefu-
table reason why, at present and despite all the technological 
advances, scientific illustration can not be replaced by any image
capture device (as a photo camera). In fact, photography could be 
an auxiliary tool to the illustrator but would never be a replace-
ment [28], with the exception of archaeological illustration, in 
which rules the opposite (the aim it is to conserve the uniqueness 
of each piece).
 Regarding the scientific illustrator’s work, it is important to 
reinforce that obtaining accurate illustrations with documentary 
value does not relay on mastering a whole pool of different artistic 
techniques.
 It is of paramount importance to understand, when talking 
about scientific illustration, that the most important point is not 
the artist’s personal creative perception, but the full respect for 
the significance of the investigation conducted by scientist, his 
own observation and interpretation skills towards the object of 
study, as well as the accuracy when picturing it, aside from the 



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

264

artistic technique used. An artist can, but is not obliged to, adopt 
the principle of objectivity [29], whereas for a scientific illustra-
tor it is essential to be faithful and honest to scientific principles. 
The objectivity together with the close observation and study of 
different individuals, and if possible with the close cooperation 
of a scientist specialized on the subject, ensures the recreation of 
this “ideal individual” which would be representative of the whole 
population.
 The mind constructs a universe of observations on the basis 
of a shared reality, which is removed when additional intersec-
tions, in principle unforeseen and whose validity extends beyond 
the initial universe of observation, are discovered. [31]. For this 
purpose it is necessary to build a particular plastic language as
well as standards of representation as a methodological compo-
nent [29]. That pictorial language has been build along history 
from the Palaeolithic paintings until nowadays [30] and will 
continue growing and changing as far as science and technology 
continue evolving.
 The aim of this article is to bring enlightenment on the 
importance of illustration as an irreplaceable tool of knowledge 
transmission. Scientific illustration works as an universal language 
[5],[8],[11], helping the understanding of complex processes that 
would otherwise be more unintelligible; “The greatest innovation
in the history of humankind was neither the stone tool nor the 
steel sword, but the invention of symbolic expression by the first 
artists”. [22]

2 · The Realism of Antiquity: Palaeolithic Caves, 
Egyptian Tombs and Early Cultures around 
the Mediterranean
Most probably the concepts of science or knowledge transmission 
as we understand it nowadays had not existed at the beginning 
of human history. Indeed painters from classical Antiquity did 
not have models, rules, standards, not even a proper language of 
standard communication, but only use their essential primordial 
tool: the ability of observing and representing what macroscopi-
cally they saw. Because what scientific illustration is, if not a close 
observation of nature (forms and phenomena) after all?
 Considering close observation and accurate representation 
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as part of the essential basis of scientific illustration it can be said 
that the primordial idea of scientific illustration has its roots in the 
earliest endeavours of humans [27]. We do not actually know how 
art began any more than we know how language started or the 
aims it had to serve. But as we go back in history, it is hard to deny 
the will and need to perpetuate knowledge without distorting it 
through some kind of effective transmission to next generations,
independently of the main purpose (motive) at the time of its 
creation. As mentioned in the introduction, it should be consid-
ered that each period modelled it message according to the main 
interests of government circles and disposable techniques.
Paying attention to the Palaeolithic cave paintings it is possible to 
appreciate the finesse and the message of their authors, reaching 
the minimum expression of the maximum shared [30], draw-
ing barely an icon but still allowing the observer to distinguish 
particular faunal species (more than flora, poorly represented by 
then) and what primitive humans were doing at that time. We are 
used to call those people “primitive” not because they are simpler 
than we are - their processes of thought probably were so knotty
and complex as ours - but because they are closer to the state from 
which mankind once emerged [20]. An awkward fact frequently 
discussed is how prehistoric artists knew rendering animals very 
convincingly at least to us who are rarely well acquainted with 
some animals, as bison or even the primitive Przewalski horse
painted in the cave walls of Lauscaux/France and dated around 
15000 years before (extremely similar to the modern phenotype 
of this extant species) [17]. But we have seen that in all expres-
sive styles the artist has to relay on a vocabulary of forms, and 
that is the knowledge of this vocabulary rather than a knowledge 
of things that distinguishes the skilled from the unskilled artist 
[19]. This moment probably points the beginning of visual literacy 
and the start of visual alphabetization of human civilizations 
[5], which represents a huge advance and evolution towards a 
multipurpose and universal language improved to transmit ac-
cumulated wisdom, and at same time be perennial memory for 
next generations. Hereby a human action could, at the same time 
evoke past actions, materialize the present and be a projection to 
the future.
 Similar acquaintance happened with the ancient Egyptian 
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tomb’s mural decorations where magnificence examples of ac-
curate representations are still preserved. In this case Egyptians 
started constructing “rules”, using representation codes where 
everything had to be represented from it most characteristic angle 
and, more important, not pretty but completeness. It was the 
artists’ task to preserve everything as clear and permanent as pos-
sible [20]. They followed a rule that allowed them to include
everything they considered important, and yet all this geometrical 
sense of order did not prevent the Egyptian artist from observing 
the details of nature with amazing accuracy. Invertebrates, birds, 
mammals, or fish are drawn with such truthfulness that zoologists 
can still recognize species. An example of this could be a fragment 
of the drawing found on the wall from the Mastaba of Nefermaat 
(Fig. 1) that shows some geese absolutely recognisable. Two 
red-breasted geese with red neck on the left and a greater white-
fronted goose eating something from the floor on the right, as it is 
shown with the figures underneath, an accurate representation of 
the species Branta ruficollis and Anser albifrons respectively.

 The Greek revolution may have changed the function and 
forms of art. Although very few paintings or illustrations have sur-
vived from ancient Greece (except in the case of Minoan antiques, 
mainly ceramic forms and sculptures), it is possible to have some 
idea of how those were like from roman artists since they
absorbed and copied the Greek Art. The function could be the 

F.1 Fragment of 

Mastaba of Nefermaat 

painting from Egypt, 

Dynasty IV, 2575-2465 

B.C. in comparison 

with two pictures of 

the same species, a red-

breasted goose (Branta 

ruficollis) on the left  

and a greater white 

fronted goose (Anser

albifrons) on the right.
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same but the logic of image making had stepped forward: the 
simple fact that without a medium and without schema (canon, or 
“rules” to represent an idealized version), which can be moulded 
and modified, no artist could imitate reality. So, ever since “the
trained drawer acquires a mass schemata by which he can produce 
a schema of an animal, a flower or a house quickly upon paper” 
[19]. This would serve as a support of his memory images and he, 
the trained designer, would gradually modify the schema of an 
animal until it corresponds with that which he would express in 
the quest for perfection found in nature.
 Unlikely, after the collapse of the Roman Empire, rather than 
observing nature first-hand, artists copied repeatedly for centuries 
“iconic” models in illustrated texts, act that leads to a consequent 
loss of accuracy. During The Middle Age illustrations were gradu-
ally degraded and loosing relevance in favour of the text, mainly 
religious texts, some bestiaries (illustrating fanciful animals 
mainly) and herbals, distorting beings shapes and making them 
more symmetrical and decorative [24], [27]. The reason lies in a 
wish to dignify the trivial trough obscurantism.

3 · Modern Scientific Inquiry
Each era dictates its own arbitrary “realities” and understanding, 
so scientific illustration becomes a mirror of the contemporane-
ous preoccupations. While for early cultures it is difficult to distin-
guish among art, science and religion, after The Middle Ages the 
three of them began to be defined and separated even
though they were still feeding on each other.
 Due to complex and diverse motives it is not until the begin-
ning of the sixteenth century when illustration emerged, as we un-
derstand it nowadays [5],[7]. After centuries of haphazard block-
making and essential crude drawing, an era of representational 
scientific illustration was about to bloom. Illustrations create, and 
then perpetuate, icons that transcend reality and provide a syn-
thesized convention that passes from a generation of books to the 
next [18]. As an era of science began to mature, the recording of 
its findings came to a state of representational perfection, which 
sometimes exceeded the standards in modern reference sources, 
being impossible to understand one without the other. Probably 
there were many more events favouring this bloom of science/



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

268

illustration, but due to the subject of study the following reasons 
were chosen by considering them the most transcendental: the 
voyages of discovery to the New World and the will of spread-
ing the knowledge related to the new discoveries; the binomial 
nomenclature of Carl Linné; the improving of printing techniques 
and the evolution of microscopes and microscopic techniques. 
Those events and technical advances had a great influence on the 
following years, not only during the Enlightening but nowadays, 
and from then on it would be impossible to think separately of 
science and scientific illustration, both going hand in hand along 
modern history and feeding each other until today. The era of 
scientific exploration was under its way.
 In the early Modern period, European overseas expansion 
led to the rise of colonial empires. The voyages of discovery were 
the consequence of multiple factors: geographical and military 
strategy, socioeconomics, medical and, the most relevant, the 
necessity of developing new scientific methods of working
and studying by European naturalists. Particularly for the Iberian 
kingdoms (Spain and Portugal, whom once divide the World 
among them), the re-exploration of America or Africa continents 
meant to be launched as a colonial force and be taken into consid-
eration within the movement of Enlightening, thus restoring its 
lost prestige and, at same time, filling the Crown coffers thanks to 
natural resources exploitation and management.
 Besides this primarily materialist need and regarding philo-
sophical expeditions, they also fulfil two scientific purposes: the 
use of practical and theoretical tools defined by the systematic 
method of Linné; and second, the recognition of illustrators as an 
indispensable complementary adjunct for the expeditionary
scientists (at that time better known as “natural philosophers”). 
Although those explorers were instructed to prepare and preserve 
organic material in order to survive the returning travel back to the 
kingdom collection, illustrations were the proof of the existence 
of new discoveries as were really seen in that distant place (as do 
not loss parts, volume or colour), thus providing the emergence 
of a “portable nature” [15]. Accurate and objective illustrations 
became an easy and documentary way by which decision-makers 
could see in the distance, and so they could make reasoned deci-
sions [5],[7]. Due to the vast number of new species found, putting 
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order to the huge volume of information became an unavoidable 
necessity. Classification attempts succeeded each other along 
the seventeenth century ending with Carl Linné and his binomial 
nomenclature system (artificial classification), as well as botanical 
and zoological codes and standards of representations that
were changing till turning the image into a vehicle of knowledge, 
with value for taking the place of the material object, or rather our 
knowledge of that object scrutinized and observed.
As above mentioned, along the eighteenth and nineteenth cen-
turies, as a result of the discovery of new lands and thousands of 
new species, botanical and zoological classification took place 
as the main subject of study. At that time, with the edition of the 
Systema Naturae (1735) and Species Plantarum (1753), the Swedish
botanist Carl Linné played an indispensable role regarding the 
organization and ordination of all this new world. He created a 
brand new classification system of naming living things by giving 
each a name composed of two parts, both of which using Latin 
grammatical forms, a system known as binomial nomenclature 
and widely accepted as the begging of modern botanic and zoo-
logical nomenclature, which is still in use.
 Following this new system for systematically classify all be-
ings, numerous botanical and zoological species were recorded 
and shown in profusely illustrated Natural History collectible 
folios accomplishing the will of rearrangement of the visible.
 An interesting fact it is that after Linné’s nomenclature sys-
tem, botany splits from its historical dependence from the rest of 
the scientific branches, defined as an independent discipline as-
sisted by its own method and language. Gradually, each sphere of 
knowledge would reclaim its independence and its own language, 
but in spite this specialization consequence, all of them would 
share a common disclosure tool, the illustration.
 During The Middle Ages illustrated incunabula (prior to books 
as we know it nowadays) were exclusive for very small social 
groups (mainly religious and highborn people, as Clergy and 
Nobility).
 However, after the invention of the press with mobile types by 
Gutenberg (1440), the proliferation of copies with the correspond-
ing decrease of the production costs, made books affordable and 
easily available for the scientific community, and later even for 
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common people, who could now start being educated for the first
time in history [3]. Images changed their leitmotiv from a merely 
decorative role to a functional and indispensable complement 
of the scientific argument, working many times as a validator of 
what was explained with words, causing in the observer of the 
naturalistic work a real evidence of its existence.
 At time of discovery voyages some other significant events 
took place. Images reached diffusion beyond local barriers allow-
ing the standardization of forms and figures [15], hence arising 
the will of correcting errors as well as the difficulty of improving 
printing results due to the increasing accuracy and complexity 
required by illustrations. Unquestionably the capacity of produc-
ing multiple and relatively cheap book copies supposed a crucial 
progress for the scientific community but the pressure of all the 
new information resulted in very complex images which could not 
be properly reproduced by xylography, forcing its decline and the 
emergence of new printing methods as metal engraving at mid 
sixteenth century.
 Metallic print plates resulted in more durable and accurate 
illustrations by engravings, usually in black and white (a technique 
known as chiaroscuro) since by then colour was not considered 
absolutely indispensable for species description [15], [27]. Also 
new umbilical linking elements as numbers and letters began to 
appear on the illustration prints (in tables/tabulae or plates) allow-
ing a continuous reading between the figures and the text marking 
the beginning of the inter-textual process [15], one of the bases 
of scientific illustration nowadays, in which words and images 
complement each other.
 Around the second half of the seventeenth century another 
decisive event took place: the improvement of the microscope and 
the consequent change on the way of seeing nature. As soon as the
microscope era began, the construction of a new specific lan-
guage started allowing scientist all over the world to recognize 
and de-codify a brand new universe, until then inaccessible by 
naked eyes. The access to this new area of study was only possible 
through images that would preserve this ephemeral universe and 
show it to the public, usually going from the whole picture to the 
particular description, or else from big to small, and constructing 
an iconography according to those visual references.
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 Two representative figures of early microscope studies of 
nature, which inspired the use of microscopes for scientific re-
search, were Anton van Leeuwenhoek (who using his handcrafted 
microscopes was the first to observe and describe single-cell 
organisms), and Robert Hook and his book Micrographia (1665). 
Both of them used illustrations to support and communicate their 
discoveries to the scientific community, requiring very accurate 
and precise images to be included in scientific papers as well as 
the creation of a very specific language on their illustrations (due 
to the necessity of codifying a new system of references that in-
cluded numbers, letters, scales, hierarchical organization of all the 
different elements, etc.) a language that worked as a virtual but 
extremely effective connector between text and image.

“One privileged being, Man, has the faculty of associating his 
general ideas with particular images more or less arbitrary, 
easily impressed upon the memory-, and which serve to recall
the general ideas which they represent. These associated images 
are what are called signs; their assemblage is a language. When 
the language is composed of images that relate to the
sense of hearing or sound, it is termed speech”. [13]

4 · Enlightening And Contemporary Times
Even though illustrations were already an accurate representation 
of nature they started changing somehow.
 As mentioned before all these events implied a big change 
not only to have involved the emergence of a brand new universe 
but because from now on scientist will certainly need accurate 
illustrations, scientific illustrations, not only in order to get a much 
more precise representation of what they see (macro or micro),
but mainly to represent ideas or reconstructions of new findings 
(as for example dinosaurs based on the observation and study of 
their skeletons) [14]. As a consequence, the concept of reality as 
“what we see” will not be the same as it was formerly, and from 
then nature is going to be observed through the “window of the
image” and will be released fostering the emergence of a new 
reality [15].
 Scientific illustrations would cover a wide range of subjects, 
as many as the natural sciences emerge and gain visibility and im-
portance, in parallel with human medicine. Some decisive studies 
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on Natural Sciences (i.e., the works of Cuvier, Lyell, Mary Anning 
or Darwin) have demonstrated how fundamental illustrations 
were, not only for their specific relevance, but because they have 
reciprocally influenced very different scientific fields.
 A probe of this reciprocal influenced was Cuvier, a French 
zoologist and geologist during the early nineteenth century, which 
established the fields of comparative anatomy and developed the 
work on palaeontology through his work on the comparison of liv-
ing animal with fossil remains. These works, full of illustrations
made by Cuvier himself, allowed the reconstruction of extinct 
animals as they ought to be when living through the study of their 
fossil remains. It also allowed him to establish the extinction 
process as a potential fact, a controversial hypothesis for that time 
which had great influence on Charles Lyell and Mary Anning
(geologist and palaeontologist respectively) and consequently on 
the development of modern geology.
 Even though Cuvier had started contemplating the possibility 
of animal extinction, it was not until the paleontological discover-
ies of Mary Anning when it was recognize as a fact. However, the 
finding of Mary Anning of the Plesiosaur skeleton in 1820, and 
the subsequent illustration of Henry De La Beche entitled Duria 
Antiquior (Fig. 2), were an irrefutable proof of their existence [4]. 
Cuvier’s comparative anatomy, Mary’s discoveries and the book 
Principles of Geology by Lyell would certainly had interested 

F.2 Duria Antiquior - A 

more Ancient Dorset. 

A watercolour painted 

in 1830 by Henry 

De la Beche.
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Darwin as he developed his theory of evolution that ended with 
the consequent publication of his book ‘On the Origin of Species’ 
in 1859.
 Over the years the understanding of reality is an accomplish-
ment of the mind that depends on the interaction between the 
subject and the object of knowledge, that is to say, on observation, 
direct or indirect (through devices or parallel events) [31]. Conse-
quently, the most basic conceptual schema revolves successively 
around
these three concepts: reality inferred, observation (of that reality) 
and interpretation/understanding (of that observation).
Up to the nineteenth century, however, the patterns handed down 
by tradition derived some authority from those metaphorical 
views: the conviction that the artist should represent the universal 
rather than the particular and should never slavishly copy acci-
dents of nature but keep his eye firmly on the idea [19] was
already settled down.
 Regarding the twentieth century and comparatively to previ-
ous times, it seems obvious that the specific language in scientific 
communication, the ways of its representation, interests and 
disposable techniques have changed. Scientific illustration is not 
a mere and not meaningful “decorative” tool anymore (as it was 
for early cultures), or even a simple representation of individuals 
of new species (as it was for the last centuries), or just a single and 
highly speculative reconstruction of an extinct being. Micro-
scopes had already reached very high resolution, and as a result 
of nature observation Ernst Haeckel published his “Art Forms of 
Nature” (1904), over 1000 engravings based on his own sketches 
and watercolours. It “was not just a book of illustrations but also 
the summation of his view of the world” [26] and his profoundly 
visual artwork influenced not only science but also architecture 
and design, which contributed for bridging the gap between sci-
ence and art [1].
 Nowadays, during the twenty first century, and according to 
the very quick pace of technology evolution, scientific illustra-
tors have found in digital programs a new tool, a complete new 
method, to depicture not only plants and animals, as they have 
been doing for centuries, but all kind of emergent and much more 
abstract subjects as galaxies or “invisible” macromolecules like 
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atoms or even subatomic particles.
For example, and because of its central importance to biology, 
scientific illustrators have been figuring how to illustrate the DNA 
molecule since 1860. It has been recently tested that molecu-
lar visualization software now makes it easy to create accurate 
3D models of any molecule [25]. Furthermore, scientists have 
developed experimental methods, such as x-ray crystallography 
and NMR spectroscopy, to determine the geometric arrangement 
of atoms within a molecule. These data can be used to construct 
three-dimensional models of molecules, although, as in former 
times, the illustrator must be aware that such a model is an ab-
stract representation and is not meant to show what the molecule 
really “looks like” but to (de)codify as much scientific information 
as possible.

5 · Conclusion
The fast evolution of technology along the Digital Era may lead us 
to think that scientific illustration could be easily replace by pho-
tography, digital micro-photography or any other image format, 
but nothing further from the truth. Progress might change and 
improve the techniques, tools or methods for doing scientific
illustration, maybe also the pictorial language, as it has been do-
ing all along history, but not its basis.
 As mention above, illustrators rather illustrate an accurate 
ideal than a real specimen, and this ideal cannot be rendered with 
photography or other representative mechanical tools. It is the 
aim of an illustrator to provide diagrammatic views from a variety 
of angles or scales and in cut-away or cross-section views that
would help the viewer understand more about the subject. In 
the same way and unlike in a photograph, an illustrator can call 
attention to certain attributes of a subject while de-emphasizing 
others, offering a simplified but more educational image in doing 
so. As well, science illustrators have the possibility of separating 
the represented object from its background, which is helpful, for 
example, in showing a plant that grows on the forest floor. The 
plant’s structure is much clearer away from the “background 
noise” and, even more, considering the possibility of drawing at-
tention to a particular part of specimen’s anatomy. Though digital 
cameras can take close up macro shots of specimens, they cannot 
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display the level of detail or scale up via drawing as it happens 
with illustrations, which is extremely useful for publication.
 There is also another particular case, when there is a need to 
illustrate something that cannot be photographed, as species that 
no longer exist, plant life cycles, subatomic particles or something 
in outer space and so, in which the scientific illustrator is he only 
one who is able to create visual representations and provide highly 
valuable scientific information.
 The examples of synergies between scientific illustration and 
scientific research mentioned here easily demonstrate how impor-
tant was and still is illustration for science. All new media are 
still an auxiliary instrument that helps the illustrator during the 
illustration process but would never be a replacement itself.
 Even 3D sculpture and animation are constructive processes 
done by a technician (some with high knowledge in illustration 
methods) after an interpretative process of the inferred/observed 
or related reality to be shown. Therefore, the timeliness of scien-
tific illustration as an indispensable tool for scientific knowledge 
transmission still remains, no matter if pictured by a traditional 
method or by a digital one:

“This faculty of representing general ideas by particular signs 
or images associated with them, enables us to retain distinctly 
in the memory, and to recall without confusion, an immense
number, and furnishes to the reasoning faculty and the imagi-
nation innumerable materials, and to individuals the means 
of communication, which cause the whole species to participate 
in the experience of each individual; so that no bounds seem to 
be placed to the acquisition of knowledge: this is the distinctive 
character of human intelligence.” [13]

References
1. Breidbach, O.: Visions of nature: The Art and Science of Ernst 
Haeckel. Munich, Prestel (2006)
2. Correia, F.: Audubon Restoration in Portugal: an act of courage 
and solidarity. GNSI Newsletter; vol. 6, pp. 1, 8 e 9 (2002)
3. Correia, F.: “Ilustração Científica Em Portugal — A Génese E O 
Ensino”. Anais do III Encontro Nacional de Ilustradores Científi-
cos, Universidade Federal de Brasília (Instituto de Ciências



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

276

Biológicas e Embrapa), 22 a 25 de julho (Brasília, Brasil), pp. 14—35 
(2010)
4. Correia, F.:. Naturezas de Sintra em Risco. Ed. Câmara Munici-
pal de Sintra. pp. 56.(2010)
5. Correia, F.: Ilustração Científica – imagem sobre(-o)natural. 
Rev. Parques e Vida Selvagem, nº 35, pp. 45--47 (2011)
6. Correia, F.: Retratos raianos em risco – as florestas, seus hab-
itantes e outros seres em ilustração científica. Idanha-a-Nova: 
Edições Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, pp. 56 (2011)
7. Correia, F. & Fernandes, A. S. (2012). Desenhar Para (Re)Con-
hecer: O Papel Da Ilustração Científica Nas Missões Científicas 
Do Espaço Lusófono. Atas do Congresso Internacional “Saber 
Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência”, Lisboa, 
IICT – AHU, 24- 26 de Outubro de (2012) 8. Correia F. J. (2013). 
Desenho Científico — o outro lado da comunicação científica/
Scientific Illustration – the other side of scientific communication. 
Linha do Horizonte, n3; Faculdade de Arquitectura/FAUTL, pp. 
18--53 (2013)
9. Correia, F. (2012 ). Paleo-arte, Fosseis que ganham vida. Ed. 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pp. 64
10. Correia, F.: A ilustração científica: “santuário” onde a arte e 
a ciência comungam. Visualidades, Goiânia, vol. 9, pp. 231--239 
(2011)
11. Correia, F. & Farinha, N.: Ilustração Científica – o saber da ima-
gem e a imagem do saber. Leitura, Literatura Infantil e Ilustração 
5/Investigação e prática docente/ Edições Almedina SA ( Fernan-
do Viana e Eduarda Martins, Coord.); pp. 221—241 (2005)
12. Correia, F. (2010). Ilustração Paleontológica – Existências 
riscadas (Capítulo 28); Paleontologia – Volume I / Conceitos e 
Métodos; 3º edição (Ed. Ismar de Carvalho) Editora Interciência, 
Rio de Janeiro, Brasil. pp. 459--558 (2010)
13. Cuvier, G.: The Animal Kingdom, arranged according to its or-
ganization; forming the basis for a natural history of animals and 
an introduction to comparative anatomy. London, Holborn Hill
(1840)
14. Davis, L. E.: “Mary Anning of Lyme Regis: 19th Century Pio-
neer in British Palaeontology,” Headwaters: The Faculty Journal 
of the College of Saint Benedict and Saint John’s University, vol. 
26, pp. 96--126 (2009)



Scientific illustration . an indispensable tool for knowledge transmission.
Clara Cerviño, Fernando Correia & Miguel Alcaráz

277

15. De Pedro, A. E.: El Diseño Científico. Siglos XV-XIX. Historia 
de la Ciencia y de la Tecnología. Akal (1999)
16. Dobbins, J. J.: Reese, D. The Natural History of Pompeii by 
Wilhelmina Feemster Jashemski; Frederik G. Meyer, vol. 100, pp. 
417--422 (2005)
17. Farinha, N. & Correia, F.: Onde a arte e a ciência se comple-
mentam. Ambiente 21, pp. 66—71 (2003)
18. Ford, B.: Images of Science: A History of Scientific Illustration. 
New York: University Press (1993)
19. Gombrich, E. H.: Art and Illusion: a study in the psychology of 
pictorial representation. Phaidon Press (1993)
20. Gombrich, E. H.: The Story of Art. Phaidon Press (1995)
21. Molyneaux, B.: The cultural life of images: visual representa-
tion in archaeology. Routledge, London; New York (1997)
22. National Geographic España,
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/ng_magazine/
reportajes/9754/los_primeros_artistas.html
23. Moyano, H. I.: En el tercer centanario del nacimiento de Carlos 
Lineo y Molina develadores de la abiodiversida chilena. Gayana, 
vol. 2, no. 72, pp. 127--130 (2008)
24. Murdoch, J. E.: Antiquity and the Middle Ages ,vol. 61, no. 2, 
pp. 445--447 (1986)
25. Perkins, Jim. “Illustrating Atoms and Molecules.” Journal of 
Natural Science Illustration. Nov. 2011, pp.15--20 (2011)
26. Richards, R. W.: The Tragic Sense of Life: Ernst Haeckel and 
the Struggle over Evolutionary Thought. Chicago: University of 
Chicago Press, pp. 259--260 (2008)
27. Robin, H.: The scientific Image from Caves to Computer New 
York, Abrams (1992)
28. Robles, A.: The drawing and strategies of scientific representa-
tion. Co-herencia, vol. 6, No. 10, pp. 11--28 (2009)
29. Sellet, D.: Domesticar el gesto: los métodos alternativos de 
representación de la ilustración científica. Bellas artes, no. 6 , pp. 
37--57 (2008)
30. Wagensberg, J.: El pensador intruso. El espíritu interdiscipli-
nario en el mapa del conocimiento. Tusquets Editores (2014a)
31. Wagensberg, J.: On the Existence and Uniqueness of the Scien-
tific Method. Biol Theory vol. 9, pp. 331--346 (2014b)



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

278



279

Violence and Conflict in Animation. 
Echoes of WWII in the Tom and Jerry Angry Duo 

1. Babeș-Bolyai Univer-

sity, Communication 

Sciences Doctoral 

School, str. Traian 

Moșoiu, no.71, 400132, 

Cluj-Napoca, Cluj, 

Romania

Keywords
animation, violence, 
conflict, cartoons in WWII, 
animation propaganda, 
Tom & Jerry, caricature, 
Disney, Warner Bros., 
MGM, Paramount Pictures

Abstract
The paper’s aim is to investigate the culture of violence and 
conflict in animation, using as examples some of the most famous 
cartoon shorts of all times. In order to identify the real status of 
violence in the animation industry it is extremely important to 
go back in time to the period of the WWII, since the years 1930-
1950 are some of the most relevant years for the development of 
animation as a distinct art form. During this period a lot of famous 
cartoon characters that are still entertaining today’s television au-
diences were created by studios like Disney, Warner Bros., MGM 
and Paramount Pictures. Characters like Mickey, Donald Duck, 
Popeye, Daffy, Bugs Bunny, Elmer, Porky Pig, Blitz Wolf, Tom and 
Jerry are shaped up to have violent outbursts, to chase and trick 
each other and to engage in endless brutal conflicts. The paper is 
trying to search for evidence that could justify the preferences for 
violent scenes in cartoons, and uses the Tom and Jerry animated 
series in order to find out if it is violence just for the sake of vio-
lence or something deeper might be hiding behind all the conflicts 
and the aggressiveness portrayed by the furious duo.
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1 · Introduction
The illusion of motion has fascinated people around the world 
since ancient times and as soon as they managed to master tech-
nologies able to capture and record the movement and vibrancy of 
daily life, the idea of a new challenge was born: to create motion 
where movement does not exist, the challenge of bringing to 
life and giving voices to the inert, breathless objects. This new 
art form, which was born as a new dimension in the research of 
motion, gets its name from the Latin word “anima”, which means 
soul.[1] Animation means to animate, to bring to life, to enliven, 
to put souls inside the inert.  Here’s a contrast, from the very 
beginning: how is it that an art that fought to defeat the inert, the 
immobility, the stillness and everything that we, the humans, 
perceive as death is full of representations of death, of violence, 
of conflicts, aggressions and deadly blood baths? Why does this 
visual art, with which we interact since our very early years of life 
wallow our eyes and minds in a patchwork of violence and crime? 
Is it because this is our nature, because our happiness depends on 
the good to overcome the evil, because we want to minimize the 
seriousness of violence in everyday life, or is it because we want 
to prepare ourselves to face with cold indifference any aggres-
sion? These are just a few potential answers.  Why do we love 
to repeatedly watch how the good ones are bullying the wicked, 
even though their very nature dictates their opposite sides: the cat 
and the mouse, the wolf and the lamb, the hunter and the rabbit? 
Could it be violence for the sake of violence or is it antiviolence-
violence? Infinite aggressive behaviors, repeated bashing, tricks 
that lead to serious injuries or even death are a collection of 
common scenes in all the cartoons.  However, cartoon characters 
do not die, they continue unhindered their fight for power under 
the gaze of the amused spectators, and if it happens that one of 
the characters “disappears” as a result of the bashing, we do not 
hold a grudge against the aggressor, we even applaud him with a 
clear conscience, thinking that the character, who disappeared, 
must have deserved its cruel fate. Maybe our brains are trained in 
such a way that we will always be able to find a justification for the 
acts of violence in cartoons: in any case, here elephants can fly, 
characters are miraculously cured after any kind of injury or if not, 
at least we have the satisfaction that our side, whatever that is, 
wins. Is animation really a universe of violence or, on the contrary, 
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it steps over it, triumphant, minimizing and casting off its destruc-
tive effects? In cartoons even our last fright, death, is squashed, 
spurned and scattered under the gaze of the entertained public. 
Animation gives us for the first time the possibility to outpace the 
restrictions imposed by our frail and easily destructible physique. 
Animation characters can do anything - they are not bounded by 
the limitations of our human abilities. Art Babbit, an animator at 
Disney Studios once said that “animation follows the laws of phys-
ics - unless it’s funnier otherwise.”[2] Although any destiny can 
be chosen for the cartoon characters, the palette of their actions 
doesn’t vary too much and in order to achieve their goals they 
almost always resort to violence.

2 · Identity and conflict in animation
The cartoons are violent. But what is the purpose for resorting 
to violence? Is it just violence for the sake of violence or there is 
a greater purpose behind all the conflicts and the aggressiveness 
displayed? In order to figure this out we should go back in time to 
the period in which Animation has gained its notoriety and earned 
the status of a new art form.

2.1 · From caricatures to cartoon characters
The caricatures are distorted imitations, ludicrously exaggerat-
ing the peculiarities or defects of persons or things.[3] Some of 
the characteristics are exaggerated while others are simplified, 
in order to create a satirical image that would strike more than 
a realistic portrait. One of the original features of the caricature 
is the evil display of all the deformities and defects. One of the 
first books of caricatures is Mary Darly’s A book of Caricaturas, 
published in 1762, long before animation was born. Although it 
was considered simply grotesque and cruel by some and insulting 
by others, caricature gained its popularity as an art thanks to the 
new form of entertaiment and amusement that it provided. This 
use of distorted images for the sake of entertaiment will be later 
on inherited by the animation genre. Originally the term cari-
cature refered only to a representation of real-life people, not to 
fictional or cartoon characters. Later on, Walt Disney associated 
the term caricature with his animation characters, explaining that 
for creating an original human-like cartoon character you need 
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to create a caricature of the animal that you use as an inspiration 
for your protagonist.[4] The reasoning behind this rule is simple, 
caricatures are just more appealing for the audience than an exact 
copy of the original. 
 The Broadway era of vaudeville performances introduced 
the audiences to characters like Charlie Chaplin and Laurel and 
Hardy, characters that interpreted caricatured versions of regular 
civilians. The slapstick comedy introduces to the public extreme 
body postures, violent funny tricks, hilarious but painful looking 
accidents and kicks, all in  very charistmatic performances.[5] 
While the tricks and kicks in this performances were limited by 
the actors’ human condition, that has to obey the laws of physics 
at all times, animation brings up the possibility of recreating even 
more extreme versions of the violent-funny scenes without any 
unwanted repercussions upon the characters. These Broadway 
representations were practically a launching pad for animation 
scripts. The charismatic vaudeville characters can be considered 
the predecessors of the cartoon characters and the ancestors of 
cartoon violence. 
 Other predecessors of animation violence can be found in 
puppet theatre plays. Characters like Punch and Judy are well 
known for their acts that focus on fights, quarells and stick hits. 
Even though they are violent, they conquered the hearts of chil-
dren world-wide and were even sold as wooden dolls that hit each 
other, that can be taken home.
 This connection to caricature, vaudeville era and puppet 
theatre shows that mockery, visual distortions, exaggerations and 
violence are  part of the very DNA of animation. 

2.2 · The conflict-the spine of the animated script
Trying to define the purpose of animation films can be a very 
challenging mission because of the complexity and variety of 
subjects and situations that are being illustrated through anima-
tion techniques. Although each cartoon is unique, the greater goal 
for each and every one of them will remain the same, the goal of 
telling a story to the public, so if we can prove that the conflict is a 
central piece of each story, we can also deduce that it is impossible 
to create animation without relying on a conflict.
  In his book, Writing for Emotional Impact, screenwriter Karl 
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Iglesias comes up with a very short and distinct definition for a 
story: „A story has someone who wants something badly and is 
having trouble getting it.”[6]  Starting from this simple and clear 
definition we can already identify the three main elements of each 
story, the character, the purpose/goal for the character and  the 
conflict that the character should overcome. The animators and 
screenwriters Karen Sullivan, Gary Schumer and Kate Alexander 
consider these three items the foundation of any animated 
script.[7]
 The character is the protagonist of all the actions, the story 
will mainly be about him and the perspective upon the presented 
events will also be his.
The purpose/Goal is the object of the characters’ desire. This is 
the engine that will initiate the whole action. The character usu-
ally defines its purpose after noticing a gap, the lack of something 
in its life. This can either be a simple object like a magical mirror, 
or another character, a princess for instance, or it can be a reward 
of intellectual or moral nature, such as wisdom, love, recognition, 
power, etc.
 The conflict is the barrier that separates the character from 
accomplishing its goal. The conflict is going to create problems 
for the character to struggle with, it will expose the character to 
dangerous hazards and jeopardies and it will rise obstacles and 
dilemmas that will test the character’s physical, mental and even 
spiritual strength. The character would always have something 
of major importance to lose if it fails to overcome the conflict. 
This can be either the endangerment or death of a loved one or 
the loss of its status or power, reputation, freedom, self-esteem, 
acceptance, control, health.  We can identify three different types 
of conflict: Character vs. Character, Character vs. Environment 
and Character vs. Self. The first two forms of conflict are consid-
ered exterior conflicts, while the third form is considered an inner 
conflict.
 Regardless of the type of conflict that is used as a founda-
tion for the animated script, the entire plot will be driven by 
the reaction of the character to the conflict. Depending on the 
protagonists’ strengths and weaknesses, its provenance, its moral 
and social status and whether it acts as a result of rational or 
emotional thinking, the character will face the conflict physically, 
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emotionally, strategically or critically. In order to resolve the prob-
lem the character will have different reactions facing the conflict. 
It can react by avoiding, preventing, controlling, negotiating or 
attacking. The character’s personality is shaping up as a result 
of its reactions to the conflict. The protagonist is going through 
emotional changes while he is exposed to the conflict. The emo-
tional changes are called the character’s arc and the feelings and 
thoughts that the character is experimenting in the process of 
overcoming the conflict are called the internal monologue.[8]
 The conflict is the central piece of any cartoon; it determines 
the way characters react and defines the storyline of every ani-
mated script.

2.3 · The historical context
Even though in 1906 J. Stuart Blackton had already produced 
the stop motion animation Humorous Phases of Funny Faces, 
until 1928, when Disney started creating the famous characters 
of Mickey Mouse, Pluto, Goofy and Donald Duck, animation was 
considered just an experiment without any certain future in the 
film industry.
 The animation industry finally gains its status as a valuable art 
form in 1937 when Disney’s full length animation feature Snow 
White and the Seven Dwarfs is released. The feature is one of the 
biggest cinematographic successes registered in that period.   Al-
though all the previously created characters were cherished by the 
public until this feature, animation wasn’t considered a profitable 
enough industry to stand on its own and define a new medium.
In the years following Disney’s big success, studious like MGM 
and Warner Bros, that were already involved in creating cartoon 
characters, started focusing primarly on animation. [9-12] 
 The continuous development of technologies will soon make 
cartoons available for every kid and grown-up in America through 
public television. This new-found environment will transform 
animation in one of the most profitable industries.
 If the first animations were just experiments that were trying 
to imitate real-life motion, the processes and techniques avaible 
in 1937-1938 made it already possible for the studious to produce 
and stage complex scripts, a fact that transforms the following 
years in the period that will define the trajectory on which this new 
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cinematic genre will develop. If we consider these years crucial for 
the development of the animation industry, it is important not to 
ignore the historical context of this period.
 1939 is the year of World War II’s debut, which is considered 
the bloodiest war in the history of mankind. This war will only be 
ending in 1945. Therefore the years in which animation is shaping 
up as a distinct cinematographic genre coincide with the largest 
and most violent conflict people have ever known. It’s not wrong 
to assume that this alignment of historical records has had serious 
repercussions on how cartoons were developed. Another cor-
rect assumption might be that the fact that animations are full of 
violence, aggression and bloody scenes is not incidental at all and 
that the fact that most cartoon characters are prototypes of violent 
personalities is also not by chance, considering that most of the 
animation characters to which we got used to were born or had 
their personalities defined precisely during this period of extreme 
violence and turmoil: The second World War.
 In the A&E’s Cartoons Go to War documentary, released in 
1995, the directors present the historical context in which some 
of the most famous episodes from different cartoon series were 
produced. We find out that our favourite cartoon characters were 
actors in various educational shorts meant to train WWII soldiers. 
For example the seven dwarfs from the feature Snow White and 
The Seven Dwarfs were known protagonists in animations used 
for the war-combat trainings. Well known cartoon characters like 
Minnie, Pluto and Mickey were used in 1942 in the program Out 
of the Frying Pan into the Firing Line, program meant to train, 
through animation shorts, civilians, especially housewives to 
preserve the waste fats from their kitchens in order to transforme 
it in raw material for munition and explosives for war effort. 
Mickey Mouse appears dressed in uniforme as a soldier in the 
USA’s Army. This animation short was made for the U.S. War 
Production Board. Other well-known WWII american anima-
tions are The Fuhrer’s Face, 1943, Donald Duck- The Spirit of ’43, 
1943, produced by Disney Studious; Rookie Revue, 1941, Wacky 
Blackout, 1942, The Ducktator, 1942, Daffy the Commando, 1943, 
Bugs Bunny Nips the Nips, 1944, produced by Warner Bros. Studi-
ous; Superman-Japoteurs, 1942, Popeye the Sailor-You’re a Sap, 
Mr. Jap.,1942, Popeye the Sailor-Scrap the Japs, 1942, Popeye the 
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Sailor-Seein’ Red, White’N’Blue, 1943, Popeye the Sailor-Spinach 
fer Britain, 1943, produced by Paramount Pictures Studious and 
Blitz Wolf, 1942, produced by MGM. Some of these episodes were 
banned after the war, because of the racist representations and 
the ofensive stereotypes[13,14]. Even so, the characters from these 
animations became extremely popular and they are still known 
and tresured by people around the world. Blitzwolf, Popeye, Mick-
ey Mouse, Pluto, Porkypig, Superman, Daffy, Donald Duck, Bugs 
Bunny etc. are all characters who were created and shaped as per-
sonalities in the period of the Second World War, fact that makes 
one think that the violent and agressive nature of this characters 
is not at all random, and neither is the winning party pictured in 
all these animation shorts. Althought violence is a constant in 
most of these animated series, there are some episodes that were 
meant to illustrate clearly the position of the United States during 
the WWII. For those episodes all these animation characters will 
be converted into genuine fighters against Nazism and Hitler. Dis-
ney Studios, Paramount Pictures, Warner Bros. and MGM seem to 
work together to send the Führer to hell. All the characters make 
fun of trouble, are bright, witty and manage to use their violent 
outbursts as excuses for solving a conflict of huge proportions.[15]
 It will soon become obvious that the triumphant good will not 
be the same for everybody and that the violence will be carefully 
channeled towards the opposing camp. If for the well-known 
American characters, most of which we can still see on daily TV 
programs, the Nazis and the Japanese are the enemies that should 
be destroyed, for other animation studios around the world the 
enemy changes, transforming the once undesirable Nazis and Japs 
into the good-ones. In a pre-war, 1936 japanese propagandistic 
animation short we are introduced to an evil version of Mickey 
Mouse who attacks Japan. Evil Mickey is defeated and sent to hell 
in the end while the brave Japanese fighters are enjoying their 
victory in a garden of bliss. The Nazi propaganda uses animation 
and illustration to present Jews as parasites, negative characters, 
mostly as mice, or rats that should be defeated for the greater 
good. The Nazis also respond to the propagandistic American ani-
mation shorts by producing the cartoon Nimbus Libere in 1943, a 
cartoon that is meant to show France that the Allies are actually 
against them, as well as the Germans. The animation presents 
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a Jewish radio station announcing that the Allied liberators are 
aproaching. The liberators are pictured as copies of the American 
cartoon characters such as Mickey Mouse, Blitzwolf, Popeye, 
Donald Duck, all piloting American bomber planes ready to bomb 
and burn France down. Other Nazis’ propagandistic animations 
were the ones directed by Hans Fischekoesen, one of the most fa-
mous german animator in 1933-1945. Some of his animations are 
Verwitterte Melodie (Weatherbeaten Melody),1942, Der Schnee-
mann (The Snowman), 1943 and Das dumme Gänslein (The Silly 
Goose), 1944. [16] During WWII the Soviet animations picture 
the Nazis as vicious, cruel eagles that hunt the innocent and feed 
on their misery, but the propagandistic effort has started in USSR 
before the WWII. They managed to produce hundreds of anima-
tion shorts that targeted any country that didn’t share their com-
munist views. Their animations were Anti-American, Anti-British, 
Anti-German, Anti-Capitalist, Anti-Fascist, and were exclusively 
meant to win over the hearts and minds of the Soviet people [17].
 The historical context that helped shape up animation as a 
new cinematographic genre can be very helpful in explaining the 
preferences for violence and conflict in most of the cartoons. The 
purpose off all these animations was not only to demonise the 
enemy but also to entertain and cheer up both the civilians and 
the soldiers. The animation studios created a recipe for animation 
that combines violence with funny acts that was very appealing 
to the public from the very begining and they decided to keep up 
with the original recipe for success, although the war had come to 
an end.

3 · The cat and the mouse intrigue
A special case of conflict and violence exploatation is represented 
by the very famous theatrical animation series Tom and Jerry. This 
animation presents the permanent conflict between the two main 
characters, a mouse, Jerry and a cat, Tom. The series is known to 
have a lot of scenes of violence, but it wouldn’t be fair not to admit 
that part of the agressiveness is dictated by the bare nature of the 
species of the protagosnists: there can never be peace between a 
cat and a mouse.The novelty for the natural kingdom is the fact 
that in this animated chase the mouse is permanently triumphant 
while the cat looses all the battles. Despite his determination, 
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enthusiasm to prove his reign and endless energy, Tom can not 
defeat the brainy, witty, yet cheeky Jerry. The two have very well 
defined personalities; Tom is a mischievous opportunist, while 
Jerry is a knavish schemer. Most of the times the mouse minds his 
own bussiness unruffled, not even noticing the presence of the cat 
until he is somehow cornered, threatened or provoked by it.[18] 
The whole battle between the two relies on tricks, agressiveness, 
violence, brutal kicks and cunningness. 
 The series were created by William Hanna and Joseph Bar-
bera for MGM and the first episode was aired in 1940. Between 
1940 and 1957 Hanna and Barbera released 114 episodes of the 
cat-and-mouse cartoon. Tom and Jerry captured the attention of 
audiences around the globe and even won the Academy Award for 
Animated Short Film seven times.[19]
 The series were criticised for the use of excessive violence, 
after creating episodes that show the angry duo using terrifying 
techniques in their fights. The two would do anything from crack-
ing each other heads open with the hammer, or any other blunt 
object, slicing pieces of each other with knives or axes, shooting 
guns, setting each other on fire, to using poison or dynamite on 
each other or using the objects around the house to cause serious 
injuries, by electrocution or any other means.[20] Most of the 
time the violent actions of the characters seem to be designed just 
to arouse laughter, but thinking back to the historical context in 
which this series was born and the anti-Nazi position that has al-
ready been stated by the MGM Studios through other animations, 
like Blitz Wolf, I tend to think that there is a hidden plot opened 
for interpretation behind the cat-and-mouse endless 
conflict scenes.
 WWII lead to mass murders that targeted specific ethnic 
groups, like the Jews. The propagandistic programs were doing 
their best in creating the most undesirable, demonised image of 
those considered enemies. The anti-Jewish Nazi propaganda was 
using the image of ugly, dirty, slimy mice for portraing the Jews 
in posters, newspapers, pamflets, etc. Considering this histori-
cal context, and the anti-Nazi possition of the United States, and 
the MGM studio, the place of birth of the Tom and Jerry cartoon, 
we can assume that the cute mouse, that always wins the battles 
with the cat thanks to its wittiness and intelligence was created in 
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order to eraise the negative image of the dirty, filthy, ugly mouse, 
convicted to eradication, that was casted over the Jews by the 
Nazi propaganda. This hypothesis of the recreation of a positive 
image of the mouse was brought into discussion by Prof. Hasan 
Bolkhari, member of Islamic Republic of Iran Broadcasting, in 
one of his broadcasted film courses. He criticizes the animators’ 
attempt to ameliorate the portrait of the Jews, by creating the 
easy to love mouse character and calls the Tom and Jerry series “a 
Jewish Conspiracy to Improve the Image of the Mice”.[21] Prof. 
Hasan Bolkhari explains that the popularity of the cute antics of 
the cat and mouse provides the perfect covering for distributing 
an undercover message world-wide.  „There is a cartoon that chil-
dren like. They like it very much and so do adults: Tom and Jerry.
[...] Some say that the main reason for making this very appealing 
cartoon was to erase a certain derogatory term that was prevalent 
in Europe.”[22] He considers Tom and Jerry series a subliminal 
attempt of adjusting the representation of the mouse to serve 
the Jews and their attempt of reconstructing their tainted image. 
„Tom and Jerry was made in order to change the Europeans’ per-
ception of mice. One of the terms used for Jews was dirty mice, I’d 
like to tell you that, it should be noted, that mice are very cunning 
and dirty. No ethnic group or people operates in such a clandes-
tine manner as the Jews. This ultimately led to Hitler’s hatred 
and resentment.[...] Tom and Jerry was made in order to display 
the exact oppsite image. The mouse is very clever and smart. 
Everything he does is so cute. He kicks the poor cat’s ass. Yet this 
cruelty does not make you despise the mouse. He looks nice. This 
is exactly why some say it was meant to erase this image of mice 
from the minds of European children, and to show that the mouse 
is not dirty and that he has these other traits. Unfortunately, we 
have many such cases in Hollywood shows.”[23] The perspec-
tive of Prof. Hasan Bolkhari upon the Tom and Jerry series has an 
anti-Semitic tone, but his assumptions about the use of the mouse 
character in this cartoon for displaying a new, positive image for 
the animal that was mostly invested with negative conotations 
and then connected with a segment of the population that was in-
tended to be discriminated, lead to positive interpretations for the 
hidden agendas of this cat-and-mouse animation, for example the 
attempt to reintegrate in society a group against which prejudices 
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exist.
 Although the image of the cat as a representative of the nazi 
soldier was used less than the one of the mouse associated with 
Jews, the nazi-cat-soldier image was still exploited in some propa-
gandistic posters during WWII. In the Tom and Jerry theatrical 
animation, the cat, Tom, is presented as the villan who tries to cor-
ner, torment and bully Jerry. Tom is the agressor, and so are the 
Nazis and their allies from the United States’ point of view. The 
Western model has a high degree of audience identification with 
the hero, in this case Jerry, that justifies all violence to the villan, 
Tom, so when Tom looses all the battles in harmful ways he is not 
pitied by the public. The assertion that behind the grey cat’s image 
hides the nazi soldier transforms Tom into the hated enemy and 
leaves even less space for sympathy from the audiences. 
 The third protagonist of the Tom and Jerry  series is the Ameri-
can Bulldog breed dog, named Spike. The new interpretation of 
the series leads us to the assumption that the dog’s presence in 
the show is also not random and the way Spike acts makes this 
hypothesis more beliveble than ever. Spike’s actions appear to be 
totally faithtfull to the United States position in the Second World 
War. Exactly like the Americans who have maintained in the first 
two years of global conflict the position of formal neutrality with 
minimum implications in the conflict between other coutries, 
until the Pearl Harbor attack in 1941, Spike is also not involved 
at first in the conflict between Tom and Jerry. Spike isn’t going to 
get involved in the conflict between the mouse and the cat, until 
the conflict escalates and targets him directly or in some episodes 
targets his son Tyke.  When he finally decides to get involved in 
the conflict, the dog will be a loyal defender of the mouse, and 
a fierce enemy for the cat. Taking into consideration the general 
plot of this animation, based on the permanent conflict between 
the cat and the mouse, conflict which always ends with the trimph 
of the mouse, who is helped to achieve his victory by the American 
Bulldog we can assign new values for the violent scences from the 
animated series Tom and Jerry. The actions of the three animal 
characters with the new-found hidden agendas can now be seen 
as a vivid staging of WWII.   
 In 1991 Art Spiegelman’s graphic novel, Maus, will strengthen 
these associations of images mouse-jew, cat-nazi soldier, dog-
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american soldier. The novel presents through illustrations and 
dialog Art Spiegelman’s interview with his dad, one of the few 
Holocaust survivors [24]. 
 The new interpretation of the cat-and-mouse animation 
brings up a new perspective upon the use of violence and conflict 
in animation. Behind the surface of the funny, violent tricks and 
kicks a whole other story is being told.
 A gap in this interpretation of the Tom and Jerry series can be 
found in the way the names for the main characters were cho-
sen: Jerry, for the mouse and Tom, for the cat, because during 
the WWI and WWII in slang language, the german soldiers were 
called jerries, and the british soldiers were called tommies.[25]  
However, it is not certain if choosing these names was a rational, 
calculated process or just a matter of luck, since in Barbera’s book, 
My Life in ’Toons: From Flatbush to Bedrock in Under a Century, 
it is mentioned that the two names were drawed from a hat, dur-
ing a studio contest that was meant to find suitable names for the 
duo. Tom and Jerry weren’t the original names of the two char-
acters. In the first episode Puss Gets the Boot,  released in 1940, 
the cat is called Jasper, and the mouse is called Jinx, but after 
the episode gets nominated for the Academy Awards, the studio 
decides to extend the cat-and- mouse project from one animation 
short to a whole series and starts looking for an apealling name for 
the new show. [26]
 Although the name association Tom-cat and Jerry-mouse 
seems to cast off  the original image associations that we made, 
one of the American  anti-Nazi propaganda spots pictures Tom’s 
face portrayed on a wooden crib and Jerry approaching the crib 
with a painting brush, drawing on Tom’s face the specific features 
of the Führer. When his work of art is complete he spits in Tom’s/ 
Führer’s face. The use of Tom and Jerry for this specific anti-Nazi 
propaganda material strenghtens the assumption that the Tom 
and Jerry cartoon was originally designed to be more than just a 
violent comedy. 
 This new interpretation  is an example that proves that anima-
tions aren’t promoting violence just for the sake of violence and 
that many times there is also a second tier of meaning, which 
can lead us to the discovery that some animations may even try 
to use violence as a weapon against violence. But can animated 
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representations of violence really be an effective weapon against 
violence, rasism and discrimination?  Although the greater pur-
pose behind the violence in the Tom and Jerry scenes could be 
establishing a positive image for a discriminated segment of soci-
ety, it still relies on violence that can easily transform the generic 
oppressor into a victim. Just changing the villan, from the mouse, 
in the Nazis’ perspective, to the cat, the nazi soldier, in Ameri-
cans’ perspective, doesn’t remove the harmful violence effects, 
althought the original intentions might be very good. 

4 · Conclusions
It is possible to conclude that the historical context of the anima-
tions’ debut, alongside with the structural specificities of the 
animation script lead to a fair justification for the omnipresent 
conflict and violence in cartoons. Also it is clear that being used as 
a propagandistic tool in the years of the WWII, one of animations’ 
primary purposes was to demonise the enemy, and boost up the 
moral of  the fellow citizens and soldiers by making a fool out of 
the opponent. Defeating the opposite side through violent tricks 
that also generated laughter became a very profitable entertai-
ment tool. 
 The careful analysis of  the social background of the Tom and 
Jerry cartoon also brings to surface some new interpretation layers 
that reveal the possible use of violence in animation for non-
violent purposes, like recreating a positive image for a once hated 
segment of society, but this doesn’t transform the series into a free 
narrative of violence. Although the characters and series that were 
brought into discussion are a few decades old, they still remain 
well known, loved by the nowadays audience, and their violent 
personalities are an important part of their charm. Without the 
furious outbursts, the mockery, the funny-aggressions and the 
violent hoaxes a big part of the charismatic performance would be 
lost.
 Finally, it is important to note that even if a lot of the original 
context of these animation shorts has been forgotten and most 
of the time the public gets to know the superficial entertaining 
part of the nasty tricks, the violent kicks, the funny but painful 
accidents, the historical characters behind these cartoon charac-
ters are still alive playing their parts exactly as they used to in the 
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times when the worlds’ social context was helping the public to 
add more meanings to their actions.  
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12. Băieșu, Sergiu, Animáia de la 2D la 3D, pp.14-33, UNATC 
Press, București (2008)
13. Maltin, Leonard, Of Mice and Magic: A History of American 
Animated Cartoons, pp. 357-460, Plume Printing, (1987)
14. Cohen, Karl F., Forbidden Animation: Censored Cartoons and 
Blacklisted Animators in America, pp. 49-77, McFarland & Com-



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

294

pany, Jefferson, North Carolina (2014)
15. Klein, Norman M., Seven Minutes: The Life and Death of 
the American, Animated Cartoon, pp. 106-110, 172-180, 218-228, 
Verso, London, (1998)
16. Giesen, Ralf; Storm, J. P., Animation Under the Swastika: A 
History of Trickfilm in Nazi Germany, 1933-1945, pp.65-122, Mc-
Farland & Company, Jefferson, North Carolina (2012)
17. Nysten, Yasmina Alexandra, The Role of Animation in Propa-
ganda, http://mysite.pratt.edu/~morourke/dda624/StudentRe-
searchPres/ANysten.2.pdf, p.2
18. Adams, T.R., Tom and Jerry: Fifty Years of Cat and Mouse, 
pp.16-21, Crescend Books, New-York, (1991)
19. Ibidem, p.9
20. Whitworth, Melissa, Master Cartoonist Who Created Tom and 
Jerry Draws His Last, The Daily Telegraph, London, 20th Decem-
ber, (2006)
21. Prof. Hasan Bolkhari (IRIB), film class, https://www.youtube.
com/watch?v=OvosBTd2-ag
22. Idem
23. Idem
24. Spiegelman, Art, Maus, Pantheon Books, Random House Inc.,  
New-York, (1996)
25. Walker, Julian, Slang terms at the Front, http://www.bl.uk/
world-war-one/articles/slang-terms-at-the-front#footnote6
26. Barbera, Joseph, My Life in ’Toons: From Flatbush to Bedrock 
in Under a Century, pp.70-80, Turner Publishing, Atlanta, (1994)



295

A construção da narrativa visual 
e sua articulação com outras 

narrativas no álbum infantil ilustrado

1. Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave, 

Escola Superior de 

Tecnologia, Barcelos, 

Portugal

LIPP - Laboratório de 

Imagem, Produção e 

Percepção

Keywords
Ilustração, álbum infantil 
ilustrado, narrativas

Abstract
Neste artigo pretendemos desenvolver uma reflexão sobre o pro-
cesso de construção ilustrativo: a organização da narrativa visual 
e a sua relação com outras narrativas, nomeadamente a escrita e a 
sonora. Este tema de trabalho fez parte da nossa investigação, no 
âmbito do Mestrado em Ilustração e Animação (MIA) do Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), e foi fundamental para a 
concepção, criação e publicação do álbum infantil ilustrado O pin-
guim Pingalim e o leão Tião, com texto de Lurdes Breda e música 
de João Conde.

Manuela Rocha1

manuelafbr@gmail.com
Susana Jorge1

sjorge@ipca.pt
 Ana Afonso1

anafonso@anafonso.com



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

296

1 · Introdução
Vários autores têm analisado a relação existente entre texto e 
imagem num álbum infantil ilustrado. Estas duas linguagens nem 
sempre estiveram lado a lado numa posição de igualdade, já que 
um longo caminho terá sido percorrido até a ilustração obter um 
destaque ou um espaço tão predominante como o do texto, ou, até 
mesmo, alcançar a liderança da narrativa (Silva, 2011, p. 28).
  As possibilidades de conjugação que hoje se podem estabelec-
er entre o texto e a imagem, conferem uma dimensão muito mais 
alargada e interessante ao ilustrador na construção da história 
que procura transmitir visualmente. Por outro lado, a introdução 
de uma componente sonora, através da música ou da voz, num 
álbum infantil ilustrado, permitirá ainda incluir outras formas de 
percepção da narrativa visual e textual. 
Tendo como ponto de partida o álbum ilustrado que criámos – O 
pinguim Pingalim e o leão Tião - bem como uma selecção de 
livros ilustrados que serviram de referência para o nosso estudo, 
analisaremos o modo como as narrativas se constroem e se articu-
lam e de que forma a ilustração estabelece a sua própria narrativa 
num álbum ilustrado.
 Segundo Alan Male: “(…) a ilustração é a comunicação de uma 
mensagem específica, e por isso, sem contexto, uma imagem não 
pode ser descrita como ilustração” (Male, 2007, citado por Cunha, 
2012, p. 16). O contexto e a mensagem ajudam a distinguir uma 
multiplicidade de intenções já que a ilustração, presente num livro 
ilustrado, pode ajudar, por exemplo, a criança a compreender 
e interpretar melhor o texto (Necyk, 2007, pp. 9-10). Contudo, 
sendo esses propósitos diversos, podemos destacar a função e im-
portância que a ilustração pode exercer no “fomento do gosto pela 
leitura” (Silva, 2011, p. 57), no “estímulo à imaginação” (Ribeiro, 
2011, p. 22); ou ainda no desenvolvimento do “sentido estético”: 
“Teresa Lima especializa a intenção pedagógica não no sentido de 
“ensinar” ou “explicar o texto” através da imagem, mas persuadir 
para os aspectos artísticos com o intuito de desenvolver o sentido 
estético” (Lima, 2006, citada por Azevedo, 2007, p. 78). 
 A ilustração tem a capacidade de estimular o “desenvolvi-
mento da capacidade emotiva e cognitiva da criança” (Rodri-
gues, 2009, p. 5), sendo necessário para tal um trabalho entre as 
palavras e a imagem, isto é, um diálogo, um “exercício unificador” 
entre os elementos constituintes dessas duas linguagens de modo 
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a que se possa definir “ (…) um sentido final à história, numa 
fusão de linguagens proporcionadora de um «deleite estético» 
penetrante” (idem, p. 6). Para Carina Rodrigues (2009) o modo 
como a história foi construída, através das imagens e do texto, na 
articulação dessas duas linguagens, é fundamental para o modo 
com a criança vai tirar proveito e conhecimento da mesma. 
Esta questão é também referida por Barbara Necyk, já que os lei-
tores da obra vão experienciá-la de muitas maneiras, descobrindo 
a história em sucessivas leituras que possam realizar, sendo que: 
“O texto e a imagem fornecem informações diferentes sobre mes-
ma narrativa, e esta interação gera múltiplas camadas de leitura”. 
(Necyk, 2007, p. 31).” Aponta ainda Barbara Necyk, o modo como 
o ‘estilo da ilustração’ mostra ter nessa “descoberta da história”, já 
que “(…) é responsável por guiar os leitores por meio de deter-
minado sentimento que configura predisposição emocional pela 
narrativa.” (idem, p. 121). 
Esta é uma situação desafiante para o ilustrador, já que as decisões 
a tomar, quer ao nível técnico, mas também ao nível compositivo 
e gráfico, seja na definição cromática, tipográfica ou outras serão 
fundamentais para o desenrolar da história.  

2 · Sobre a relação texto e imagem
Sophie Linden enuncia quatro possíveis contextos, a propósito da 
organização dos elementos - texto e imagem - na página, a “dis-
sociação”; a “associação”; a “compartimentação” e a “conjunção” 
(Linden, 2006, pp. 68-69); estando cada um deles relacionados ao 
modo como texto e imagem são dispostos e organizados grafica-
mente, proporcionando-se assim diversas dinâmicas 
compositivas.
 O modo como os elementos, texto e imagem, se organizam 
visualmente na página, se distribuem e se compõem graficamente 
foram também estudados por Susana Silva (2006), a propósito 
da obra ilustrativa de Maria Keil, tendo a autora definido diversos 
esquemas e soluções gráficas adoptadas pela ilustradora.   
 Tendo como ponto de partida os esquemas gráficos enuncia-
dos pela autora, procurámos analisar as possibilidades de articu-
lação entre o texto e a imagem, nalguns álbuns infantis ilustrados, 
objecto do nosso estudo. Assim, no livro Os cavalos de Santiago, 
ilustrado por Cátia Vidinhas, identificámos as seguintes situações: 
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 - a ilustração surge numa área separada do texto (figura 1) - 
neste caso, a ilustradora optou por colocar toda a dupla página 
com fundo branco sendo que a ilustração se encontra na página da 
esquerda e o texto, separado, na página da direita.
 - a ilustração aplicada parcialmente unida ao texto (figura 
2) – não obstante uma situação idêntica ocorrer na página dois 
do livro: a ilustração na página da direita e o texto na página da 
esquerda, o fundo passa do branco para o amarelo o que de certa 
forma “une” as duas páginas; e um pormenor de ilustração na 
página de texto com os tons da página ilustrada cria uma certa 
ligação entre texto e imagem.
 - o texto colocado de modo a relacionar-se com a forma da 
ilustração (figura 3) - na página nove do livro, a página de texto 
(página da esquerda) tem o fundo completamente branco com 
pequenos apontamentos de ilustração, sendo que o texto molda-
se à ilustração; na página da direita, a ilustração surge inserida 
num fundo azul completamente separada do texto. 

 - o texto totalmente “dentro” da ilustração (figura 4) – neste 
caso, o texto está totalmente inserido na  ilustração, tendo esta 
aqui completo destaque. 
 Importa destacar aqui o facto da organização dos elemen-
tos na página, na sua multiplicidade de relações, ter em vista a 
procura de um equilíbrio visual, ainda que nem sempre seja fácil 
de o alcançar. Yara Kono, descrevendo uma ilustração do seu livro 
(figura 5) Ovelhinha dá-me lã, afirma: 

F.1 Os cavalos de Santi-

ago (2012) – ilustrações 

de Cátia Vidinhas.

F.2 Os cavalos de Santi-

ago (2012) – ilustrações 

de Cátia Vidinhas.

   

F.3 Os cavalos de Santi-

ago (2012) – ilustrações 

de Cátia Vidinhas.

F.4 Os cavalos de 

Santiago (2012) – 

ilustrações de Cátia 

Vidinhas.
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“A opção em dar, de certa forma, vida à luva também foi a 
de excluir as personagens nessa página e mudar um pouco o 
ritmo do livro. A localização das caixas de texto nas páginas 
também foi estudada com cuidado, ora na página par, ora 
na impar. Pensando nesse conjunto ilustração + texto, tentei 
criar uma composição gráfica harmoniosa. Vale a pena 
enfatizar que a Isabel ajudou-me a dividir o texto pelo livro. 
Isso é importante, para se respeitar o ritmo de leitura do texto. 
Mesmo que seja eu a fazer a divisão, sempre respeito e aguardo 
o parecer dos autores do texto.” (Kono, Novembro 2013, Ques-
tionário).

 Também será importante referir um exemplo onde a colo-
cação do texto e a sua relação com a imagem, pode proporcionar 
uma relação “mais interactiva” com o leitor. Como exemplo dessa 

F.5 Ovelhinha dá-me lã 

(2011) – ilustrações de 

Yara Kono.

F.6 Um Livro para Ti 

(2013) – ilustrações de 

Rita Correia.
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situação referimos o livro Um Livro para Ti, ilustrado por Rita 
Correia (figura 6). Sobre a organização desse trabalho, a autora 
afirma: 

“(...) a que considero mais emblemática, a página da Bibli-
oteca circular ou a do Adamastor. Foi uma ilustração que fiz 
de forma a poder ser vista de qualquer ângulo  Propositada-
mente coloquei o texto para ser lido na vertical, para obrigar o 
leitor a rodar o livro... e a ilustração.” (Correia, Novembro de 
2013, Questionário)

 O espaço ocupado por cada um destes elementos surge deter-
minado pelas intenções e características a que a obra se propõe, já 
que, as relações estabelecidas entre o texto e a imagem geram, em 
si, a construção da história e da narrativa. Para tal, são consid-
eradas as várias possibilidades de organização compositivas, os 
objectivos dos livros; mas também é pertinente o modo como o 
texto é representado visualmente; ou seja a relação/interacção 
que possa ser criada entre ambos. 
 Barbara Necyk refere os conceitos de “narrativa paralela” 
e “narrativa interdependente”, a propósito das interacções que 
podem ser estabelecidas entre texto e imagem no livro infantil 
(Necyk, 2007, p. 74)1 . No primeiro caso: “narrativa paralela”, a au-
tora aponta o facto do texto e imagem afirmarem a mesma ideia, 
transmitindo-a apenas de maneira diferente, portanto o texto não 
depende das ilustrações para transmitir a mensagem (idem, p. 74). 
No entanto, pode também ocorrer que “as imagens amplificam o 
significado das palavras, e as palavras expandem a apreensão da 
imagem”, existindo uma interacção em que texto e imagem são 
indispensáveis para o desenrolar da narrativa, dependendo um 
do outro (idem, p. 76). Nesse caso, estamos perante a “narrativa 
interdependente” (idem, p. 77). 
 Também Carina Rodrigues refere a “construção de sentidos” 
no álbum infantil, resultante das relações entre as linguagens que 
o compõem, distinguindo “quatro tipos de interacção pictórico-
verbal”, sendo cada uma delas resultado do modo como a imagem 
e o texto se relacionam: 

“a ‘interacção simétrica’, em que as palavras e as imagens 

 1. Na sua análise a 

autora refere o trabalho 

“One and Insepara-

ble: Interdependent 

Storytelling in Picture 

Storybooks” de Denise 

Agosto (de 1999). 

Sobre esta matéria, 

refere também “How 

Picturebooks Work” 

de Maria Nikolajeca e 

Carole Scott (de 2006).
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redundam, repetindo-se, portanto, a mesma informação, 
mas em linguagens diferentes; a ‘interacção intensificadora’, 
em que, numa relação de complementaridade, cada uma das 
linguagens amplifica o significado da outra; a ‘interacção de 
contraponto’, quando palavras e imagens colaboram para cri-
ar sentidos que vão muito além do alcance de cada uma delas, 
e a ‘interacção contraditória’, em que a narrativa pictórica se 
opõe e contradiz a verbal”. (Rodrigues, 2009, pp. 7-8).

 Ao analisar o conceito, apresentado pela autora, nos livros 
ilustrados que seleccionámos para o nosso estudo, constatámos 
ser um exemplo da “interacção simétrica”, a página seis do livro 
Enquanto o Meu Cabelo Crescia, ilustrado por Madalena Matoso 
(figura 7). A ideia representada pela ilustração coincide e afirma o 
enunciado no texto (figura 8).
 Como exemplo da “interacção intensificadora” referimos 
a primeira página do livro Um Livro para Ti, de Rita Correia, já 
que a relação entre as linguagens intensifica a mensagem que se 
pretende transmitir (figura 9). A ilustração representa o que surge 
enunciado no texto, e com o propósito de reforçar ainda mais a 
ideia transmitida do leitor como personagem central do livro, a 
ilustração contém um balão de fala com a pergunta “Para mim?”.
Para a “interacção de contraponto”, referimos como exemplo 
a página dezassete do livro Sementes de Música, ilustrado por 
Madalena Matoso (figura 10): o texto não faz qualquer referência à 

F.7 & 8 Enquanto o 

Meu Cabelo Crescia 

(2010) – ilustrações de 

Madalena Matoso. 
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personagem ou às suas características, ao número de braços, cor, 
tamanho, forma; então, a ilustradora optou por criar algo que vai 
mais além do texto (figura 11). 
 Como exemplo da “interacção contraditória” referimos uma 
das ilustrações que criámos para o nosso álbum: O pinguim Pin-
galim e o leão Tião (figura 12), não obstante termos abandonado 
essa ideia no resultado final. O facto de se conceber uma ilus-
tração oposta ao texto, terá também de ser enquadrado em certos 
objectivos (em geral provocadores ou humorísticos) para se alcan-
çar ou provocar os resultados, antecipados em cumplicidade pelo 
autor e pelo ilustrador - no meio editorial pode mesmo represen-
tar uma diferença de opiniões entre ambos, como aconteceu no 
caso da ilustradora Cristina Sampaio e do cronista Gentil Martins, 
num artigo sobre a co-adopção2 .
 Durante o nosso processo de trabalho, realizámos vários estu-
dos, e foi nosso propósito estabelecer uma fusão entre o texto e a 
componente visual, já que entendemos ser importante a relação 

F.10 & 11 Sementes 

de Música (2008) – 

ilustrações Madalena 

Matoso. 

F.12 Contracapa/

Capa do álbum infantil 

ilustrado O pinguim 

Pingalim e o leão Tião 

F.9 Um livro para Ti 

(2013) – ilustrações de 

Rita Correia



A construção da narrativa visual e sua articulação com outras narrativas no álbum infantil ilustrado
Manuela Rocha, Susana Jorge & Ana Afonso

303

de complementaridade entre estas duas formas de comunicação 
num álbum infantil ilustrado, sendo tal pensado quer na concep-
ção das personagens e na atribuição das suas características físi-
cas; quer na concepção dos cenários e dos estudos compositivos, 
que definimos para cada uma das páginas do livro.
 Desta forma, procurámos criar, ao longo do álbum infantil 
ilustrado, uma narrativa em que texto e imagem afirmassem a 
mesma ideia, contudo transmitindo-a de maneira diferente, uma 
através das palavras, outra através das imagens. Optámos por 
este tipo de interacção, pois este livro destina-se sobretudo a um 
público jovem, entre os 6 e os 10 anos, que também pode ouvir 
a história através do CD, ajudando sobretudo as crianças que 
ainda não sabem ler, na descoberta da história. Apesar de texto 
e imagens afirmarem a mesma ideia, e poderem ser percebidos 
em separado, no livro, a harmonia e complementaridade criada 
entre ambos, permite ao pequeno leitor uma melhor percepção da 
história dando-lhe também “asas à imaginação”.

3 · Sobre a componente sonora no álbum infantil 
ilustrado
É importante notar que a introdução nos álbuns infantis ilustrados 
do CD musical trouxe uma outra dimensão narrativa igualmente 
interessante. A história narrada ou musicada pode ajudar os mais 
pequenos, que ainda não têm conhecimento da palavra escrita, a 
ouvir e a percepcionar uma outra dimensão do texto ou da história 
que está a ser contada. 
 Segundo Ana Maria Ferrão e Paulo Ferreira Rodrigues, os 
sons, e a música, assim como os livros, também diferem con-
soante a faixa etária. Quando a criança é ainda bebé, o desen-
volvimento musical diz respeito às experiências musicais a que 
o bebé está exposto, sabendo que este não terá uma resposta ou 
uma participação precisa. Deste modo, o “educador” terá um 
papel importante na qualidade musical daquilo que a criança terá 
acesso. Numa segunda fase, quando a criança é mais crescida, a 
sua participação é mais activa, compreendendo melhor os sons ou 
até imitando-os, de forma autónoma (Ferrão & Rodrigues, 2008, 
p. 61). Os autores referem ainda que: 

“O nível de desenvolvimento musical da criança depende tam-

 2. Mário Moura, “Nem 

o desenho ilustra, nem 

o texto é legenda”, 

In The Ressabiator 

[em linha]: http://

ressabiator.wordpress.

com/2013/08/04/

nem-o-desenho-

ilustra-nem-o-texto-e-

legenda/ Consultado 

em 15 Novembro de 

2013.
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bém de especificidades do seu amadurecimento nos âmbitos 
da produção vocal (voz falada e voz cantada)...” sem esquecer 
que “Em todo o processo interferem ainda as características 
individuais da criança em termos de personalidade (mais 
activa ou mais contemplativa), do tempo de concentração, 
da capacidade de focalização, da receptividade à novidade, 
do grau de integração das vivencias, das suas preferências 
pessoais.”(Ferrão & Ferreira, 2008, p. 61).  

 Assim, de acordo com os autores, a música exerce um papel 
fundamental no que será o desenvolvimento e na “estruturação 
de uma literacia musical desde os primeiros anos de vida” (idem, 
p. 7). Mas a presença da música num álbum, pode também ser um 
importante meio para crianças com necessidades educativas es-
peciais, que, deste modo, podem ter igualmente acesso à história 
através do som ou da música.
 Um exemplo desta situação é o livro O som das Cores (2012), 
de Paula Teixeira com ilustrações de Rita Correia (figura 9). A 
autora Paula Teixeira, quando abordada, em entrevista de Palmira 
Correia, acerca do que é este livro, responde: 

“Um livro totalmente inclusivo, onde todas as crianças 
independentemente das suas limitações conseguem entender, 
sentir e ver as cores do arco iris.” A autora refere ainda que 
“Fiz a experiência antes do livro sair com dois irmãos gémeos, 
ela surda e ele cego, o dvd do livro, que é totalmente sonori-
zado, animado e traduzido para língua gestual, e não poderia 
sentir-me mais realizada. Só pela reação dos dois senti que 

F.13 & 14 O Som das 

Cores (2012) – ilus-

trações de Rita Correia.
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valeu a pena fazer este livro! Foi um momento que jamais 
esquecerei.” (Teixeira, s.d.).

 Deste modo, este livro teve como objectivo, e usando diversos 
recursos, permitir a todas as crianças a descoberta da história.
 Mas precisamente porque o som se regista noutro suporte, 
será que consegue estabelecer uma interacção tão directa como 
a que se verifica nas páginas do livro entre o texto e a imagem? 
Ou será uma outra forma de ter acesso à história, que tanto pode 
viver autonomamente ou de modo complementar? Por exem-
plo, “Alguns livros trabalham com a produção de som a partir da 
manipulação de páginas. O movimento de girar a página acciona 
o mecanismo, aproveitando a energia do folhear para explorar o 
sentido da audição” (Perrot, 1987, citado por Romani, 2011 p. 23), 
sendo, nestes casos, a ênfase colocada na exploração e descoberta 
de sons a partir de uma história.
 Do universo dos álbuns infantis ilustrados, disponíveis ac-
tualmente, com componente sonora, podemos observar que os 
registos sonoros permitem às crianças mais pequenas descobrir 
palavras, ritmos, expressões, etc.; outros são direccionados a cri-
anças mais crescidas e já para uma aprendizagem mais específica, 
ajudando, por exemplo, na interpretação/conhecimento musical; 
ou ainda existem também situações em que se conta a história 
pela voz ou pela música, proporcionando também outras desc-
obertas em paralelo com o livro. 
 Como exemplo desta situação, referimos o álbum Capitão 
Miau Miau (2013), com ilustrações de Ana Fonseca (figura 10). 
Neste caso, o conteúdo do CD é diversificado e podemos ouvir 
uma interacção de excertos narrados da história com músicas 
relacionadas com o texto, existindo, além do livro, um musical/

F.15 & 16 Capitão 

Miau Miau (2013) – 

ilustrações de Ana 

Fonseca.
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espectáculo para as crianças de “todas as idades da autoria do 
músico e compositor Jorge Courela, inspirado nas aulas de música 
do pré-escolar”3 . 
 Haverá, portanto, todo um conjunto de possibilidades que o 
som tornará possível quando integrado num álbum infantil ilus-
trado. Analisando com maior pormenor estas situações a partir 
de alguns ilustradores e obras que seleccionámos para análise, 
podemos assim distinguir o conteúdo sonoro do livro Sementes de 
Música do livro Enquanto o meu Cabelo Crescia, ambos ilustrados 
por Madalena Matoso.  
 No caso do livro Sementes de Música (2008), os autores do 
livro referem que “este livro nasce para que a música esteja cada 
vez mais com a criança – desse sempre no seu quotidiano infantil 
e, desejamo-lo, para sempre na sua vida de adulto” (Ferrão & 
Ferreira, 2008, p. 6). Este livro consiste numa recolha de rimas in-
fantis, canções tradicionais infantis, lengas-lengas... e, segundo os 
autores, o CD permite ilustrar “musicalmente o livro”, sendo as-
sim um recurso que pode ser utilizado para fins pedagógicos, em 
contexto escolar; ou até num ambiente mais lúdico e de diversão 
(idem, p. 65). 
 Deste modo, a importância da música neste livro remete-nos 
para o conceito de audiolivro, já que a descoberta e a aprendi-
zagem/conhecimento musical é o elemento central da história. 
As músicas do livro são acompanhadas apenas por instrumen-
tos acústicos e acompanhadas por uma voz masculina e outra 
feminina, ora a solo, ora em dueto. Em actividades lúdicas com 
crianças é possível que o “mediador adulto”, possa recorrer às 
partituras presentes no livro para aprender a música ou, para 
quem não conhece essa área, poderá sempre aprender através do 
CD (idem, p. 66). 
 É importante referir que, apontam os autores: 

“Deseja-se que este CD constitua também uma mais-valia 
para a vivência e desenvolvimento musical dos bebés e das 
crianças, quer enquanto momento lúdico de audição despreo-
cupada quer como audição orientada que se inclua numa 
actividade musical – na certeza de que a música contribui 
para a estruturação de forma próprias de sentir, de pensar e de 
agir que, conjugadas com outras experiências de crescimento, 

 3.  Informação reti-

rada de: http://www.

malaposta.pt/09_se-
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html Consultado em 20 

de Março de 2014.



A construção da narrativa visual e sua articulação com outras narrativas no álbum infantil ilustrado
Manuela Rocha, Susana Jorge & Ana Afonso

307

desenham a percepção que a criança tem do seu mundo inte-
rior e do mundo exterior a si.” (idem, p. 66).

 Já no livro Enquanto o meu Cabelo Crescia (2010), o conteúdo 
musical do CD tem uma estrutura diferente, pois consiste numa 
melodia de fundo da autoria de Sérgio Pelágio e com a voz de Isa-
bel Gaivão a narrar a história. Segundo Sérgio Pelágio o CD deste 
audiolivro: “Ajuda a reforçar determinados aspectos da história, 
os contrastes na história, os aspectos mais alegres, mais tristes, 
o lado todo que está dentro do pensamento dos personagens, a 
música ajuda um bocado a dar forma a esse espaço da história...” .
 O CD que acompanha o nosso álbum infantil, O pinguim Pin-
galim e o leão Tião, é uma versão musical da história, concebida 
e gravada pelo músico João Conde. Deste modo, o CD tornou-se 
uma mais-valia no nosso projecto, já que possibilitou uma outra 
descoberta da história, importante também para crianças que 
ainda não sabem ler. A música não só confere uma outra dinâmica 
à própria história (possível pela voz que canta, pelos instrumentos, 
pelos ritmos, pausas…), mas permite também estabelecer outra 
interacção com as crianças. Este foi um aspecto importante já que, 
no âmbito da apresentação do nosso álbum, desenvolvemos diver-
sas actividades em escolas ou bibliotecas e conseguimos assim 
dinamizar essas sessões com a música.     

4 · Considerações finais
Para Barbara Necyk, a imagem e o texto possuem “potenciali-
dades e fraquezas” e no livro infantil ilustrado surge a oportuni-
dade de se complementarem compensando a insuficiência uma 
da outra (Necyk, 2007, p. 133). Por outro lado, a introdução de sons 
no álbum infantil ilustrado regista uma outra linguagem que, a par 
do texto e da imagem, poderá servir também a percepção/com-
preensão da história e da narrativa.
 Conforme já referimos, para Susana Silva, a colocação dos el-
ementos na página, por exemplo, ou a definição de mais ou menos 
texto, ou até o modo como a imagem se relaciona com o texto, são 
opções que determinam a narrativa que se está a conceber (Silva, 
2011, pp. 41-45). Além disso, é certo também que a narrativa será 
posteriormente construída e vivenciada pelo olhar e atenção de 
cada um dos leitores, já que “ na verdade, mais do que narrar uma 
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história, o álbum para a infância enceta uma espécie de jogo com 
o leitor, onde o texto e as ilustrações se complementam mutua-
mente e onde todos os elementos que o compõem se combinam e 
atuam na construção da significação” (Rodrigues, 2009, p. 18). As 
múltiplas leituras possíveis num álbum vão surgindo através desse 
“jogo”, ou seja, através de “uma leitura a partir do texto, outra a 
partir da ilustração e ainda outra a partir da junção do texto e da 
ilustração” (Jorge, 2010, p. 51), no nosso livro, graças à existência 
do CD, estas leituras extendem-se também à leitura a partir da 
música e à leitura a partir da junção da música com a imagem 
e o texto.
 Esta questão da construção de uma narrativa mostrou ser 
bastante pertinente no nosso projecto e na concepção do álbum 
infantil ilustrado O pinguim Pingalim e o leão Tião. Sabíamos que 
o nosso trabalho iria reflectir sobre a dimensão da narrativa visual 
com o texto e o som. Deste modo, procurámos analisar a per-
cepção de vários autores sobre a importância dessa articulação: 
imagem, texto e o som, no álbum infantil ilustrado; estudando as 
variações que ocorrem em função das características da obra e do 
propósito pretendido para a história. 
 Ao longo do nosso processo de trabalho foi também funda-
mental ter sempre presente a faixa etária das crianças a quem se 
destinaria o álbum, tendo sido as nossas opções - no domínio da 
cor, ao nível compositivo, gráfico, entre outras – pensadas tendo 
em conta o nosso público-alvo. Posteriormente, com a publicação 
do álbum, conseguimos também analisar a recepção da obra junto 
das crianças e desenvolver um conjunto de iniciativas que pro-
curaram promover o “jogo criativo” de descoberta - das diversas 
narrativas que o álbum infantil ilustrado contém. 
 Construímos assim diversas actividades, permitindo às 
crianças explorar as narrativas verbal e visual. Por exemplo, para 
crianças que ainda não sabiam ler, criámos uma ilustração apenas 
com o contorno de formas que pudessem ser pintadas. Nesse 
caso, puderam transformar e ir além da figura inicial, atribuindo-
lhe características distintas da personagem presente no álbum. 
Já para crianças mais crescidas, foi desenvolvido um “jogo de 
cartas” com várias categorias (características, personagens, es-
paços, acções e objectos). Cada categoria continha três elementos 
distintos e foi assim possível, no desenrolar do jogo, construir uma 
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pequena história/narrativa para ser ilustrada. 
 Esta interação com as crianças a partir do nosso trabalho O 
pinguim Pingalim e o leão Tião, permitiu uma dinamização e 
outra descoberta do mesmo, já que se possibilitou às crianças, 
num jogo de descoberta e de estímulos à imaginação, perceber e 
também desenvolver todo um processo criativo. 
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Abstract
A criação de personagens virtuais para cinema de animação 
implica com frequência a necessidade de adaptação gráfica das 
personagens de forma a dotá-las de maior expressividade ou de 
maior capacidade de criar empatia no espetador. Consoante o 
conceito do projeto e consoante a estória e a visão do autor que 
a conta, essas adaptações passam por vezes pela antropomorfi-
zação das personagens, ou seja, pela adaptação das personagens 
para que se assemelhem a seres humanos. O processo de antro-
pomorfização de uma personagem passa, antes da construção 
da própria, pela seleção dos elementos humanos a incluir nesse 
processo. Dependendo do projeto, podem ser aplicadas diferentes 
abordagens à antropomorfização das personagens. As conclusões 
a retirar deste projeto serão posteriormente aplicadas na criação 
das personagens da série Too Snail to Talk em desenvolvimento 
pelos autores.
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1 · Introdução
Neste artigo analisam-se diversos projetos exemplares deste tipo 
de modificação gráfica nas personagens – tais como Turbo [15] e 
Creature Comforts [11] – e reunindo e comparando informações 
sobre as modificações aplicadas em cada projeto desenvolve-se 
um processo de antropomorfização de personagens virtuais, que 
será aplicado na construção das personagens da série Too Snail to 
Talk – que se encontra neste momento em fase de pré-produção.
A série, de animação 3D surge no contexto de projeto do Mestrado 
de Ilustração e Animação do Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave e consiste num programa televisivo com o formato de maga-
zine de notícias onde os intervenientes são caracóis.
Para que haja coerência entre as adaptações gráficas realizadas 
às personagens de um mesmo projeto, e para que esse processo 
seja condizente com o projeto – filme – é possível, senão mesmo 
necessário, abordar o método de seleção dos elementos hu-
manizados a inserir numa personagem de forma estruturada e 
hierarquizada.
 O resultado do estudo realizado é um processo genérico de 
seleção dos elementos a incutir na antropomorfização das perso-
nagens – que pode ser aplicado em qualquer
projeto de cinema de animação – faseado em três etapas: quanto 
ao projeto; quanto ao tipo de personagem; quanto às caraterísticas 
individuais da personagem.

2 · Personificação e Antropomorfização
Antropomorfizar v. tr. – dar forma humana a; atribuir qualidades 
humanas a coisas da natureza;
 Antropomorfia s. f. – semelhança com o homem, do ponto de 
vista morfológico;(Dicionário da Língua Portuguesa, 2006 [4])
 A personificação é um tema transversal no cinema de ani-
mação. Todavia, essa prática conflui, por vezes, na antropomorfi-
zação das mesmas. Isto é, quando observamos, por exemplo Dug 
– o cão em Up [5], filme de 2009 da Pixar – podemos verificar que 
se trata de um cão que fala e pensa como um humano. É por isso 
uma personagem personificada.
 Contudo, se observamos a personagem Turner (Gira na versão 
portuguesa) – da série Handy Manny (Manny Mãozinhas) [1] da 
Disney – concluiremos que se trata de uma personagem não só 
personificada como antropomorfizada, uma vez que não só fala e 
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pensa como um humano, à semelhança de Dug, como tem olhos 
de humano, algo não natural numa chave-de-fendas. Houve lugar 
a uma transformação da natureza fisionómica da personagem, 
para que esta se pudesse assemelhar – morfologicamente – a 
um ser humano. Porém, este processo de antropomorfização 
de Turner não se fica pela criação de olhos e boca humanos na 
personagem, existe também uma adaptação da parte inferior da 
ferramenta, para que esta se possa assemelhar, e funcionar, como 
uma perna.

3 · Adaptações antes e durante o filme
A partida para o processo de antropomorfização de uma person-
agem importa ter em conta que não só as adaptações podem ter 
impactos diferentes nos espetadores, como a forma como são 
procedidas podem gerar níveis de aceitação diferentes entre os 
mesmos. As modificações criadas a priori – pelos criadores das 
personagens – são aceites de forma distinta – no nosso entendi-
mento – das que são procedidas no decorrer do próprio filme, por 
outras personagens.
 Em Turbo [15] o processo de transformação da espécie não 
se dá apenas pela antropomorfia das personagens. As persona-
gens têm aspetos fisionómicos humanos, tais como os olhos, 
boca com dentes, utilizam objetos – como óculos – e até a posse 
de sobrancelhas é simulada através da animação das pálpebras. 
Contudo, algumas das personagens do filme, foram assemelhadas 
a carros, quer pelo uso de aerofólios, tubos de escape, do corpo 
de carros de corrida, e de outras peças tunning como néons e 
acessórios de retrovisor como dados da sorte ou ambientadores.
Neste filme podemos aferir que a antropomorfização dos caracóis 
foi levada a cabo previamente, pelos criadores do filme, ao invés 
da adaptação das mesmas para se assemelharem a carros de 

F.1 (à esquerda) Up 

(2009) Pixar

F.2 (à direita) Handy 

Manny (2006 - atuali-

dade) Disney
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corrida, que foi executada no decorrer do filme por personagens 
humanas que organizam corridas de caracóis.
 Uma vez diferenciadas essas duas formas de adaptação 
podemos então compreender a interpretação que tais provocam 
no espectador: as adaptações com as quais o espetador se depara 
desde o início do filme, são aceites – no nosso entender – pelo 
mesmo como naturais, ou seja, como parte da realidade em que o 
filme está inserido. Enquanto as modificações na espécie leva-
das a cabo por personagens do próprio filme são vistas como um 
adereço que a personagem usa, como figurino, e não são aceites 
como parte da natureza fisionómica da personagem. Assim, por 
mais que Turbo – a personagem – use a nova carapaça e outros 
adereços que o assemelhem a um carro de corrida, tal nunca será 
tão natural aos olhos do espectador como o facto de ter olhos e 
dentes humanos.

4 · As Condicionantes do Processo de 
Antropomorfização 
4.1 · Antropomorfização Consoante o Projeto: 
Técnica, Conceito e Tema
O primeiro fator a analisar no processo de antropomorfização que 
este artigo sugere corresponde ao projeto de forma generalizada, 
e respeita ao conceito, tema e técnica.
 Diferentes técnicas implicam diferentes condicionantes no 
processo de antropomorfização. A técnica que será empregue em 
Too Snail To Talk – animação 3D – tem implicações diferentes das 
técnicas de outros projetos que neste artigo referidos, tais como a 
animação de volumes ou a animação tradicional. Essa distinção 
é tão alargada quanto as diferentes possibilidades que cada uma 
permite no campo da antropomorfização de personagens.
 Confrontando com a animação tradicional – Steamboat Willie 
[7] – a animação 3D – Flushed Away [2] – obriga a uma conscien-
cialização da volumetria da personagem de uma forma diferente, 

Fig.3 Turbo (2013) 

DreamWorks
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que permita que a mesma seja identificável desde múltiplos pon-
tos de vista. Quanto à animação de volumes, tanto a textura como 
a organicidade – elasticidade e maneabilidade – como o próprio 
método de animação – stop motion – condicionam a forma como o 
processo de antropomorfização das personagens é conduzido.

 (...) Stranger than that, if the story parodies human 
activities, as in Song of the South and Robin Hood, there is no 
need to restrict a caracter’s movements by the limitations of its 
body. The character can have human hands, fingers, a human
pélvis, and feet with shoes.
(...) On the other hand, if the story is man’s view of what the 
animal world is like, as in Lady and the Tramp, 101 Dalma-
tians, and The Jungle Book, the animals must be completely 
believable or the whole premise will colapse. (Thomas & 
Johnston, 1995) [16]

 Essas variações dependem ainda nesta primeira fase, do con-
ceito, do tema, e consequentemente do público-alvo do projeto, 
como nos é sugerido no excerto de The Illusion of Life: Disney 
Animation [16], se a estória consiste numa paródia da atividade 
ou do quotidiano do ser humano não há a necessidade de restrin-
gir a personagem à natureza da sua espécie. Enquanto no caso de 
a estória retratar a forma como os humanos – autores e espetado-
res – veem ou imaginam como é o mundo animal, é necessária a 
conservação do aspeto real do ser – enquanto animal ou espécie 
– para que se mantenha credível.
 Tendo como base o filme Turbo [15] (ver Fig.8, p.6) podemos 
observar que a ausência de sobrancelhas nos caracóis acabaria por 
subtrair uma importante ferramenta da comunicação não-verbal 
entre os seres humanos – comunicação cinésica. De forma a não 
perder esse veículo da expressividade facial as pálpebras das 
personagens foram adaptadas durante o processo de criação da 

F.4 (à esquerda) 

Flushed Away (2006) 

Aardman Animations 
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personagem para que pudessem ser animadas como sobrancel-
has humanas. Esta solução permitiu manter a expressividade das 
personagens, sem desvirtuar a fisionomia da espécie.
 A utilização das pálpebras como sobrancelhas, verificada em 
Turbo [15] não será necessária repetir neste projeto, uma vez que 
em Too Snail To Talk existe uma relação mais assumida com o 
nonsense e o absurdo – conceito.
 Tendo em conta que o público-alvo é um público adulto e a 
sátira da condição humana é assumida, não choca a utilização 
direta de sobrancelhas nas próprias personagens. Essa solução 
contudo não será comum a todas as personagens, mas somente 
nas quais as caraterísticas individuais o justificam (ver em A An-
tropomorfização Consoante as Caraterísticas da 
Personagem, p.7).

4.2 · Antropomorfização Consoante o Tipo
de Personagem
Encurtando o raio de análise do método de seleção que este 
processo obriga, verifica-se que o tipo de personagem, bem como 
a função ou ação que irá desempenhar, têm um impacto crucial na 
decisão das alterações que lhe serão aplicadas. Assim, tem então 
origem a segunda fase deste processo, que tem como objeto de 
análise o tipo de personagem a antropomorfizar – natureza, anato-
mia e a função que desempenha na ação.
 O mais usual dos casos de antropomorfização dá-se na adap-
tação de animais, porém, podemos também verificar a antropo-
morfização de objetos e outros seres, animados ou inanimados.

 Nos exemplos apresentados podemos discernir o processo 
aplicado em Partly Cloudy [14] e em Harry Potter and the Cham-
ber of Secrets [3]. No primeiro caso, a personagem estudada trata-
se de uma nuvem – fenómeno da natureza – que cria seres vivos; 
enquanto no segundo, de uma carta – objeto – que dá voz à mãe de 

F.6 (à esquerda) Partly 

Cloudly (2009) Pixar

F.7 (à direita) Harry 

Potter and The Cham-

ber of Secrets (2002) 

Warner Bros.
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Ron, gritando a mensagem que esta lhe escreveu.
 O tipo ou a natureza das personagens, bem como a função ou 
ação que as mesmas executam, teve influência no processo de an-
tropomorfização das mesmas: a nuvem, possuindo braços e olhos, 
para que a criação de seres lhe fosse possível; enquanto a carta se 
transforma integralmente em boca, à qual os vincos e os cortes no 
papel conferem um aspeto de maior agressividade.
 Em Too Snail To Talk o tipo de personagem não será um fator 
diferenciador dos processos aplicados entre personagens uma 
vez que todas elas serão caracóis. Contudo, é um fator em ter em 
conta pelas condicionantes específicas da espécie.
 A ausência de membros – superiores e inferiores – são limi-
tadores das ações que a personagem pode executar, enquanto a 
escala dos olhos e da boca de um caracol em comparação com 
o resto do corpo é demasiado pequena para a expressividade 
facial que o público – humano – necessita para compreensão das 
emoções e sensações das personagens.

 Em Turbo [15] podemos concluir que a ausência de determi-
nados membros ou órgãos do corpo humano tiveram que ser col-
matados de forma a conferir maior expressividade e polivalência 
às personagens. Atribuiu-se, por exemplo, às personagens olhos e 
bocas humanas, para criar maior afinidade com o espectador.
 Existe ainda um outro recurso importante a sinalizar no pro-
cesso de antropomorfização levado a cabo neste filme. A ausên-

F.8 Turbo (2013) 

DreamWorks
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cia de braços e pernas, na animação de um caracol pode não se 
tornar relevante do ponto de vista expressivo, contudo, num filme 
de ação como Turbo [15], é crítico para o desempenho de certas 
funções básicas – para o ser humano – que a personagem desem-
penha na ação. Por esse mesmo motivo, optou-se pela utilização 
esporádica dos olhos como mãos. A solução acaba por ser não só 
prática, como cómica, dada a estranheza que tal situação implica.
 Em Too Snail To Talk, a ação ou função – de jogar à bola – que 
duas das personagens praticam, explícita ou implicitamente, são 
decretórias para que estas possuam membros, ao contrário das 
demais.
 Este fator do processo de antropomorfização, na nossa aval-
iação, não só é fundamental para uma animação mais concisa – no 
sentido de focar o espetador no essencial – como para a economia 
de recursos – resumindo o processo de antropomorfização ao 
indispensável, do ponto de vista da coerência e credibilidade da 
personagem.

4.3 · Antropomorfização Consoante 
as Caraterísticas da Personagem
Neste terceiro e último fator da antropomorfização analisam-se as 
caraterísticas individuais e distintivas da personagem.
 Em Creature Comforts [11] o processo de antropomorfização 
das personagens não varia muito quanto à espécie ou personagem 
em questão. As opções passam sobretudo pela comicidade de 
forma equilibrada e coerente. Existe uma linha transversal a todas 
as personagens que passa pelo tipo de face – olhos e boca – quase 
formatadas ao estilo Aardman de animação de volumes, passando 
posteriormente pelo acréscimo – consoante necessidades pontuais 
– de pormenores como a adaptação de patas e asas para a forma de 
mãos, ou a inclusão da proeminência laríngea – a “maçã-de-Adão” 
– numa tartaruga.

F.9 Creature Comforts 

(1989) Aardman 
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 Assim, podemos então resumir o método aplicado em Crea-
ture Comforts [11] a duas fases: a primeira, de uniformização 
cómica da face dos personagens; a segunda, de pormenorização 
individual de cada uma delas. Esse método é também comum 
a outras obras dos estúdios Aardman – como Chicken Run [10]. 
Na longa- metragem que a Aardman coproduziu com a Dream-
works em 2000, é também visível que o processo da criação 
antropomórfica das personagens assume muitas semelhanças 
com o processo que se identifica em Creature Comforts [11], onze 
anos antes. As personagens – galinhas – sofrem uma modificação 
uniformizada na face, com a adoção de olhos e boca humaniza-
dos – com dentes – sendo personalizadas através da inserção de 
detalhes antropomorfizados, como mãos, penteados, e a aplicação 
de outros acessórios como óculos, colares e lenços.

 No campo da animação tradicional – desenhos animados – é 
importante estudar o trabalho que a Disney desenvolveu na área 
da antropomorfização de personagens. Ainda no que se refere a 
projetos que se destacam na inserção de diferentes adaptações 
consoante as caraterísticas individuais da personagem destaca-se 
o filme The Sword in the Stone [12] – (1963) Disney – por ser anali-
sado no livro The Illusion of Life: Disney Animation [16].
 Neste filme, podemos verificar este critério do processo de 
antropomorfização quando a personagem Arthur é transformada 
em diferentes animais por Merlin, o mágico. Em The Illusion of 
Life [16] este exemplo é escrutinado dando especial atenção ao 
momento em que Arthur e Merlin se transformam em esquilos 
para melhor compreender as dificuldades que este animal sofre. 
A transformação das personagens em esquilos poder-se-ia dar 
das seguintes formas: colocando um fato de esquilo na person-
agem – o que tornaria a aceitação das personagens pelos esquilos 

F.10 Chicken Run 
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incredível – ou transformando-a a ponto de os próprios espetado-
res não as distinguirem dos restantes esquilos.

(...) The problem was to animatie the boy so that he would be 
believable both to the audience and to the squirrels. (...) The 
compromisse was to have the boy limited in his actions by a 
squirrel’s body and appearance, yet retaining his own thoughts 
and mannerisms. (Thomas & Johnston, 1995) [16]

 Ao invés, as personagens foram adaptadas graficamente para 
se assemelharem a esquilos mas adaptando algumas das suas car-
aterísticas humanas ao animal que encarnam. No caso de Arthur o 
esquilo tem cores semelhantes à cor que a personagem apresenta 
enquanto humano – através do cabelo, da pele e das roupas.
 O cabelo desgrenhado é reproduzido pelo pelo na parte supe-
rior da cabeça, e a estrutura e expressão corporal assemelham-se 
às da sua natureza humana. Merlin por sua vez apresenta também 
cor azul – igual à do fato e chapéu –, sobrancelhas e bigodes volu-
mosos e óculos.
 Desta forma, os autores conseguiram conferir às personagens 
a credibilidade necessária para que se pudessem integrar entre 
os restantes esquilos, mas mantendo a sua personalidade intacta, 
para que os espetadores os distingam.
 Por fim, e no que diz respeito à técnica em que Too Snail To 
Talk será realizado – animação 3D – importa ainda mencionar um 
dos projetos que maior relevância tem, no nosso entendimento, 
quanto ao processo consoante as caraterísticas pessoais – person-
alidade – da personagem: o filme Cars [8], da Pixar.
 Cars [8] é uma referência relevante por dois principais mo-
tivos: primeiro, pela forma como as caraterísticas psicológicas são 
refletidas nas adaptações gráficas das personagens – a ferrugem 
na personagem Mater é, por exemplo, um índice do seu carater 
desleixado. Segundo, pelo aproveitamento das características 

F.11 The Sword in the 
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já existentes nos objetos modificados – carros – para a criação 
elementos da morfologia humana – por exemplo, a utilização da 
grelha como bigode e do para-choques como maxilar para trans-
mitir a idade e autoridade da personagem Sheriff.
 Em Too Snail To Talk este terceiro e último fator será decisivo, 
pelo facto da espécie das personagens se repetir – caracóis. Assim, 
é essencial que as personagens sejam exageradamente diferencia-
das graficamente de modo transmitir traços da sua personalidade 
de forma imediata e cómica.
 Ainda no respeitante a modificações concebidas consoante as 
caraterísticas individuais de cada personagem, e como previa-
mente referido no capítulo da antropomorfização consoante 
o projeto, em Too Snail To Talk a aplicação de sobrancelhas 
humanas nas personagens não choca, e por isso será realizado 
nas que o justifiquem. No caso do episódio piloto apenas uma das 
personagens – o treinador – pelo caráter que tem – maldisposto e 
convencido – possuirá sobrancelhas.

5 · Conclusão
O processo de antropomorfização de uma personagem – como 
parte subjetiva da criação de um filme de animação – varia con-
soante a visão e linguagem do autor ou animador. Contudo, o 
resultado deverá sempre servir a integridade do filme enquanto 
objeto único.
 Para esse efeito, é fundamental a criação de uma ordem de rel-
evância das condicionantes que este processo envolve no contexto 
do projeto. Em Too Snail To Talk julgamos que o alinhamento que 
apresentamos a seguir corresponde às condicionantes determi-
nantes:
 – Condicionantes de projeto – técnica, conceito e tema;
 – Condicionantes do tipo de personagem – provenientes da 
natureza da personagem, da sua materialidade e da função que 

F.12 Cars (2006) Pixar
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desempenha no decorrer da ação;
 – Condicionantes das caraterísticas individuais da person-
agem – caraterísticas que distinguem a personagem das demais 
física e ou psicologicamente;
 Esta estrutura, que organiza as condicionantes pela sua ordem 
de maior especificidade, apesar de concebida para condução 
da construção de personagens de Too Snail To Talk é dotada de 
genericidade e por isso passível de ser utilizada na realização de 
qualquer projeto de cinema de animação que vise a antropomorfi-
zação de personagens.
 No caso de Too Snail to Talk as personagens tratam-se de qua-
tro caracóis. Um entrevistador, um entrevistado, e dois caracóis 
desportistas. Assim, estarão bem patentes neste projeto as condi-
cionantes do tipo e das caraterísticas individuais das personagens. 
Condicionantes que serão tidas em conta no processo de desen-
volvimento e construção das personagens que está a ser procedido 
nesta fase do projeto.
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Abstract
Illustration needs an art theory that places it in the context of 
graphic design specifically and visual communication more gener-
ally. A clearer position regarding the particular communicative 
strengths of illustration, alongside other drawn pictures, includ-
ing data visualisations, will result in a more sustainable market 
where illustrators and art directors can articulate the value of 
non-photographic pictures. Instead of the conventional and vague 
terms used to describe illustration, a knowledge of the psychol-
ogy of vision lends a definite tone to illustration discourse. In this 
paper I describe how pictures reduced in fidelity away from their 
referents (and photographic realism) connect to two key aspects 
of the psychology of seeing: categorization and identification. 
Illustration has experienced a revival in international popularity 
since the early 2000s [4]. Conceivably it could just as easily fall 
out of favour. Accordingly, illustrators need to build a defendable 
position while their art is popular in case of leaner times ahead.

Stuart Medley1

s.medley@ecu.edu.au
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1 ·  Introduction: A Very Brief History of Illustration 
In the Graphic Design Context
I will try to explain something of the history of illustration in 
the design context. I focus on illustration within graphic design 
because in this context more than others deliberate communica-
tion is the intention, and in this context illustration has a fierce 
competitor: photography. I am especially interested in how 
illustration was pushed out by photography in the middle of the 
20th Century. I will explore ways that the visual literacy discourse 
might help defend illustration, and the shortcomings of relying on 
visual literacy pedagogy. Finally, I propose that accepted ideas on 
the psychology of recognition and representation in vision provide 
strong advocacy for illustration. 
 Illustration, in the graphic design context, has often been dis-
cussed in highly abstract terms. “Personal appeal”, “wonder” and 
“mystery” are commonly cited to draw attention to the ways illus-
tration is different to photography. No doubt illustration is able to 
evoke these feelings, but allowing these initially appealing terms 
to be central to illustration discourse leads also to decisions made 
on purely emotional responses: if the client doesn’t like the il-
lustration, how does the art director, designer or illustrator defend 
its appropriateness in the commissioned design? Even the great 
pratitioners struggle with articulating the special strengths of 
illustration. Book cover designer, Chip Kidd said “I became very 
enamoured of the concept of illustrating fiction with photography 
as opposed to illustration, and I can’t really tell you why other than 
I just thought it would make the stories seem more real.”[1] I be-
lieve it’s a problem with describing pictures in general rather than 
illustration specifically. For instance, even John Grimwade [2], a 
seasoned and world-leading practitioner of information graphics 
seems to struggle to get beyond a mere sense that non-realistic 
images can lend something to communication that realism may 
not: “I should also emphasise a certain return to the line, to 
drawing by hand in graphics. I value this a great deal because the 
absolutely faithful reproduction of reality is not always the best 
way of presentation. For example, medical illustrations. I prefer a 
schematic, which is much easier to understand than those hyper-
realistic presentations where the body seems to have been cut in 
half and photographed. For me, the schematic gives a hierarchy to 
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the information and invites me to enter further into the graphic. 
This is the language of infographics, which is not the same as 
photography.” Grimwade’s suggestion of some kind of meaningful 
difference between the image language of information graphics 
and the image language of photographs is a tantalising clue, but 
given no further exploration in that text.
 Graphic design is a context in which illustrators are invited to 
participate. Illustration was in fact the popular pictorial medium 
in this context in Europe until the advent of the Bauhaus in the 
1920s, and in the US and UK until the expansion of International 
Typography (Neue Grafik),  especially via the vectors of interna-
tionalised pharmaceutical packaging design in the middle of the 
last century[3]. The alleged informative and objective, ‘no-non-
sense’ communication of photography suited the needs of western 
corporations post World War II. However, in spite of the disciples 
of Bauhaus and Neue Grafik design claiming for photography a 
democratising way of making pictures and a mythic objectivity 
to visual communication, there were never proven reasons to use 
photography for the majority of the visual aspects of graphic de-
sign. Nevertheless, in the design context, while the Neue Grafik’s 
grid manifesto was revised and rejected in the 1980s, its position 
on pictures was never directly refuted until this century [3]. 
 Since the early 2000s illustration has had a massive resur-
gence. Ruddigkeit noted as far back as 2003 [4], “The stream of 
pictures from photographical archives seems to have been re-
placed by a revival of illustration. We have rediscovered the power 
of the individual and personal appeal of illustration in advertis-
ing and graphic design”. Naturally, individuals will bring unique 
interpretations to an illustration, but ‘personal appeal’ also allows 
the easy dismissal by the client or commissioner of the illustra-
tion on the basis that it does not personally appeal to him or her. 
There may be a tendency towards complacency regarding illustra-
tion’s current ubiquity. It is easy to assume that its popularity will 
continue or even grow. Illustration appears to be employed for a 
broadening range of design tasks including elements in informa-
tion graphics, another pictorial form in the design context whose 
popularity has expanded in recent years. At best the prevalence of 
illustration will continue but its surfeit has the potential to drive 
prices down in design markets, at worst illustration’s popularity 
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could again be threatened by a return to photography or a contin-
ued drive towards hyper-real CGI. Both potential problems can be 
alleviated if illustrators and art directors, and those sympathetic 
graphic designers who sense that illustration possesses broad 
communication properties, can make a strong case for using il-
lustration in visual communication.

2 · Some Pros and Cons of Using Visual Literacy 
Discourse in Defence of Illustration
An awareness of the discourse of visual literacy—a field which 
seeks “to understand and use visuals for intentionally commu-
nicating with others” [5]—is one way ahead. Visual literacy is a 
complex discourse with many, sometimes conflicting views held 
[6] but, improved visual education is a common purpose. Some 
theorists argue for education through visual examples. Less clear 
is how these examples are selected. Visual literacy affords the 
ability to discern between “superficial and valuable messages” 
according to Ausburn & Ausburn [7]. To clarify this difference, 
Crouch [8] regards visual literacy as an active process “developed 
so that it involves a critically analytical reading of visual texts”. As 
regards illustration in the graphic design context the ‘creation of 
visual texts’ can be added to this definiton of visual literacy. How-
ever, visual literacy brings with it some historical baggage. Early 
advocates recommended issuing cameras to students rather than 
focusing on observation and representation through drawing. This 
is a problem because cameras can only show what’s already there. 
To this end the photographs they produce are akin to communi-
cating by pointing at things. As Barthes said about the photograph: 
“it is the absolute Particular, the sovereign Contingency, matte 
and somehow stupid, the This (this photograph, and not Photog-
raphy) […] and suggests the gesture of the child pointing his finger 
at something and saying: that, there it is, lo! but says nothing else 
[…] A specific photograph, in effect, is never distinguished from its 
referent” [9]. In a textual parallel one might describe photographs 
as noun-centric, and nouns stripped of their adjectives at that. 
 Anne Bamford in her Visual Literacy White Paper [10] sug-
gests ‘awareness of intentionality’ should be considered an 
indicator of visual literacy. So, how to understand and evaluate 
this intentionality of pictures? Unlike words with their relatively 
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specific meanings and an established, albeit growing vocabu-
lary, pictures, even of a very narrow range of subjects can vary 
from being very specific (a photograph of someone known to the 
viewer) to very general (a stick figure of a person). In the graphic 
design context, the search for a ‘vocabulary for pictures’ has been 
something of a wild-goose chase; one which has, nevertheless, 
been taken up enthusiastically by some impressive visual think-
ers and designers, especially in the field of information graphics 
(Otto Neurath and Gerd Arntz, Rudolf Modley, Charles Bliss, Otl 
Aicher, Rayan Abdullah & Roger Hübner). In the field of graphic 
design, practitioners should recognise that typography, the term 
that has become interchangeable with graphic design and the 
major focus of graphic design education, is not about writing so 
much as setting in type what has been written, with the aim of a 
particular affect on the reader. Picture choice in this context then 
could be less about what is pictured and more focused upon how 
it is pictured. In the field of illustration, especially in this graphic 
design conext, Gibson’s [11] distinction between image and  
picture can be usefully applied. The image is the thing or scene 
being shown and the picture is the specific way that thing or scene 
is shown in a particular piece of visual communication. The image 
of a sunset can be pictured in a photograph or through an oil paint-
ing, a charcoal sketch or a variety of other means using varying 
degrees of realism.

3 · Evaluating Illustrations in the Design Context
There is often a separation of disciplines in art schools: pho-
tography from drawing and painting; technical drawing from 
illustration, information graphics from graphic design, and so on. 
However, these disparate modalities of picturing the world can be 
theorised under one umbrella concept: their relationship to visual 
realism. A realism continuum as conceived by Dwyer [12]—and 
further developed by Wileman, Skopec, Medley—is a visible tax-
onomy that allows an image to be ordered as a series of pictures, 
successively reduced in accuracy from its referent. Figure I is an 
example of such a continuum. Classifying pictures by placing 
them along a continuum of realism goes beyond mere ordering, 
however. This step-by-step scale affords a couple of important 
questions: Why depict something as less real than it really is? And, 



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

332

how is it that pictures can be successfully perceived when reduced 
in realism from their referents?

  These two questions lead to thinking about illustration in 
terms of the psychology of vision. Visual perception has been too 
often overlooked in the illustration and graphic design context, 
perhaps because science seems too cold to be applied in a field 
more readily allied to art, or perhaps simply because it is very easy 
to take vision for granted. However, even a passing understanding 
of the psychology of vision helps reveal the advantages of illustra-
tion over photography in visual communication. One particular 
question, asked in the context of the psychology of recognition 
and representation, provides a helpful direction: “As we move 
about the world and view objects from different distances and 
directions, the images projected on to the retina are correspond-
ingly transformed—by translation, magnification, rotation, and 
so on. How, despite rarely experiencing the same image twice, do 
we recognize an object as being the same?” [14]. It would be easy, 
taking seeing for granted, to assume that photography might be 
the best way to communicate visually. The Swiss Typographers 
certainly said it was. After all, photography readily and easily 
captures the real world in a way that, at first glance, looks quite a 
lot like how we see the world through our eyes. Depending on the 
intention of the message however, other forms of picture mak-
ing have been demonstrated to communicate more accurately 
the meaning the message was designed to convey. How is this 
possible? Photography can of course bring its own noise into the 
communication: depending on how the picture was set up and 
cropped, the camera will capture everything within the frame, not 

F.1 A realism con-

tinuum [13]
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just the intended subject. In addition to this issue, in capturing 
very precisely what is in front of it, the camera also draws atten-
tion to the very specific nature of its subject. When the subject is 
human, this specificity is photography’s strength where the inten-
tion is to portray that particular person. However, this specificity 
is one of the great weaknesses of the photographic picture when 
that person has been cast, for example in an advertisement, to 
communicate values of a wider demographic, ethnicity or age 
group. This issue draws attention to the real difference between 
photography and illustration and why illustration should be put to 
use as the pictorial element in most visual communication: the hu-
man brain is very rarely concerned with the pictorial precision that 
photographs so effortlessly capture. The question from psychology 
above reminds us that the eyes will virtually never see the same 
thing from the same viewpoint twice. The retina is continually 
presented with new stimuli. Therefore visual reality is a continu-
ous problem given by the eyes for the brain to solve. 

4 · Eyes and Brain Rarely Concerned with Pictorial 
Fidelity
Edelman [15] explains that psychologists have struggled to under-
stand how the brain deals with this problem of novel images seen 
by the retina. In other words, how can something be correctly 
identified from an angle, or distance it’s never been seen from 
before? Some make the case for novel stimuli in the eye being 
compared in the brain to memory of something similar. Others 
argue that such a system could not deal adequately with radically 
novel stimuli. Whatever is the case, the human visual system (eyes 
and brain) is not concerned with perfect matches nor therefore 
with accuracy or fidelity. As Edelman says “the matching of repre-
sentations must be able to ignore differences in geometric details 
in favor of similarities among less specific features”. Psychologists 
speak of the presence of invariants as a clue to recognition. These 
are the elements on the object or within the scene that maintain 
a configural relationship with each other reardless of variations 
in orientation, distance, lighting and so on. It may be that this 
is what makes a circle containing two dots and a line in a face 
configuration enough to represent ‘face’. The mental faculties 
that allow the brain to understand what the eyes are looking at 
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regardless of these variations have also been termed ‘perceptual 
constancies’ [16]. These constancies are further categorised into 
‘motion constancy’, ‘shape constancy, and so on. Shape constancy 
allows the brain to understand, for example, that the surface of 
a door remains a rectangle regardless of whether the viewer is 
oriented perpendicularly to the door when it is shut or sees the 
door in some degree of converging perspective when the door is 
ajar. To sum up, the appearance of an object or scene in a specific 
moment remains a visual problem to the eyes to be worked out 
by the brain. Illustrations can give to the brain a more general 
representation that includes only the relevant details and omits 
the distracting specificity intrinsic to photography. “As a function 
of mental faculties that deal with these variations, the mind needs 
to deal only in schema, not pictorial precision. This margin for 
error means illustrations of varying fidelity can still be effective in 
communication; sometimes more effective than the fidelity of a 
photograph” [3]
 Edelman also explains that this visual system is concerned 
with two major tasks he labels categorization and identification. 
This points us back in turn to the realism continuum.
 A Guide for Improving Visualized Instruction by Dwyer [12] 
appears to be the first book invoking a ‘realism continuum’. This 
seemed to reflect Gombrich’s work on the difference between 
abstraction and representation, specifically lifelikeness, in art. 
Dwyer was concerned with illustrations in the instructional design 
context and found that different levels of realism in the drawings 
resulted in more or less effective instruction, depending on the 
audience. This continuum model has been further developed and 
adapted for different visual communication purposes. In Visual 
Communicating [17] Wileman used a continuum of shoe pictures 
(Figure 2), which even included text at its abstract end reminding 
us that letters are also visual symbols. In reference to his continu-
um, Wileman found that the most realistic pictorial symbols were 
often not the most readily identified. In the same year McCloud 
[18] set different comics artists characters along a continuum 
from most realistic to least. He suggested that the more abstracted 
character faces could stand for a wider range of people; they were 
less specific, more general. He proceeded to make the case that 
such characters allow the reader to enter the world of a comic 
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more easily, suggesting that the reader inhabits the character as a 
kind of avatar.

 The handful of theorists that have adopted a realism con-
tinuum explain that visual communication possibilities change as 
pictures are selected across the spectrum. For most, this change 
moves in one direction from stronger to weaker, from positive to 
negative. For example, Lilita Rodman [19], argued that gradual 
abstraction changed images from the particular to the generic. 
In addition, she said that pictures changed a viewer’s reaction to 
an image from attention to outer appearances to attention to the 
structure of pictures as they became more abstract. This linear-
ity of effect is not always predictable. In a visual literacy test 
[20], experimenters found that their subjects were better able to 
identify objects as pictures became more detailed and more realis-
tic. However, the most realistic pictures performed worse than 
the most rudimentary sketches. Similarly if the continuum is to be 
labelled Objective to Subjective, as at least one comics theorist has 
proposed, linearity of effect is confounded according to graph-
ics theorists: the Neue Grafik exponents would argue that the 
photograph or very realistic pictures are objective [21] while their 
counterparts in information design, such as Robin Kinross [22} 
would argue that the pictogram or the very abstract picture has 
a highly objective quality. Even basic categorization of pictures 
is not completely assured. In experiments in illustration classes 
at Edith Cowan University, more than 100 students from many 
different cultures and countries placed the shoe pictures from 
Wileman’s continuum in the same order as the theorist except for 
some students who argued that the silhouette was literally more 
realistic than the line drawing since its appearance could be a 
function of lighting conditions in the real world. Others argued 
that the line drawing belonged in the second position (as intended 
by Wileman) since in its details it more closely resembled the real 
thing captured in the photograph.

F.2 Wileman’s con-

tinuum
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5 · Conclusion: Categorization and Identification 
Through the Realism Continuum
The realism continuum is a useful organising principle but is 
clearly not without confusion. It is a blunt, but useful instrument 
in that it draws attention to realism in pictures and its alternatives; 
the infinite possibilities in abstraction away from pictorial real-
ism. This attention is warranted because the level of realism in a 
picture does affect the way an image communicates. That in itself 
is a starting point for art directors and illustrators to begin making 
the case for non-photographic communication. To return to the 
two major tasks of the visual system in establishing what is being 
looked at, these tasks can be labelled categorization and identifi-
cation. These have alternatively been termed the object hypoth-
esis and the homogeneity problem [23]. Towards the abstract tail 
of the continuum a visual communicator is more likely to find pic-
tures that can help categorization. These pictures are more likely 
to have only the salient features that allow the viewer to quickly 
ascertain the broad category into which the drawn objects fit. The 
illustrator-prepared abstraction of these means that any confusing 
specificity has already been removed along with any visual noise. 
Doing so will place these pictures as more typical examples of the 
category to which they belong. Objects which are prototypical to 
a class are most effectively learned and recalled [24]. Towards the 
realistic or concrete head of the continuum, the model helps in 
understanding identification. That is, which particular, individual 
example of the class of objects is being portrayed? Employing the 
realism continuum to help split these two communication tasks, 
categorization and identification, it is possible to understand that 
the rougher problem of categorization is best answered with a 
picture from the abstract side of the continuum, while the finer 
problem of identification requires pictures from the realistic side.
 In fact, illustration and the psychology of vision can help us 
understand something about pictorial realism and specificity that 
extends beyond this end of the continuum. Professor in face-
recognition, Gillian Rhodes, says that the brain seems to compare 
fresh visual information with remembered ‘norms’ [23]. Norms 
exist in each mind for wide ranges of visual information. Norms 
are iteratively developed as the visual world is further experi-
enced. If the new visual input is different from any of these norms, 
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the mind appears to store these differences in a form exaggerated 
beyond their actual appearance. For example, if a person appears 
different from the norm because their head seems squarer than is 
normal (‘normal’ being defined by the different visual experience 
of each viewer) the brain will exaggerate this difference further 
still by making the head even more square in the viewer’s stored 
memory of that person. 
 Further to this mental exaggeration of ‘trends away from the 
norm’, Rhodes explains that the human visual system and the 
‘psychological landscape’ to which it is linked are actually pre-
disposed towards and on the lookout for extreme visual signals. 
She argues that stimuli that show exaggeration in size, contrast 
or number, often elicit a stronger response. Rhodes argues that a 
predilection for extremes seems to be a basic feature of recogni-
tion systems that imposes important constraints on the design 
of signals. Here Rhodes means ‘design’ in the sense of natural 
selection but the same might hold true for the human activity of 
design: exaggerated signals (those that do not naturally occur 
and are therefore not easily reproducible through photography) 
might actually communicate more immediately to a visual system 
predisposed to look for them: ‘If drawings can be interpreted as 
externalizations of mental representations, then […] those repre-
sentations might themselves be caricatured. If so, then caricatures 
would be effective because they match the memory representa-
tions better than undistorted images!’ [23].
 Art directors and designers can with a knowledge of psychol-
ogy and the two major tasks of vision better choose appropriate 
illustrators. They can ask themselves questions such as which 
task is at the forefront on this occasion? Is there a typical exam-
ple of the class of objects or scene to be pictured? They can then 
use the realism continuum—a model easily carried around in the 
mind—as a rough guide as to how realistic such a picture should 
be for the intended design. Which is to say that the designers of 
the intended communication will have the ability to help solve the 
categorization or identification problem for the benefit of their 
viewers or readership instead of relying, reactively on photogra-
phy which inclines towards merely re-presenting the visual prob-
lems of the visual world. While the application of the psychology 
of seeing to the field of illustration begins to separate photography 
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and illustration in terms of the visual communication tasks each 
is effective for, a more pluralist, post-contemporary perspective 
can apply at the same time. The art director or graphic designer 
can examine a range of options for every visual communication 
job. This examination can be made through reference to a realism 
continuum which places different pictures of the same image 
along a scale and unites photography, illustration, information 
graphics and even typefaces in a suite of options to be considered. 
The realism continuum, as a picture evaluation model connecting 
to two key aspects of the psychology of seeing—categorization and 
identification—eschews the subjectivity of ‘personal appeal’ and 
other whimsical adjectives so often employed in the discourse of 
the business of illustration and helps provide an effective com-
mon language for discussions between illustrators, art directors, 
graphic designers and clients.
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An enquiry into the impact the Illustrator can have in raising 
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birds. This paper examines collaborations between Illustrators, 
Artists and organizations including Ghosts Of Gone Birds, The 
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1 · Introduction 
This paper will explore the role an illustrator /artist might play in 
heightening awareness of politically challenging events through 
the creation of images which function to highlight and draw 
attention to certain themes with the intention of disseminating 
knowledge to a wider audience and thus encouraging a further 
call to take action. 
 The focus of this investigative paper is on the extinction and 
conservation of endangered species of birds and ways in which 
the ‘ illustrator / artist as messenger ‘ can deliver powerful visual 
messages to audiences who may not be fully aware of the extent 
of environmental harm being caused by certain human practices 
which result in negative impact on endangered species of birds. 
Through exploring a variety of approaches intended to promote 
awareness of the theme, including public exhibitions, publica-
tions, music events and exposure through radio and social media, 
this paper will examine ways in which powerful visual messages 
can be articulated and made available to the public in an attempt 
to communicate important and controversial issues.
 The starting point for this investigation was my participation 
in an exhibition at The Rochelle Gallery in London in 2011 titled 
‘ The Ghosts Of Gone Birds ‘ and this was to be the catalyst for a 
trip to Malta in 2012 participating with a team of image makers, 
writers and musicians lead by the documentary maker and curator 
of the exhibition, Ceri Levy, in an attempt to create a peaceful, 
oppositional presence to the annual Spring Hunt in which many 
endangered species and migrating birds originating from North 
Africa are maimed and killed each year. The role of the creative 
teams was to witness the events and to document and respond to 
the hunt by creating artworks inspired by the themes of extinction 
and conservation.  
 With reference to the overarching themes, this paper will ex-
plore the wider problem of the destruction of endangered species 
of birds, with a particular emphasis on the decline in numbers of 
the Turtle Dove in the U.K and the extinction of The Passenger 
Pigeon in the US. Last year marked the centenary of the death 
of the very last Passenger Pigeon in the US – Martha, who died 
in a zoo in Cincinnati in 2014 [1]. There will also be examples of 
certain activities undertaken by illustrators, writers, artists and 
film - makers that aim to support organizations including Bird 
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Life International. The goal of such creative collaboration is to 
promote conservation of endangered species of birds through a 
range of creative events designed to create considerable exposure 
and impact.

2 · The illustrator as political commentator
Within a broader historical context, there is compelling evidence 
that certain illustrators and artists have played important roles in 
response to politically challenging events and issues. These image 
- makers have created work that aims to raise awareness of these 
issues within the wider public arena, using images to reinforce 
and powerfully communicate their understanding and perspective 
on such themes. For example, the artist George Grosz provided 
powerful visual commentary through his graphic drawings and 
paintings on themes including class, politics and economic and 
power imbalances between social groups in Berlin, in the earlier 
part of the twentieth century. Political cartoonists including Steve 
Bell and Peter Brookes have used political satire to great effect 
within the context of newspapers – the impact of their work is far 
reaching, the mediums and technologies that enable their work to 
be published resulting in their political messages being dissemi-
nated to very large audiences. 
 Since the 1980s the ‘ Radical Illustrator ‘ Sue Coe has used 
her illustrations to promote her political ideologies addressing 
difficult themes including the preparation and consumption of 
meat – Coe has extensive experience visiting and drawing from 
observation in slaughter houses, has had her work widely pub-
lished within the context of books and magazines and has exhib-
ited internationally. In her lecture at Falmouth School Of Art on 
November 5th 2014, Coe described how she has also documented 
other challenging themes, including prostitution, which she de-
picts through the use of a graphic and explicit visual language and 
has recently tackled the challenging subject of the outbreaks and 
spread of the Ebola Virus in Western Africa. [2] 
 Ralph Steadman, is a prolific illustrator who has worked on a 
broad range of projects, including an illustrated version of Hunter 
S. Thompson’s ‘ Fear and Loathing In Las Vegas ‘ and has also 
produced many leftfield political cartoons throughout the years 
which have been published in newspapers and politically themed 
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magazines. Steadman contributed a large body of work, consisting 
of more than a hundred drawings for ‘ The Ghosts Of Gone Birds ‘ 
exhibition at The Rochelle Gallery in 2012 

3 · Methodology
Primary research was undertaken in the form of a field trip to 
Malta in 2012, organized by curator and documentary maker Ceri 
Levy in conjunction with Birdlife Malta, in an attempt to witness 
and document the legal annual hunt of defined species of birds, 
which also impacts negatively on migratory birds passing through 
the country or those stopping off to nest. In addition to the permit-
ted and legal hunt of birds, many migrating birds are illegally 
maimed and killed during the Spring Hunt. Groups of professional 
birdwatchers, members of Birdlife Malta, artists, writers, film - 
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makers and musicians took up strategic positions in the Maltese 
countryside with the purpose of documenting the hunt (through 
applying a range of methodologies, including capturing evidence 
on film, photography, drawing and writing). 
 Evidence of the hunt was gathered out in the field and in-
cluded recording numbers of rounds of gunshot and observing 
permissible times for hunting – some hunting occurred outside 
of the physical environmental boundaries legally prescribed and 
at times which were not permissible, as regulations required. The 
wearing of specific armbands by hunters signified they had paid 
for passes giving them permission to hunt and those hunters not 
wearing these were acting illegally and this activity was also docu-
mented.  Photographs and film footage of injured and dead birds 
not on the list of permissable hunted birds were also used as proof 
of illegal activity.
 Through my participation in the documentation of The Spring 
Hunt in Malta over a period of five days in 2012 evidence was gath-
ered which was to underpin this document.
Further secondary research was undertaken utilizing resources 
including books and articles sourced through the Internet.

4 · Ghosts of Gone Birds – A Creative Army
The first ‘ Ghosts Of Gone Birds ‘ exhibition opened at John 
Moore’s School Of Art and Design in Liverpool in 2011 and 
evolved in response to the challenge experienced by the conserva-
tion organization ‘ Birdlife International ‘ in that they needed to 
develop new ways to raise awareness about the possible extinc-
tion of endangered species of birds and bring these concerns to a 
wider audience. Documentary film maker and Curator Ceri Levy, 
who was working on a film ‘ The Bird Effect ‘and had links with 
John Fanshawe, Senior Strategy Adviser at Birdlife International, 
put design and marketing strategists Goodpilot in touch with 
Fanshawe with the objective of creating a powerful campaign. The 
exhibition at The Rochelle School took place in 2012 and following 
on from its success, a new venue in which to exhibit was procured 
in Brighton at ONCA in 2012. There has been another, smaller 
scale exhibition at The Aldeburgh Beach Lookout gallery space 
during the summer of 2014.
 In November 2012, The Ghosts Team and ONCA (One 
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Network For Conservation And The Arts) collaborated in an 
exhibition that ran for three months at the ONCA gallery, which is 
situated in The London Road area of Brighton. ONCA’s founder, 
Laura Coleman, conceived of the concept whilst she was traveling 
in Bolivia. The organization was launched in November 2012 on 
her return to the UK and was inspired by her journeys between 
London and Bolivia over a period of time, in which she became 
increasingly aware of the impact humans were having both on the 
environment and animals and decided to take action to create a 
space in the UK in which artists could create work in response to 
conservation issues. 
 In 2014, a book of the same name, documenting the ‘ Ghosts 
Of Gone Birds ‘ events and including images from the exhibitions, 
was published by Bloomsbury [3] .The publisher released another 
title ‘ Extinct Boids ‘ [4] in 2012 with images by the political illus-
trator Ralph Steadman and text by Ceri Levy. The book contains 
a collection of paintings and drawings exploring the theme of 
avian extinction, which Steadman created in response to Levy’s 
invitation to participate in one of the ‘ Ghosts ‘ exhibitions. He 
produced a hundred drawings and paintings resulting in an entire 
room being dedicated to his contribution.

5 · Operation Turtle Dove
Ceri Levy, who played an instrumental role in the trip to Malta, 
has also collaborated with the illustrator Matt Sewell on the theme 
of bird conservation. Sewell has gained a reputation in recent 
years for his pop art inspired depictions of British birds. The pair 
have worked together on the theme of birds within the context of 
‘ Caught By The River ‘, a series of talks in which Levy has been 
a regular contributor, which features as part of the Port Elliott 
festival. [5]
 Matt Sewell, operating under the name Spearfish and commis-
sioned by the RSPB, was responsible for creating a bird themed 
mural with local schoolchildren on an underpass on the Trans 
Penine Trail. He worked on a similar project in the Dearne Val-
ley, painting the exterior and interior walls of an underpass with 
scenes including birds.
 Sewell has also been commissioned by The RSPB to cre-
ate murals on other selected underpasses in the UK, with the 
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intention of impacting the public and raising awareness of the 
importance of conservation. In addition to his presence at Port 
Elliott, Matt has also made appearances at The Green Man and 
Glastonbury Festivals, talking about birds and delivering drawing 
workshops related to the theme. An image depicting a Turtle Dove 
has been selected from one of his illustrated books and made into 
a Giclee print to raise funds for the RSPB. Sewell’s Turtle Dove 
poster has also been instrumental in raising awareness of the po-
tential extinction of Turtle Dove within the context of Operation 
Turtle Dove of which the RSPB is a partner. [6]

6 · Project Passenger Pigeon 
On the other side of The Atlantic and with similar objectives to 
The Ghosts of Gone Birds movement, Project Passenger Pigeon is 
a multimedia event in which filmmakers, artists, writers, sci-
entists, educators and musicians have collaborated to promote 
the conservation of endangered species of birds [7]. The project 
advocates introducing legislative resolutions and aims to work 
with interested parties in Canada, The United States and other 
countries.
 There are parallels between the decline of The Turtle Dove 
in Britain and that of The Passenger Pigeon in America, which 
became extinct in 1914. The last of the Passenger Pigeons, a bird 
named ‘ Martha ‘died on September 1st 1914 in Cincinnati Zoo, 
North America aged 29. There has been a centenary event in 2014 
to mark the anniversary and this may be the wake up call needed 
for raising a wide scale awareness of the issue and also a catalyst 
for a concerted effort to save The Turtle Dove in the UK. The 
decline in the American birds between 1800 and 1900 has been 
estimated at a population of 5 Billion birds around 1800 through 
to their extinction in 1914. 
 Audubon was an American artist who documented a wide 
- ranging spectrum of birds, including The Passenger Pigeon, 
which he painted many times. The bird has since been painted 
and depicted by illustrators and artists alike in an attempt to keep 
the memory of the bird alive and to serve as a historical reminder 
of the devastating impact of humans on the natural environment. 
Similar to The Turtle Dove in the UK, the Passenger Pigeon was 
once a commonplace bird seen throughout North America, but 

F.3 Passenger Pigeon       
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within a century the bird had became extinct as a result of human 
impact both on the environment and in terms of the hunting and 
killing of the species. 
 The birds provided food for people but they were also respon-
sible for the devastation of farmland. Hunting was relatively easy 
due to the size of the flocks - there are descriptions of the birds 
filling the skies for as far as the eye could see. New technologies 
including the telegraph and development of rail networks allowed 
hunters to track and travel to regions where the birds settled: ‘ 
“The telegraph allowed word to go out: ‘The pigeons are here,’” 
says David Blockstein, a senior scientist at the National Council 
for Science and the Environment and a founder of Project Passen-
ger Pigeon ‘ [8].
 Researchers have agreed that the extinction of the Passenger 
Pigeon was mainly caused by humans, both in terms of habitat de-
struction and the extreme hunting of the birds. They were massa-
cred using a variety of methods, including shooting, laying traps, 
poisoning with whisky – laced corn and asphyxiation through the 
burning of sulphur. The objectives of Project Passenger Pigeon 
include raising awareness of the devastation of extinction and the 
importance of conservation. It aims to build a network between 
educational institutions, government, zoos, museums and other 
participants. 

7 · Impact
The work of those involved with The Ghosts Of Gone Birds 
events, produced in response to the themes of extinction and 
conservation of endangered species of birds has wide reaching 
and considerable impact. The presence of groups of artists in 
Malta, joining with activists from Birdlife Malta was instrumen-
tal in attracting a significant amount of attention from the press, 
both in the UK and Malta. A film crew from BBC Bristol recorded 
and documented heated interactions between the hunters and 
conservationists within the duration of the Spring Hunt in 2012. 
Ceri Levy invited a journalist from The Times in Malta to inter-
view and record participant’s experiences out in the field and 
this was subsequently published. On returning to the UK, I was 
interviewed live by Radio Devon to talk about my experiences of 
traveling to Malta to witness the Spring Hunt and also discussed 
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the implications for the future of bird conservation in Malta. The 
impact and reach through media enabled information to be dis-
seminated both in the UK and Malta.
 Communities and hunters local to the regions of Malta where 
the Spring Hunt takes place were impacted in a variety of ways by 
the presence and activities of the teams lead by Birdlife Malta and 
Ceri Levy.  One example of artwork impacting on the immediate 
environment and domain of the hunters was through the presence 
of murals painted on interior and exterior walls of several hides 
in which hunters positioned themselves. The murals, painted by 
artist Lucy Mc Laughlin, depicted large - scale images of extinct 
and living species of birds. The impact of the artwork in such an 
exposed environment resulted in hunters and communities using 
the area witnessing the paintings and being confronted by larger 
than life images of those birds affected by the hunt  Mc Laugh-
lin’s prints were also included as part of a box set of bird images 
created by contemporary Illustrators including Rob Ryan, Angie 
Lewin, Ralph Steadman, Kai and Sunny, Le Gun and Ben New-
man in response to the theme of bird conservation. All Illustrators 
had participated in ‘ The Ghosts ‘ exhibitions and proceeds from 
the sale of sets were donated to Birdlife International. 

 
 The impact of the exhibitions, the marketing of these events 
and recent outputs, including a book showcasing work from the 
‘ Ghosts Of Gone Birds ‘exhibitions and the publication of the 
book ‘ Extinct Boids ‘, which is a collection of images and writ-
ing created as a result of the collaboration between the illustrator 
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Ralph Steadman and Ceri Levy, has ensured that the message of 
possible bird extinction and conservation has been and continues 
to impact a wide audience. A Face Book page was also set up to 
disseminate information to a wider audience and to encourage 
participation in the ongoing commentary on the ‘ Ghosts Of Gone 
Birds ‘ events. [9]
 The impact of media in the form of posters of Ghosts events in 
public spaces, exhibitions in locations in the Southeast of England 
and radio and TV coverage in the UK and Malta resulted in a wide 
reach both nationally and internationally.

8 · Conclusion
The value and importance of the role in which illustrators and 
artists might play in raising awareness of the extinction and 
conservation of endangered species of birds has been amplified by 
the participation of those involved in the ‘ Ghosts Of Gone Birds ‘ 
exhibitions and events. Collaboration with conservation organi-
zations including the RSPB, Birdlife International and ONCA in 
the UK and Project Passenger Pigeon in the US emphasizes the 
impact images and Arts events can have in raising awareness of 
politically and environmentally challenging themes. Through 
creating a presence in opposition to the many destructive forces 
impacting upon birdlife, collectives of illustrators and artists in 
the past few years have brought attention to a growing awareness 
of the issues. Through the creation of images that are exhibited 
and brought into the public realm and further disseminated 
through a variety of media including radio, television, newspapers 
and social media, the themes discussed in this paper are brought 
into the public arena and opened up as ideas for debate and pos-
sible further action.
 The power which is inherent within certain images and their 
ability to communicate messages that touch people emotionally 
and motivate them to take action has long been known.
Propaganda posters were powerful political tools implemented 
during wartime to deliver strong messages which aimed to moti-
vate people to take action .The juxtaposition of carefully selected 
images and text used in advertising with the aim of impacting the 
viewer psychologically, is a powerful weapon.
 Those who have contributed their artwork to ‘The Ghosts Of 
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Gone Birds ‘ events, have been given the powerful title ‘ A Crea-
tive Army ‘ and represent a force which can affect the public’s 
perception of a cause through the collective impact of their 
images and events and subsequently activate the potential these 
images might have as a catalyst for change within the context of 
bird conservation.
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1 · Introduction
For the last twenty years at least, the horror themes have taken 
over the videogame industry. Having a quite powerful background 
in literature and cinematography, horror as a narrative genre is 
one of the best-selling topics not only for the mainstream industry 
but also for the indie developers and studios. As a quite resilient 
genre, horror is expected to transcend technical supports and to 
be developed for new narrative systems available in the market. 
However, new media such as videogames can´t afford to ignore 
the reasons why horror narratives of the twentieth century were 
effective both as entertainment and as immersive aesthetic expe-
riences, no matter if they were supported by printed words 
or by film. 
 As the videogame industry has shown, the lack of attention 
on horror topics has led to an increasing production of action vide-
ogames, which are mainly based in responsive game mechanics 
rather than immersion in the game´s narrative universe; this is 
not something new as the film industry has suffered a very similar 
phenomenon [1] [2]. Even when this can make a game easier to 
play and offers the player a sense of immediate achievement, the 
lack of narrative engagement prevents the game experience from 
being meaningful and aesthetically pleasurable. This phenomena 
was experienced before by the movies industry, especially during 
the last years of the XX century, when action films became more 
profitable than the horror productions; however as it can be seen 
today, the horror genre not only survived the market tendencies 
but it is flourishing on different media that go from comics to TV, 
apps and web series.
 But beyond the influence of the entertainment industry and 
the market importance, the horror genre presents itself as the 
possibility to create the sensation of uneasiness as a result of 
coming across the limits of reason and meaning in the contempo-
rary world. Even when the graphic and plastic representations of 
horror may be linked to the historical and cultural context, there 
are some mechanics that these narratives preserve and that keep 
readers, spectators and players immersed in an attempt to make 
sense of their lives through the narrative experience all over the 
world. Following this logic, it comes as no surprise that contem-
porary narrative systems can involve several different represen-
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tation regimes in order to provide a richer aesthetic experience 
by appealing not only to different sensorial channels but also to 
different audiovisual languages. 
 It´s quite frequent to find videogames that are based on mov-
ies and TV series, as well as comics and graphic novels. In such a 
way, mixtures of different narrative supports can be found in the 
same system; videogames are not supported exclusively by game-
play, rather they include either cinematic or animated sequences 
that are intended to be shown in certain stages of the game. These 
animated resources give an introduction to the game´s setting, 
characters and conflict; they also set a mood and a tone for the 
actions that are about to take place. In other words, the animated 
introductions that are shown by the survival horror videogames 
build up the atmosphere for the story to develop accordingly to the 
narrative goals of the genre.
 Even when the purpose of the animated short sequences 
seems pretty obvious, designers and developers must consider the 
narrative complexity that creating an atmosphere involves as well 
as how the mechanics of this genre can be used to improve the 
game feel during the gameplay experience. In order to offer the 
players a richer immersive experience, the essential mechanics of 
atmosphere building must be identified, and one way to achieve 
understanding of the way horror works is through the way it´s 
been used in cinema and other previous narrative systems. 
 This paper has been divided in three sections in order to 
explain how horror works as an aesthetic experience that has 
transcended several narrative supports. The first section deals 
with the subject of creating an atmosphere for horror tales despite 
de fact that, in videogames, the animated sequences are usually 
short and are spread along the whole videogame. The next section 
is focused on how the game feel can enhance the effect of horror 
narratives in survival horror videogames, and how the graphic 
features of the images can contribute to this purpose. Finally, in 
the third part of the paper, the survival horror videogame will be 
explained as an aesthetic experience that involves several psychic 
mechanisms, as done by other narrative systems but highly en-
hanced by the immersive audiovisual gaming experience. 
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2 · Horror Atmosphere and Short Films
 A story´s atmosphere is an effect that can become present as 
a phenomenon rather than as an actual element. It implies a great 
level of abstraction and demands the suspension of disbelief in 
either the spectator or the player. As an effect caused by discourse, 
the atmosphere (also known as mood) is the outcome of the pre-
cise use of the graphic, acoustic and kinetic elements that build 
up the details of the narrative system. The atmosphere can be 
defined as: “name given to the different forms of the verb that are 
used to affirm more or less the thing in question, and to express . 
. . the different points of view from which the life or the action is 
looked at.” [3] Different forms of the verb can be considered as 
belonging to different regimes of representation, as long as the 
visual and acoustic languages can constitute a discourse. 
 The effect of a specific atmosphere becomes one of the main 
characteristics of a narrative genre. For instance, even when the 
gameplay mechanics may be very much alike in games such as 
The Last of Us (Naughty Dog, 2013) and the Uncharted series 
(Naughty Dog, 2007-12), the first is considered an action-adven-
ture survival horror videogame while the other one is an action-
adventure shooter. These two titles were developed by the same 
studio and were based in the same game mechanics, yet they are 
quite different games and offer contrasting experiences when be-
ing played. 
 What makes these games different is essentially the way 
players feel the gameplay. Despite the fact that the actions that 
they are demanded to perform are mainly the same, players are 
interacting with the particular traits that a narrative genre can 
offer. Therefore, it can be said that the whole gaming experience 
is deeply influenced by the meaning that players bestow upon the 
graphic, acoustic and kinetic elements of a game, being a specific 
atmosphere what they are actually expecting to feel during the 
game experience. Atmosphere as an emotional setting is intended 
to envelop the players and to keep them immersed in the narra-
tive system of the videogame; however, this is not an easy effect to 
achieve since it must appeal to the players’ personal imagery and 
the particular set of affections attached to it. 
 Some authors confirm the new technical developments help 
to support a different way to feel the games “Today´s video games 
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have evolved due to technological advance, resulting in high levels 
of realism and emotional design…” [4] The importance for an ef-
ficient atmosphere is to accomplish some kind of total experience 
like immersion

 “When people became engaged in games they may 
experience psychological absorption. More commonly know as 
“immersion”, this refers to when individual logical integration 
of thoughts, feeling and experiences is suspended” [5]

 It is evident that creating an atmosphere takes time. As a 
phenomenon it might even take a whole book when it came to 
literature or the whole play in theatre. Hence the question about 
how does a short film embedded in a videogame accomplish this 
narrative effect arises. In order to give an acceptable answer, 
there are at least two aspects to be taken into account: first, when 
it comes to a videogame there is not just a single short film in the 
whole production but a whole set that is designed to tell certain 
plot points of the story; and second, the short animated sequences 
are meant to provide rhythm to the game experience by alternat-
ing highly tense moments with distended ones.

 
 Basically, the insertion of short films allows some information 
to be reminded, offers new information of what to do next and 
what is coming, and most important, it gives the player a break 
from his or her active role in the gameplay. Fig. 1 It cannot be said, 
however, that the act of being an spectator is a totally passive 
role; when the short films of a videogame are shown, the narra-
tive system is usually demanding the player not only to connect 
information but also to understand the logic of that underlays the 
events he or she´s been through while playing. This switching of 
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roles is closer to performing two different activities than opposing 
ones; as a result, what the player is experiencing is a variation in 
narrative rhythm that helps to convey the general feeling of the 
narrative system. 
 The horror atmosphere is mainly defined by a feeling of 
uneasiness that is usually created not only by the presence of a 
“monster” but also by turning a familiar setting into an uncanny 
place. According to Marie-Laure Ryan, the reader only needs a 
basic knowledge of language and certain cultural competences in 
order to gain access to the fictional world narrated by a story [6]; 
as it happened with literature and cinema, animated sequences 
are to be “read” by the players accordingly to what´s familiar to 
them. 

In Western cultures there are places that are more likely to be ee-
rie than others, like it´s shown by the animated sequences in The 
Evil Within (Tango Gameworks, 2014) (Fig.2); the main setting of 
the game is a mental asylum in which a mass murder has taken 
place. In order to covey the feeling of being held inside an eerie 
location, most of the shots of the opening animated sequence are 
designed to prevent the player from reminding that, during those 
moments, he´s not in control of the character´s actions. As it´s 
done in live action movies, these animated sequences´ shots are 
composed to keep the viewer´s attention within the frame [7], 
while during the gameplay the player is followed by a camera that 
sets the view according to the player´s intentions.
 As the plot develops, the player will find out that Beacon Men-
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tal Hospital is the source of a powerful evil force, which of course 
reminds hidden from all the characters except for Leslie Withers, 
an autistic patient who is somehow connected to the evil force. In 
this title, developers are counting on the Western fear of insanity 
and the way it supposedly affects the capability to judge reality, to 
make the player uncertain of what he or she perceives to be real 
or not. Hence the narrative system is appealing to a broad set of 
images deeply nested in the players´ expectations of what a world 
of horror could be [8], and most important, the way it can be pre-
sented on screen. As it´s shown during the arrival to the hospital, 
the architecture is turned from a conventional space pattern into a 
supernatural setting as a result of the light texture (which becomes 
diffuse), so that a dreamlike feeling can be conveyed. The player 
can appreciate a sudden change in the lighting quality when the 
gameplay is about to start; the contrast between the illuminated 
areas and the shadowy ones becomes more dramatic, allowing the 
meaningful figures come forward while the background remains 
mostly in darkness (which supports the horror feelings around 
insanity and confusion in Western cultures). 
 Themes like insanity and mental patients are a common 
place in survival horror videogames. As it´s been seen in titles 
such as Manhunt II (Rockstar London, 2007), Arkham Asylum 
(Interactive Entertainment, 2009), and the more resent Asylum 
(Senscape, 2014), the mental illness is a very sensitive subject that 
brings out a great span of emotions in Western players. As Michel 
Foucault explains:

“[…] as crime becomes increasingly pathologized and the 
expert and judge swap roles, this form of control, assessment, 
and effect of power linked to the characterization of an indi-
vidual becomes increasingly active. Besides this regression and 
reactivation of what is now a centuries old practice, the other 
historical process that deals with it, as it were, is an indefinite 
demand for power in the name of the modernization of justice. 
That is to say, since the beginning of the nineteenth century we 
have seen doctors constantly and ever more insistently laying 
claim to judicial power, and judges laying claim to medical 
power.” [9]
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 For this reason, the players´ imagery won´t demand a very 
long animated sequence in order to identify the common place to 
which the game will be referring to. The Evil Within shows a clear 
conflict involving detectives (the logic of the law) against an evil 
powerful force (insanity as a criminal foe), which is settled from 
the very first sequence of the game. This dichotomy is graphi-
cally supported the character design; for instance, detectives will 
be dressed in light neutral colors, while foes will be identified by 
highly contrasted textures. And as the gameplay moves on, the 
main enemy will not only acquire a more specific graphic configu-
ration, but also its structure will be mainly organic in contrast with 
the vehicles and items used by the main character and he´s allies. 
It can be said that the game graphic style is supported by what 
other media, like procedural TV series for instance, have shown to 
be the common place to represent law, insanity, protagonists and 
antagonists. 
 However, if what the game shows is dissonant to what play-
ers are expecting, the suspension of disbelief will be compro-
mised and the atmosphere simply won´t work. That´s one of the 
main reasons why both characters and situations will feel quite 
stereotyped at the beginning of a game, the system needs to 
engage the players by using a common place they can understand 
almost immediately. Later on, characters as well as the conflicts 
they face usually become more and more complex, but since the 
players are already engaged they probably won´t quit playing. 
That´s the atmosphere´s capability of immersion in action; even 
when a survival horror´s algorithm tends to cause frustration, 
confusion and a reduced sense of achievement, players will keep 
playing to surpass the feeling of helplessness for they are playing 
against that same atmosphere. It can be said that to overcome the 
atmosphere´s effect is to overcome the horror of the videogame´s 
narrative itself.

3 · Game Feel and Horror Narratives
When the effect of an atmosphere or mood is achieved in a story, 
the reader, the spectator or the player becomes aware of the way 
that particular narrative feels like. For this person, it feels as if 
each narrative system had its own texture and this is what im-
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prints the fictional experience in each person´s individual psyche. 
Thus fiction as an aesthetic experience is not something that oc-
curs because of logical understanding; it is rather a phenomenon 
that can be felt on the body and that impregnates with emo-
tions and affections the different signifiers offered to the senses, 
especially visual images and spoken words. One of the narrative 
experiences in which the human body responds more actively is 
the one offered by the horror genre since the basic emotion it ap-
peals to is fear. 
 The effect of atmosphere is achieved through the graphic char-
acteristics of space, objects, the way characters react, cinematog-
raphy, etc. in cinema. However videogames need to consider also 
the game mechanics as well as the way the players are responding 
to the gameplay. Hence, the way a videogame can be felt by its 
players conveys not only narrative mechanisms but also elements 
that are inherent to the game system; in very technical terms, 
this kind of entertainment system must consider both the input 
and the output in order to allow the atmosphere effect to present 
itself. Game feel is a difficult term to define, however there are 
some characteristics that are useful for our purpose; Steve Swink 
identifies the following elements to be the most meaningful for 
a definition: “Real-time control in virtual objects in a simulated 
space, with interactions emphasized by polish” [10]. While real-
time control and object manipulation maybe common elements 
in interactive virtual environments, the polish gives the player 
expressive aspects that can be appreciated in the graphic images; 
polish can refer to plastic graphical traits as well as the way char-
acters, characters´ features and objects are animated. 
 Polish as an aesthetic graphic feature is all about details. 
From the artist perspective it involves not only the design of the 
image but also the techniques that make the image look good and 
consistent with the rest of the visual and acoustic elements of the 
game. Animation is not circumscribed to animated sequences 
since it also involves the way the characters move and interact 
with objects and places; therefore polish must consider not only 
details for the narrative system graphics but also for the gameplay. 
Figure no. 3 shows a gameplay frame in which a creature comes 
out of the floor and kills Sebastian. The most intense light snoot 
is focused right in the frame´s center while leaving the of the bor-
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ders of the image mostly in the dark as well as the character; this 
lit up area allows the details such as the goo covered floor and the 
scattered pieces of flesh to be appreciated by the player. 
 

 As the creature emerges, blood splatters covering most of the 
walls and floor, however, it doesn´t speckle the camera allowing 
the fourth wall to remain untouched. Polish keeps the splattering 
in certain areas to emphasize the breaking of the fourth wall in the 
next frames, in which Sebastian´s blood will drip on the camera 
lens (figure no. 4)
 The illusion of motion helps the player to feel that the interac-
tion with the game system takes place in real-time; therefore the 
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(Tango Gameworks, 

2014). 

The white circles indi-

cate the blood drops 
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camera lens. The color 

contrast as well as the 

uneven texture, sup-

ports the graphic polish 

provides the creature 
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feeling. 
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system must be able to respond uninterruptedly to this input. But 
even when perceptual and cognitive responses to stimuli are quite 
necessary for the system to work, they are not enough for the 
system to mean something for the player. Real-time control and 
adequate object manipulation can be the most effective routes to 
reach the videogame´s goals, but as it was explained with the Last 
of Us and Uncharted examples, system´s mechanics and mecha-
nisms can be essentially the same but the way the game feels can 
be quite different as long as the polish helps to convey a different 
aesthetic effect. Nevertheless the system´s efficiency to respond is 
also helping to support the general intention of the game experi-
ence; for instance, if it takes too long to send any kind of feedback, 
the players most likely will be resistant to get immersed in the 
videogame´s universe since there are no effects for their actions.
 In contrast with the high-tech elements that videogames offer 
as entertainment systems, the themes that are represented by 
their narrative dimensions are quite basic and even primitive. 
Fear as an emotion can be shown through several body alterations 
involving changes of temperature, heart rate, sweat and pupil dila-
tation; it can be said that when a game experience is being intense 
and effective, the aesthetic effect is to be felt on the body of the 
player, not only because of sensorial stimuli but mainly because of 
the appealing of the unconscious affects invested in the signifiers 
of the experience as a whole. For instance, let´s consider that the 
player´s character is being chased by a monster. Even when the 
adrenaline discharge may suit the organic body to run faster, the 
game system could slower the characters actions, thus increas-
ing the tension that the player experiences when the real-time 
interaction is not so realistic. Instead of breaking the fiction, this 
dissonance of response enhances the feeling of being caught by 
the threat, just as it happened in movies where no matter how fast 
the protagonists ran, the monster was always just behind them. 
This nightmarish feeling is also counting on the frame rate to 
work; if the frame rate is to slow, the illusion of motion won´t be 
accomplished and the game feel won´t be smooth.

 When appealing to the players´ imagery, developers 
must consider that this set of images is the product of experi-
ence, that is to say that it´s filtered by several psychic veils such 
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as fantasy, desire, and even repression. Therefore the imagery 
against which the gameplay will be contrasted can be way to 
far from the actual action that was performed. Terry Castle 
offers and explanation of how actions are integrated to the psy-
che, becoming the experiences that give birth to the individual 
imagery. He calls this process “spectralization”.
“By spectralization I mean simply […] the absorption of ghosts 
into the world of thought. […] in everyday conversation we 
affirm that our brains are filled with ghostly shapes and im-
ages, that we see figures and scenes in our minds, that we are 
haunted by our thoughts, that our thoughts can, as it were, 
materialize before us, like phantoms, in moments of hallucina-
tion, waking dream, or reverie.” [11]

 These phantoms are psychic creations that can be evoked by 
graphic images, audio (sounds or music) and kinetic elements in 
the game environment. And even when they are mainly individual 
concepts, they also bear a very important cultural load, which 
is also an imaginary construction. Consequently, designing the 
game feel has more to do with how players imagine how objects 
are expected to be handled, than with how the real world objects 
are actually handled. 
 This represents a mayor difficulty for game designers and 
developers. As it´s been seen in the 4D movie theatres, reproduc-
ing the sensorial stimuli is not reliving the actual experience of 
“being there”; in most cases, those mechanisms tend to steal 
the audience´s attention and, ironically, prevent them from be-
ing actually immersed in the narrative experience. Elements of 
game feel must be designed to support the narrative aspects of 
the game, and in some cases even to blend with them so that the 
videogame can emerge as a coherent whole. This can be seen in 
simple games such as Slender: The Eight Pages (Parsec Produc-
tions, 2012), where the player must collect eight pages located 
in different spots of a vast forest area while avoiding the Slender 
Man; when this sinister character comes close to the player, the 
sprinting speed slowly increases yet the proficiency to jog, for 
instance, decreases since the character eventually will get tired. 
 Slender: The Eight Pages shows how real-time control allows 
the player to get immersed in the simulated space as well as 
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emotionally engaged as he or she finds another page and manage 
to avoid the Slender Man. Relaying not only on game mechanics 
but also in the place folklore still plays in contemporary Western 
cultures, the game experience is designed to create a powerful 
emotional effect on the player, by appealing to both unconscious 
fears nurtured by cultural narratives, and body response to the 
game´s polish and, of course, audiovisual information, which is 
mainly supported by the presence of closed architectural space 
and by the lack of light.
 Game feel therefore can be considered a powerful element 
that can allow the aesthetic experience to be accomplished. Even 
though it deals mostly with technical cycles of the game system, 
it also implies offering the player something he or she can actu-
ally feel, therefore it can be said that game feel is the mechanism 
through which the narrative intention reaches the body of the 
player. And since the horror narrative experience is not meant 
to be understood but felt, this mechanism becomes extremely 
important when designing a survival horror videogame. 

4 · Survival Horror Videogames 
as Aesthetic Experiences
One of the things that a videogame must offer is challenge. As 
quests, puzzles or threats are presented, players must find the 
most adequate to answer the algorithm’s requests and keep mov-
ing on. Characters in literature and cinema had to do this as well 
but with a very significant difference: achievements and failures 
were the characters’, namely the author’s, responsibility, and 
not the reader’s or spectators’. Besides, neither the novel nor the 
movie will keep telling you how bad you are when it comes to 
understand what they are trying to tell you, and that you deserve 
to be punished in the most bloody imaginable fashion. Seems 
that survival horror videogames’ main goal is to hurt the players 
by offering a game experience based on anguish and torment. 
No wonder why questions about why people keep playing these 
games and why were titles like Last of Us (2013) or The Evil Within 
(2014) named “game of the year”, come out. 
 Even when contemporary media culture has done a great job 
making the horror narratives more accessible to different audienc-
es, for centuries the controlled environment of the narrative sys-
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tems has allowed people to experience fear and anguish without 
being actually harmed. The game experience can be considered to 
exacerbate this feeling that allows certain aesthetic experiences to 
happen. 

“If pain and horror are modified that that they are not re-
ally destructive…they are capable of producing delight; not 
pleasure but some kind of delicious horror, a kind of tranquil-
ity with a touch of terror that, since it belongs to the self-pres-
ervation drive, becomes one of the strongest passions of all. Its 
object is the sublime.” [12]

 Despite the fact that horror is usually characterized by the 
presence (and abuse) of monsters and blood spill, the feeling that 
is actually being offered by these games is the chance to survive by 
overcoming the most terrible adversities. 
 In order to make this feeling more intense, the game will offer 
some hints of what’s to come next but not too much informa-
tion, thus creating suspense. Animated sequences are commonly 
used to serve this purpose. For instance in The Evil Within, after 
the characters arrive to the mental hospital and are attacked, the 
player’s character (Sebastian Ballesteros) wakes up hanging up-
side down, and what he witnesses is an enormous man butchering 
some human corpses and tearing them into pieces. These animat-
ed images introduce the threat to overcome and the punishment 
for failing; it also shows the setting and builds up the mood for the 
action to take place. However, the sequence shows nothing else, 
the rest of the game play for that scene is meant for the player to 
take control by responding accordingly to the intention to survive; 
the destroyed hospital floor serves as a maze for the character to 
hide and avoid the enormous figure, he or she is not provided with 
any weapons but there are objects to be manipulated and used as 
diversions or decoys. After completing the stage, the player will be 
provided with new information about what’s happening and what 
to do next.
 The game’s intention is to make the character feel cornered 
and without escape, and most of the time the character of Sebas-
tian actually is. Nevertheless if the player is able enough to solve 
the level and reach the save point, this closed situation will show a 
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little window with an opportunity to survive; once that threshold 
has been crossed, the player can experience the sublime not by 
empathizing with a character but as a reward for his or her own 
choices. The role of the player becomes crucial for this particular 
aesthetic effect to be effective; let’s keep in mind that the player’s 
actions have a direct impact in the way the game system will send 
a feedback. The more oppressed the player feels, the more joy he 
or she will experience when surviving the threats; evidently, if 
the character dies, the feeling of frustration will be just as intense 
since the player’s course of action is responsible for the defeat. 
Game feel works closely to the narrative elements so that the 
atmosphere for the game play appears not only to be eerie but also 
to be closing in; as the mood becomes more dreadful, real-time 
control changes preventing the player from taking actions or to 
move as he or she expects. 
 The animated sequences serve two main purposes, after the 
narrative elements of the story have been set: first, they foretell 
what’s coming next as if they were presenting the obstacle to beat; 
and secondly, after the goal’s been achieved, they allow the player 
to know something else about the mystery behind all that he or 
she is compelled to do. We can think of them as some kind of nar-
rative reward. These pieces of enlightenment are directly opposed 
to the darkness and confusion that were used as starting points for 
the uncanny to be felt in the atmosphere; therefore, the more the 
character learns about the situation, the closer he or she gets to 
the sublime. 
 Yet game designers must be aware that this sense of achieve-
ment over the uncanny can easily be turned into comedy, as 
involuntary humor in some horror films has shown. Even though 
the sublime and comedy are common psychic answers to what’s 
disturbing, developers must consider that the sublime is an emo-
tional result of overcoming the dreadful while comedy (laughter 
being the most evident response) is an answer to the absurd [13]. 
If the game experience offered by a survival horror game is too 
inconsistent, the narrative system becomes incoherent and the 
aesthetic experienced fails to satisfy the player’s expectations. 
Game feel and atmosphere must be both the result of a coherent 
system with a clear goal of what a player should experience while 
playing that particular game; if the game feel components are 
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dissonant with the narrative elements, the graphic style does not 
appeal to the players imagery, or the audio fails to build a rhythm 
for the action, the game won´t be perceived as a whole integrated 
experience and won´t allow the players to get immersed in the 
game’s universe. 
 Survival horror videogames offer a quite complex aesthetic ex-
perience since these games demand the player to be able to cope 
with emotional violence and unconscious fears as well as with 
several sensations that most people usually find quite unpleasant. 
However let’s be also aware that the life drive is one of the more 
intense passions that can be appealed by the different art forms, 
and thus the threats offered by these games’ environments allow 
the joy of surviving a “near death experience” to be extremely 
intense. Consequently, it can be said that because of the passion 
that the emotional engagement with horror implies, survival hor-
ror videogames offer one of the most intense aesthetic experienc-
es that interactive entertainment can offer. As it’s been explained 
so far, videogames offer experiences that differ from the ones 
found in other narrative systems, even when they share a lot with 
literature and cinema. Videogames face a great deal of difficulty 
since they must be able to make a coherent synthesis of several 
mediums to be offered to the player as a single game experience 
that is meant to be felt and enjoyed by demanding a different ways 
of media interaction. 
 Supported not only by game play and game mechanics, vide-
ogames’ narrative systems are supported by traditional elements 
that come mainly for cinema and animation. But in order to be 
effective, these narrative elements must be able to appeal to the 
players’ imagery, which is not only a result of cultural interaction 
but also a set of individual ways of bestowing images with emo-
tions and affects. Designing videogames that aim to be meaning-
ful will demand careful work not only on technical skills but also 
in the sensitive aesthetic subjects that can provide deep cultural 
sense to the game experience. 

References
1. Forbes Online Magazine, Meldenson, Scott “The Scary Future 
of the Hollywood Horror Film” http://www.forbes.com/sites/
scottmendelson/2014/09/23/the-scary-future-of-the-multiplex-



Evil in Motion: creating the Atmosphere for Survival Horror Videogames through Animation
Blanca López Pérez & Roberto García Madrid

369

horror-film/ 
2. Box Office Mojo http://www.boxofficemojo.com/ 
3.  Genette, Gérard. “4”. Mood. Narrative Discourse. Cornell Uni-
versity Press: New York.  pp. 161 – 211 (1980) 
4. and 5.  Ortiz de Gortari, Angelica et all. Game Transfer Phe-
nomena in Video Game Playing: A Qualitative Interview Study. 
International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learn-
ing, 1(3), p. 16, July-September (2011)
6. Ryan, Marie-Laure. Narrative as Virtual Reality. The Johns 
Hopkins University Press: London. p. 121 (2001)
7. Sipos, Thomas M. Horror Film Aesthetics. Creating the Visual 
Language of Fear. McFarland & Company, Inc., Publishers: Lon-
don. p. 66 (2010)
8. López, Blanca. Origami Fiction: Psychological Horror in 
Interactive Narrative. Philosophy Study, March 2014, Vol. 4, No.3, 
210-215
9.  Foucault, Michel. Abnormal. Verso: London. pp. 38-39 (2003)
10. Swink, Steve. Game Feel: a Game Designer´s Guide to Virtual 
Sensation. Morga Kaufmann Publishers: United States of Ameri-
ca. p. 6. (2009)
11.  Castle, Terry.: Phantasmagoria and Modern Reverie. In: 
Gelder, Ken. The Horror Reader. Routledge: United States of 
America and Canada. p. 30. (2000)
12.  Sánchez Vázquez, Adolfo. Introduction to Aesthetics. Grijalbo: 
México. p. 204 (2005)
13.  Barrios, José Luis. The Dissolved Body. The Monstrous and 
the Grotesque. UIA: México. p. 247 (2010)



370



371

Nostalgia and Neo-Victorianism in 
Twenty-First Century 

Children’s Books

1.  MIA . IPCA 

Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave

Barcelos . Portugal

LIPP - Laboratório de 

Imagem, Produção e 

Percepção

Keywords
nostalgia, Victorian, 
Neo-Victorian, illustration, 
book design, children’s 
literature.

Abstract
Nostalgia, retro and heritage trends have marked brand strategy, 
marketing, packaging and product design since the 1990s. The by-
gone Victorian era and the decades of the 1950s, 60s and 80s are 
back and thriving in many areas, from cinema industry to fashion 
and interior design. This paper examines how nostalgia for the 
past and retro trends are influencing the book printing industry 
and argues that Victorian and Neo-Victorian themes found a new 
popularity after the success of the Harry Potter series and the 
new interest in the character of Sherlock Holmes more recently. 
Neo-Victorianism in the printed book market for children is the 
focus of this paper. It aims to shed some light on how illustration 
is reviving and recreating this era in such a way that is appealing to 
young readers today. This initial research will be further devel-
oped and will serve as a guideline in the creation of a nostalgic 
Neo-Victorian illustrated book for children 8 to 12 years old.

Leonor Hungria1

leonorhungria@gmail.com
Paula Tavares1

ptavares@ipca.pt
A. Catarina Silva1

acsilva@ipca.pt



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

372

1 · Introduction
Nostalgia and nostalgic consumer behaviour has been a factor 
of study in the areas of marketing and design since the late 20th 
century. But what is nostalgia exactly? There are many definitions 
for nostalgia in marketing. Some consider it a mood, others a 
preference. In 1997, Divard and Demontrond defined nostalgia as: 
“a bittersweet affective reaction, possibly associated with a cogni-
tive activity and which is felt by an individual when an external 
or internal stimulus has the effect of transposing him or her into a 
period or an event from an idealised recollection of the past which 
may or may not be part of his/her personal experiences”[1]. These 
recollections of the past are by no means an exact account, rather 
an embellished ideal of a bygone era, focusing on it’s positive 
traits. Thus, retro-marketing, retro-branding and retro-design 
aim to induce a feeling of comfort and an emotional bonding to 
products or brands as well as the notions of quality, durability and 
credibility based on such nostalgic idealisation of the past. Silva 
argues that these nostalgic trends derive from the quest of an 
identity prior to globalisation as a response to our troubled 
times [2].
 Retro, heritage and nostalgic consumer trends are an inter-
national phenomenon that has led to changes in such divergent 
areas as the car industry, cinema, fashion, packaging and interior 
design. As a result, we have witnessed the remakes of films such 
as Total Recall, the reanimation of the Star Wars saga and Star 
Trek, the success of the modern Sherlock Holmes TV show, the 
rebirth of the Volkswagen Beetle, the opening of new commercial 
venues with retro interior design and the increase in number of 
second-hand and vintage shops. 
 In Portugal, nostalgia translated also into a new found interest 
in traditional music, national handmade products, old national 
brands, such as Ach. Brito and Viarco, heritage products shops like 
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A Vida Portuguesa and the rehabilitation of old local and histori-
cal landmarks.
 In the book printing industry, publishers are also aware of 
retro consumer trends and the power of nostalgia as a selling tool. 
We find such an example in the collection Pulp! The Classics, by 
Oldcastle Books, in 2013. Pulp fiction was in vogue in the 1940s 
and 1950s and it derives its name from the poor quality paper used 
in its covers. These usually depicted seductive women or women 
in distress, and strong, virile men. Retro trends focusing on those 
decades have recovered pulp design and reassigned it to clothes, 
accessories, posters, etc. Oldcastle Books turned to pulp style 
design to create appealing and provocative covers for classics such 
as Jane Austen’s Pride and Prejudice.
 Since the scope of this paper is the surge of nostalgia for the 
Victorian era and Neo-Victorianism in children’s books, and not 
nostalgic consumer trends in general, we shall now focus on the 
printed book industry. Book design is, as shown, a way to recreate 
the look-and-feel of an idealised past and capitalize on nostalgia 
and retro consumer behaviour. To a better understanding of Neo-
Victorianism in book design, we will make a brief approach to the 
book market in the 1800s to early 1900s, especially book produc-
tion, the technological advances in printing and reproduction of 
illustrations, and the emergence of a new concept of childhood 
which led to the flourishing of children’s literature, and the picture 
book, in the period known as the golden age of book and also, 
illustration. We will proceed to survey Neo-Victorianism and 
nostalgia in the book market today, with emphasis in children’s 
books, and contemporary illustration that recreates the 
Victorian era.

2 · The Golden Age of Book and Illustration
With the nineteenth century and the come of the industrial era 
and steam-powered engines, the printing business flourished. 
Finkelstein [3] stated that by 1750, 100 new titles were published 
every year in Britain; in 1825, these numbers grew to 600; and 
until the early 1900s, 6000 new titles were published every year. 
New technological advances and the increase in literacy were 
crucial for this boom in the publishing business. 
 The Industrial Revolution led to several significant changes in 
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Western world society. More and more people moved to indus-
trial centres with their families to become the workforce in rising 
industries. The first great metropolis were born and urbanization 
changed. Industrialization also meant that new trades were being 
forged, thus the necessity for literate and well-instructed people 
arose, workers who were, for instance, able to read instruction 
manuals and order forms. Although there had been a movement 
towards general literacy during the Enlightenment period, it was 
in the nineteenth century that mass literacy was achieved. Public 
schools were established and new laws concerning education 
were published. According to Lyons, “[...] by the 1890s, 90 per 
cent literacy had been almost uniformly reached, and the old 
discrepancy between men and women had disappeared”.[4] This 
resulted in a greater need for books, both for individual (or group) 
leisure as printed material for schools and libraries. 
 At first, the book industry had problems meeting this rise in 
demand for books. Type-casting and setting were still made by 
hand and the presses were still operated manually. This meant 
that production numbers were insufficient. The initiative towards 
full mechanization came from the press. The Times, in London, 
installed the first steam-powered machine in 1814. Type-casting 
and setting were mechanized, rotary printing and inking systems 
were invented and stereotyping became a standard. Innovations 
in book-binding and reproducing illustrations – mainly woodblock 
and copperplate engravings – also translated into faster and more 
efficient book production.
 Book distribution became cheaper and widespread: there were 
new powerful steamboats, new roads and bridges were built, the 
railway network expanded significantly, as did the postal services. 
Train stations had their own bookstalls, a concept created by W. 
H. Smith, an important newspaper agent. 
 Communication circulated faster, and the invention of tel-
egraph made the first steps towards globalisation. This created 
larger communities with shared interests and craving for 
more books.
 The nineteenth century also marks the birth of the paperback 
and serialized books (sometimes sold as supplements to maga-
zines and newspapers) – the literature for the masses. In England, 
there was George Routledge’s “Railway Library” and the popular 
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Yellowbacks. There was a proliferation of cheap fiction, but the 
role and importance of the novelist was also established during 
this period. Cheap serialized fiction in Portugal became known as 
“romances de cordel” (roughly translates as “string novels”, be-
cause they consisted of a series of printed pages tied with string). 
As it was common in the rest of the European continent, buyers 
took these novels to book binders and often ordered for a cloth-
bound hardback to encase the pages.
 As for the reproduction of illustrations, wood engraving was 
the most common method in the beginning of the nineteenth 
century. It continued to be very popular throughout he rest of the 
century in cheap books and magazines. With new advances in 
technology, particularly stereotyping and electrotyping, casting 
woodblocks for long print runs became possible. In the 1860s 
wood engraving for colour printing in relief was very popular, 
particularly in children’s books, and artists such as Walter Crane, 
a member of the Arts and Crafts movement, and Ralph Calde-
cott made their name in book illustration. The Arts and Crafts 
movement, initiated by William Morris, was instrumental in rising 
the standards of book design and production. Kelmscott Press, 
founded by William Morris itself, was one of the most prominent 
printing and publishing house in the Arts and Crafts context and 
the Private Presses movement. It’s carefully designed books, with 
the characteristic printed illustrations are a reference to many 
designers and illustrators to this day.
 Steel began to be used for printing plates – it is stronger than 
copper and it allowed for finer lines and cut closer together which 
resulted in beautiful tonal works. This period marks the emer-
gence of artists, printmakers and illustrators like Gustave Doré, in 
France.
 The reproduction of prints in colour was, however, expensive 
and it was used mostly in the production of limited editions and 
albums to meet the demand for luxury books, richly illustrated 
and bound, of the wealthier buyers and collectors. Lithography 
became popular after the 1830s and it was used both in reproduc-
ing illustrations for expensive books and printed advertisement 
material. In the last decade of the nineteenth century, the applica-
tion of photography to the reproduction of illustration allowed 
for the image to be directly transferred to the book by mechani-
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cal processes. The reproduction of watercolours, pastels, with its 
rich tonalities and nuances, and other artistic techniques became 
possible. Such artists as Beardsley and Rackham, to some extent, 
focused on producing illustration specifically for photomechani-
cal processes. This gave rise to the “golden era of illustration”, that 
lasted to the Edwardian period, just before World War I.
 According to Sekeres [5] the first books for children were 
published in the eighteenth century by John Newberry. These 
were essentially moral tales and poems that mirrored educa-
tional philosophies of his time. There were little changes until 
about mid-1800s. Then, as literacy increased and more public 
schools were established throughout Western Europe, also a new 
concept of childhood arose. Childhood and adolescence were 
then perceived as phases in an individuals growth and matura-
tion with specific needs and tastes. Publishers saw a new market: 
printed material for schools and libraries but also books to be read 
at home for leisure. The paradigm for children’s books shifted – 
books with strict moral teachings gave way to children’s literature 
meant to delight. The children-in-the-garden motifs, fantasy and 
even nonsense – as Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland il-
lustrated by John Tenniel – grew in popularity and opened the path 
for modern literature for children and young adults. Authors such 
as the already mentioned Lewis Carroll, Frank Baum in the US, 
and Jules Verne in France, became internationally famous. 
 Along with these changes in literature for children so did illus-
tration shifted from the illustration of expensive books for adults 
to the new picture book. As mentioned by Golden in 2012, poetry 
had a central place “[...] in Victorian culture via the gift book, 
which reigned from 1857, the year Moxon’s Tennyson appeared, 
till about 1874, when innovative techniques of illustration, typog-
raphy, and book-binding shifted to juvenile publishing [...]”[6]. So 
the new children market for books was born to last until our time, 
where it now faces new evolutions and challenges.

3 · Nostalgia, Neo-Victorianism and Book Covers
In a world where the e-book market is in expansion and some say 
that book printing is dead, publishers turn to old formulas to meet 
new challenges. Republished old classics in attractive dust jackets 
and covers with a vintage look-and-feel and cloth bound hard-
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backs reminiscent of bygone eras can be found on the shelves of 
every bookshop.
 The revival of the golden era of the book industry (mid 1800s 
to the 1920s) by revisiting old printing and binding methods has 
been a strategy of several book publishing companies, such as 
Penguin Books. The 2010 Penguin Classics collection with cloth-
bound hardbacks designed by Coralie Bickford-Smith resemble 
those of late 19th century books. Portuguese publisher Tinta-da-
China has also made a point of turning to nostalgic book design 
and publishing classics of literature. Many of their covers also 
resemble those found in the Victorian and Edwardian periods. It 
seems there is a “growing market for limited edition books with 
high production value”[7] and nostalgic design, either because 
people like the physical object and can create an emotional bond 
with it, as opposing a digital file, or they want to own something 
created by their favourite designer or illustrator. In fact, illus-
trators, printmakers and artists, as well as designers, have an 
important role in this wake of nostalgia and have been enrolled by 
publishers to create beautiful and appealing covers reminiscent of 
certain periods or styles. 
 In 2009, Faber&Faber published a hardback collection of 20th 
century poetry featuring the works of prominent contemporary 
printmakers. White’s Books had acclaimed illustrator Stanley 
Donwood designing retro gold-foiled linocut covers for their first 
four books in 2008. Bloomsbury turned to Andrew Davidson to 
create the woodblock illustrations for the Harry Potter series, 
adult reader edition, in 2013. All these serve as examples of the 
role artists and illustrators play in the nostalgia book market.
As books for adults grew more “old-fashioned” in look, form, 
and fiction, so did juvenile books. Republished well-loved clas-
sics like Peter Pan, Alice´s Adventures in Wonderland, The 
Wonderful Wizard of Oz, and Little Women, to name a few, in 
carefully designed and illustrated covers are to be found in many 
publishing companies’ catalogues. We can find such examples 
in Puffin Books’ collection Puffin Chalk, featuring old classics, 
with reproductions of manual illustrations and lettering by Dana 
Tanamachi, reminiscent of 19th century book covers. We find 
other such surge for nostalgia in Gollancz’s Discworld’s Collectors 
Library, by Terry Pratchett, bearing some resemblances with early 
1900s covers.
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 One of the reasons behind this surge of Neo-Victorian motifs 
in the design of books for children is that there are more adults 
buying young adult and children’s literature, either for their 
children or for themselves. Since the success of the Harry Potter 
series the crossover reading grew significantly. Harry Potter also 
contributed for the awakening of other Neo-Victorian genres, 
such as Gothic novels as discussed in the next section.

4 · Neo-Victorian Themes and Illustration in
Today’s Children’s Books
With the Harry Potter books and films, there was an awakening of 
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old Victorian genres, such as the Gothic, as related by Maughan 
in 2002 [8]. The success of the series propelled the publishing of 
series like A Series of Unfortunate Events, by Lemony Snicket 
and Brett Helquist, in 1999, and The Spiderwick Chronicles, 
by Holy Black and Tony DiTerlizzi, in 2003. Also, adult fiction 
writers made their début in children’s literature in early 2000. In 
children’s literature of Gothic inspiration, we had Neil Gaiman, 
with Coraline, featuring illustrations by Dave McKean, in 2002, 
and The Graveyard Book, illustrated by Chris Ridell, in 2008, and 
Chris Priestley with the series Tales of Terror, illustrated by David 
Roberts. This author also wrote and illustrated the Eddie Dickens 
Trilogy, a comic and nonsensical text inspired by the works of 
Charles Dickens, well-loved author of the nineteenth century.
In illustrating such themes, some authors, like Ridell and DiTer-
lizzi, say their references and inspiration came from some of the 
most acclaimed illustrators of the golden era of book and illustra-
tion. On his most recent work – The Sleeper and the Spindle, writ-
ten by Gaiman – Chris Ridell says: “I have always loved detailed 
black and white illustrations. The works of John Tenniel, Gustave 
Doré, Aubrey Beardsley and William Heath Robinson, have all 
been influences – Alice´s Adventures in Wonderland, Don Quix-
ote, Salome, and Midsummer Night’s Dream, respectively. […] 
William Morris frontispiece illustrations were an influence.”[9] 
 Still on the Gothic subject and the new interest in the “uncan-
ny”, we must stress the republishing of Edgar Alan Poe’s tales for a 
younger public, in editions illustrated by acclaimed artists. These 
are the cases of Benjamin Lacombe for Les Contes Macabres in 
2010, and Eugenia Nobati for Cuentos Grotescos y Espeluznantes 
also in 2010. We argue that Benjamin Lacombe seeks a more 
realistic approach to the Victorian era, interpreting it in his own 
language, as Eugenia Nobati prefers a more free approach 
to the text.
  On the Neo-Victorian themes and fiction, one must not leave 
out the detective stories, popular genre in the nineteenth century. 
Recently, a modernized version of the character Sherlock Holmes, 
a creation of Scottish author Arthur Conan Doyle in the 1880s, 
found great success on TV by 2010 to today. As a result, Arthur 
Conan Doyle’s works featuring the eccentric detective were 
republished in several countries, including Portugal. Sherlock 
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Holmes also found a place in juvenile literature with the series 
Sherlock, Lupin & Io (2011), a project by Piedomenico Baccalario 
with illustrations with distinct Victorian inspiration by Iacopo 
Bruno, and, more recently, La Liga de Los Pelirrojos, illustrated by 
Iban Barrenetxea. Barrenetxea, in his own words, was concerned 
with recreating the Victorian era in his graphic language: “Tuve 
que tomar algunas decisiones ‘comprometidas’. Intento mantener 
al máximo la veracidad de las historias en cuanto a ambientacion, 
vestuario, etc.”[10] We would also like to make another reference 
to two series by Piedomenico Baccalario within the detective story 
and Gothic genre: Ulisses Moore and Will Moogley’s 
Ghost Agency. 
 The Steampunk genre cannot be overlooked, as it is also part 
of Neo-Victorianism and was inspired by the works of nine-
teenth century science-fiction authors such as Jules Verne and 
Albert Robida. Although this genre has mostly expression in BD, 
Steampunk fiction provides good opportunities for illustrators, for 
the covers of some books depend on illustration and, sometimes, 
careful Neo-Victorian design. 

5 · Conclusion
As we have seen, there is a niche for Victorian nostalgia and Neo-
Victorian illustration, fiction, and book design. As far as illustra-
tion and illustrators are concerned, such desire for the past and 
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the recreation of the Victorian era are not new. Edward Gorey was 
doing it in the 1950s. However, there seems to be more of Victo-
rian and Neo-Victorian books today.
 As for depicting, recreating and reinterpreting the Victorian 
and Edwardian era there are some paths being tread so far: the 
etching and cross-etching typical of nineteenth century engraving 
are greatly followed, we have many artists working with pen and 
ink and creating engraving-like designs, others work in water-
colour or other media and include Victorian motifs – both these 
options mean to resemble the aspect of illustrated books of the pe-
riod; there is also the old-photograph approach, in which illustra-
tions are made so that they resemble the sepia or grey tones of late 
nineteenth century and early 1900s photographs; and the more 
realistic depiction of the Victorian era. 
 This research is, of yet, in an initial state and it will be further 
primed to better inform and inspire the work in creating a Victori-
an-like illustrated book.
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Freguesia de Cedofeita da cidade do Porto, pretende-se reactivar 
o papel do cidadão no espaço público, analisando-o enquanto 
estímulo de transformação dos contextos socioculturais.
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num conjunto de novos conceitos e mudanças de paradigmas que 
estão associados a este tipo de expressão artística.
 Esta prática teve o objectivo de contribuir para a dissolução 
de barreiras entre diferentes grupos urbanos, promovendo a sua 
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1 · Introdução
No contexto português, qualquer intervenção não autorizada no 
espaço público é punida por lei, o que, à partida, parece tratar-se 
de uma situação paradoxal. Apesar do espaço público ser consid-
erado um espaço de uso e posse comum, onde se desenvolvem 
actividades colectivas, este está estreitamente relacionado com o 
estado de poder político e por este motivo tende a ser fortemente 
regulamentado. Por consequência, observa-se que existe pouca 
abertura para o exercício do poder decisivo do cidadão neste 
espaço.
 Com este ponto de partida, implementámos o projecto 
Imagin’OPorto e realizámos um conjunto de acções com o objec-
tivo de interpretar a relação dos indivíduos com o espaço público, 
fomentando a convergência de microculturas. Através de convites 
à intervenção, quisemos estimular a vontade de transformação 
dos contextos socioculturais através do debate e da acção.
Perante estes objectivos, o projecto adoptou uma metodologia que 
incluiu a implementação de intervenções e projectos participa-
tivos locais pontuais, que promoveram a execução de um conjunto 
de obras artísticas realizadas com a ajuda da população local.
O espaço público apresenta-se, assim, como campo de interven-
ção e estudo. Recorremos, portanto, às práticas artísticas das artes 
participativas, no sentido de estudarmos o contributo das mesmas 
na reflexão sobre a utilização desse mesmo espaço público.
Ao longo da investigação houve a necessidade de a circunscrever 
o espaço de acção a um contexto específico da cidade do Porto: 
que acabou por ser Cedofeita.
 Esta opção será justificada mais adiante no presente artigo.

2 · Motivação
Sendo um espaço aberto e comum a todos os indivíduos, o espaço 
público apresenta-se como um terreno propício para a partilha de 
diferentes ideias e opiniões.
 Porém, se é possível afirmar que o espaço público é ao mesmo 
tempo um espaço do cidadão e um espaço da política, nesse caso, 
numa sociedade onde existem limites à prática da participação 
democrática, o próprio espaço público também não é um lugar 
democrático e participativo. Os órgãos de poder estatal detêm o 
monopólio sobre a decisão última de qualquer acção executada 
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no espaço público e estendem a sua rede de controlo para este 
espaço. Gera-se assim uma situação em que a falta de intervenção 
popular cria a necessidade de maior intervenção por parte dos 
poderes políticos tornando-o cada vez mais um lugar de afirmação 
do poder político (FERNANDES, 2012)ii.
 Assistimos pois ao que Alvelos denomina por “falência do 
espaço público português”, uma espaço marcado pela inexistên-
cia de relações identitárias comuns e agregadoras da população 
e pelo distanciamento existente entre as intenções políticas e as 
vontades efectivas da população (ALVELOS, 2006)iii.
 Ao não existir um espaço social aberto e convidativo à par-
ticipação democrática, com o qual a população se identifica, não 
é possível desenvolver a relação social entre diferentes micro-
culturas em torno de uma identidade comum. É através da acção 
dialéctica do indivíduo com o seu meio que surge o poder de 
transformação dos contextos:
A interacção dialéctica do homem com o seu meio sociocultural 
resulta que, ao mesmo tempo em que o ser humano transforma 
o seu meio para atender suas necessidades básicas, transformar-
se a si mesmo […] o desenvolvimento cognitivo é produzido pelo 
processo de internalização da interacção social como matérias 
fornecidas pela cultura, sendo que o processo se constrói de fora 
para dentro. (FREITAS & TEIXEIRA, 2011)iv
 Foi na sequência desta percepção que nos propusemos a 
trabalhar no campo simbólico da arte e cultura, convocando a 
participação de indivíduos de diferentes contextos (comerciantes, 
artistas, habitantes locais, transeuntes) num espaço comum a 
todos. Tivemos como objectivo final provocar a mudança na ci-
dade através das pessoas, e incitar a mudança nas pessoas através 
da cidade onde vivem, para além de providenciar estratégias de 
como essa mudança pode acontecer.
 Acreditamos que através da interacção do cidadão com o 
seu meio e com microculturas diferentes, é possível fomentar o 
debate crítico e construtivo entre a arte, a política e a consciência 
social.
 Explorámos, portanto, os elementos-chave espaço público, 
arte, e participação, e abordámos, de uma forma generalizada, 
três importantes problemáticas que estão intimamente interliga-
das: as sociopolíticas, as socioculturais e as artísticas. Foi através 
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da análise destas três problemáticas, que estudámos conceitos e 
práticas tidas como exemplares e/ou paradoxais nestas três áreas, 
focando essencialmente nos pontos onde todas convergem.
Compreendemos o espaço público perante a sua dupla dimensão: 
como espaço da política e como espaço do cidadão, mas igual-
mente como um espaço que privilegia a comunicação, expressão, 
interacção e, consequentemente, um lugar propício para mani-
festações artísticas, sobretudo as mais activistas. Ao estudarmos 
as artes de carácter activista, percebemos que daqui surgiram um 
conjunto de outras estéticas e práticas artísticas que perceberam a 
mais-valia da participação social.

3 · Projecto e metodologias
Com o objectivo de implementar uma actividade participativa em 
espaço público, subentendemos um enquadramento abrangente 
do público-alvo das intervenções. Este público-alvo constituiu-se 
por indivíduos e grupos que usufruem dos espaços públicos na ci-
dade do Porto, desde os seus habitantes aos transeuntes de forma 
agregadora e inclusiva.
 Da mesma forma, procurámos perceber como é que o espaço 
público é transformado e permite a transformação dos fluxos so-
cioculturais das sociedades, tal como reconhecer a potencialidade 
do espaço público na sua dimensão simbólica enquanto estímulo 
do espírito autónomo e emancipador dos indivíduos.
 Considerámos o espaço público enquanto espaço de práticas 
participativas de conotação democrática, e interpretando os lim-
ites do espaço público enquanto espaço do cidadão e espaço 
da política.
 Procurámos perceber o génese das artes em espaço público, 
no século XX, sobretudo aquelas cujo o discurso é impulsionado 
pelo carácter de activista, distinguindo-as das formas de arte 
patrocinadas pelas instituições de poder. Na sua forma mais el-
ementar, “arte como praxis”, ou arte contextual é entendida como 
um conjunto de manifestações de expressão artística e práticas de 
intervenção comprometidas com um carácter activista, de onde 
surgiram várias estéticas e práticas artísticas. Da mesma forma, 
analisámos as normas institucionais no Porto, no último par de 
anos sobre a matéria das artes em espaço público, com o objec-
tivo de perceber as fronteiras da expressão artística individual 
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ou colectiva nesta cidade. Considerando esta investigação como 
um caso de estudo contextual e actual, a metodologia de estudo 
utilizada foi fundamentalmente a de observação participante, mas 
também a análise indutiva de dados.
 Foi assim necessário recorrer à selecção de um grupo de 
indivíduos, com o qual estabelecemos contacto directo, de modo 
a recolher dados sobre as necessidades e desejo do nosso 
público-alvo.
 Com isto foi estabelecido um precedente: o investigador as-
sumiu um duplo papel de observador e de participante activo da 
sua própria investigação, mantendo uma pesquisa contextual, 
interventiva, participativa e auto-reflexiva, típica de uma metodo-
logia de cariz investigação-acção (action-research). Isto permitiu 
o reajustamento do objectivo inicial da investigação através da 
interpretação de novos acontecimentos que foram surgindo ao 
longo do processo de trabalho.
 Na consciência de que os estudos que adoptam este tipo de 
metodologias põem por vezes em risco a neutralidade na análise 
dos resultados, procurámos, intuitivamente, salvaguardar o risco 
de subjectividade inerente.
 Ao mesmo tempo, foram conduzidos levantamentos no ter-
reno com o auxílio de mapas da área, realizados com o intuito 
de nos permitir analisar as vantagens e desvantagens de cada 
contexto ou local. Também foi implementado um conjunto de 
inquéritos à população local, para nos auxiliar no ajustamento dos 
métodos ao contexto em causa.
 A recolha e análise de dados exteriores ao projecto de investi-
gação foi realizada através do estudo de projectos semelhantes já 
existentes. Esta análise favoreceu a adopção de formas apelativas 
de convidar a população a participar.
Se o espaço público pressupõe a presença de público, os novos me-
dia e as redes sociais online tornam-se espaços públicos virtuais e 
abstractos de elevada participação social.
 Foi neste contexto que foram observadas as reacções online 
da opinião pública em relação aos contextos da utilização do 
espaço público em prol das práticas artísticas. O objectivo foi o de 
conhecer as insatisfações das comunidades e compreender a suas 
vontades.
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4 · Projecto
O projecto Imagin’OPorto surgiu a partir de um processo colabo-
rativo entre a investigadora do presente projecto de investigação e 
Catarina Pires, Eduardo Morais e Mariana Figueiredo. A ideia de 
trabalhar localmente, num espaço social aberto, surgiu com a in-
tenção de promover o desenvolvimento sociocultural com efeitos 
visíveis para a comunidade envolvente.
 A contextualização do projecto na Baixa portuense e a dis-
suasão dos graffiters pela onda de limpeza da Brigada Anti-Grafi-
tos, da Câmara Municipal do Porto (CMP), a partir de 2011, serviu 
como estímulo para o nosso envolvimento com as artes urbanas.
Inicialmente, não foi nossa intenção actuar directamente com 
esta forma de expressão, uma vez que receávamos que nos pu-
déssemos desviar do nosso objectivo de investigação. Contudo, 
fomos percebendo a sua importância para o desenvolvimento da 
acção dialéctica sobre a criação de espaços de expressão colectiva.
Podemos até considerar que a criação do Gabinete Anti-grafitos 
foi movida pelo esforço de instituir uma forma de planeamento 
do espaço público. Contudo, este processo foi executado de forma 
unilateral, provocando a discórdia entre as diferentes comuni-
dades e microculturas urbanas.
 Concluímos que esta estratégia de limpeza adoptada pela 
câmara, para além de dispendiosa, foi ineficaz. Os locais limpos 
sofreram reincidências constantes, e, por toda a parte, surgiam 
mensagens de protesto contra as limpezas.
 Se, por outro lado, um conjunto de indivíduos encarava estas 
formas de expressão como “actos de vandalismo”, por outro, 
começou a surgir uma onda de contestação nos media, redes 
sociais e paredes da cidade por parte da comunidade artística que 
reclamava por espaços de expressão democrática. No meio desta 
diferença de opiniões, a CMP parecia não encontrar uma estraté-
gia eficaz para pôr fim a este problema.
 Numa primeira fase, decidimos situar a nossa intervenção 
na Baixa Portuense, e mais concretamente em Cedofeita, por 
ser uma área central e, por este motivo, propensa à confluência 
de diferentes indivíduos e microculturas, e pela abrangência de 
serviços, que podiam ser determinantes na implementação do 
projecto. Por ser central, esta era também uma área de maior con-
trolo de transgressões, nomeadamente pelas limpezas da Brigada 
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Anti-Graffitos.
 A área de Cedofeita apresentou-se como um terreno fértil para 
a concretização deste projecto de investigação, dada a sua carac-
terística ecléctica (uma área que congrega comércio tradicional, 
e a forte presença da actividade artística) bem como pela sua 
população de cariz participativo, fomentando pela programação 
desenvolvida pelas diversas associações e colectividades ex-
istentes na área. Esta zona também revelou ser ideal por possuir 
uma diversidade de espaços que possibilitavam o ajuntamento 
popular, assim como uma diversidade de superfícies propícias 
para a prática artística.
 Contudo, constámos que também se tratava de uma área que 
sofria de insatisfação por parte dos comerciantes e população 
local, para além da degradação e abandono de determinados 
espaços (públicos e privados). Ao mesmo tempo, apesar de o 
Bairro das Artes e a Zona comercial de Cedofeita estarem muito 
próximos, constatámos que existia pouca comunicação entre estas 
duas áreas. Para além disso, este Bairro das Artes tinha por hábito 
de circunscrever a actividade artística ao interior das galerias e 
museus, com a excepção de algumas demonstrações e actividades 
esporádicas.
 Tendo em vista uma maior aproximação com a população 
local, foi necessário comparecer a diversos encontros, reuniões e 
ajuntamentos com um conjunto de grupos e colectividades locais, 
onde os participantes tiveram a oportunidade para expressar livre-
mente a sua opinião sobre o que consideravam problemático nesta 
zona e que tipo de intervenções faria sentido apresentar como 
complemento às da CMP.

5 · RU+A
Um dos marcos mais importantes do projecto, foi a realização da 
iniciativa RU+A, assim intitulada por considerar a rua como um 
espaço público por excelência.
Decidimos distinguir a arte urbana como área artística para o 
desenvolvimento desta iniciativa. Pretendemos testar a falta de 
abertura ao diálogo por parte dos agentes municipais, e quisemos 
debater um conjunto de decisões políticas municipais num espaço 
social aberto e comum a todos.
Foi fundamental articular uma estratégia que envolvesse, de igual 
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modo, um conjunto de actores sociais de diferentes contextos e 
microculturas, bem como um conjunto de actores institucionais.
Assim, a iniciativa RU+A orientou a execução de obras de 
produção artística orientadas ideológica e colectivamente, através 
da participação voluntária e da mobilização de recursos. Revelou-
se assim, como uma iniciativa participativa como processo, no 
sentido em que se tentou incitar o compromisso entre o cidadão, 
artistas e as instituições municipais, perante uma questão de 
interesse público.
 endo conhecimento de que os períodos de campanha eleitoral 
são períodos particulares onde os órgãos de poder instituídos têm 
a sua própria agenda política, e, tratando-se, naquela altura, do 
último mandato de Rui Rio como presidente da CMP,
sabíamos que a iniciativa RU+A deveria ser apresentada como 
uma forma vantajosa de contornar os seus problemas com o 
graffiti.
 Contudo, a proposta de iniciativa deveria ser discutida com 
os órgãos de gestão municipal só depois de iniciada e consolidada 
com a comunidade. Foi imprescindível requerer, antes de mais, 
o consentimento dos munícipes para qualquer intervenção que 
envolvesse esta forma de arte. Começámos então por procurar 
formas de envolver os responsáveis pelos espaços público-priva-
dos. A estratégia passou por reunir um conjunto de grupos activos 
e organizados da população através de uma rede de parceiros, 
apoios e patrocinadores.
 Com base nos dados recolhidos durante a primeira fase da 
investigação (através dos inquéritos, conversas e levantamentos), 
concluímos que haviam condições suficientes para propor um 
projecto de ilustração dos gradeamentos que produzisse algum 
impacto na própria rua de Cedofeita. No entanto, os custos as-
sociados teriam que ser assegurados de alguma forma.
 Para efeitos orçamentais foi necessário obter patrocínios e 
apoios diversos, bem como doações através de uma campanha 
de angariação de fundos (crowdfunding), com o objectivo de 
cobrir despesas de produção tais como a compra de materiais de 
ilustração, despesas de transporte e pagamento de taxas, licenças 
municipais e aluguer de andaimes.
 Deste modo, o recurso a uma ferramenta dos novos media 
permitiu-nos atingir um público mais vasto e heterogéneo.
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 A complexidade da conciliação destas variáveis determinou 
que a iniciativa desenvolvesse diversas acções, umas efémeras e 
outras permanentes, sendo que cada uma iria ter a sua importân-
cia nos objectivos a cumprir. Foi assim esboçado um conjunto 
de acções numa proposta apresentada às associações locais, que 
foram progressivamente ajustado ao longo da fase de produção 
da iniciativa. Curiosamente, algumas das acções propostas, como 
por exemplo a da ilustração dos gradeamentos, haviam já sido 
anteriormente consideradas por algumas das associações locais, 
mas sem nunca terem avançado com qualquer uma delas.
 A iniciativa RU+A foi composta por duas fases: a primeira, 
com a realização de um evento inaugural, onde se realizaram 
acções em suportes abertos à participação pública, incluindo um 
workshop de graffiti direccionado aos mais idosos. A segunda, foi 
constituída pela pintura/ilustração de 11 gradeamentos comerci-
ais e dois murais, em Cedofeita.

F.1 Filipe Granja, You-

thOne, Teresa Vieira 

e Mesk. Fotografia por 

Cristina Camargo

F.2 Resultado final 

da estrutura Quem 

disse que não Pinto?!. 

Fotografia por José 

Magano
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 Relativamente à primeira fase, será importante clarificar 
que os nossos objectivos não se focaram na preocupação visual 
ou estética, mas sim processual: a experiência de participação e 
convivência oferecida através de uma obra de acção colectiva. 
Por este motivo, procurámos estimular a exploração dos suportes 
de carácter efémero criados, para a participação pública, sem 
qualquer orientação estética, mesmo que o resultado final ten-
desse para um aspecto “caótico”. Este dia contou também com a 
colaboração essencial de um conjunto de diferentes voluntários.

6 · Resultados
A dificuldade em aceder a um conjunto de recursos necessários à 
realização da iniciativa RU+A impediu que a mesma se realizasse 
tal como tinha sido inicialmente planeada. Nomeadamente, não 
foi possível realizar as diversas acções propostas em simultâneo. 
Foram encontrados vários obstáculos, tais como, financeiros, bu-
rocráticos e relacionais. De igual modo, a coincidência do período 
de execução do projecto com o período de campanha eleitoral, e 
da subsequente alteração governamental no município, dificultou 
a realização desta iniciativa.
 Não nos é possível afirmar quais teriam sido os resultados caso 
a intervenção tivesse sido realizada como tinha sido inicialmente 
planeada. Porém, podemos concluir que os obstáculos enfren-
tados foram um factor determinante no envolvimento do nosso 
público-alvo.
 Inicialmente, o público mais idoso ou distante das redes das 
práticas artísticas abordou a organização e os autores das obras 
com opiniões repressoras. Outros exigiram ver as autorizações 
para a realização das obras, e os agentes da polícia quiseram alge-

F. 3 & 4 Resultado final 

da estrutura. Fotografia 

por José Magano e 

Ângela Silva
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mar os autores da primeira obra realizada.
 À medida que as obras foram sendo realizadas, verificou-se 
uma gradual mudança de atitude. Observámos pessoas que para-
vam a ver a execução das obras, e outras que pronunciavam pala-
vras de apreço aos artistas. Também houveram agentes da polícia 
que quiseram saber as origens e intenções do projecto. Mais para 
o final do desenvolvimento da iniciativa, um conjunto de pessoas 
facultaram-nos electricidade, mobiliário e alimentos, um típico 
movimento comunitário de entre-ajuda.
 Aos poucos verificou-se também um exercício de apreciação e 
discussão dos trabalhos por parte de quem passava, ora a compa-
rar umas pinturas com outras, ora a interpretar as mesmas, ora 
fotografando, ora ainda propondo ideias e desafios aos autores.
Podemos portanto concluir que esta iniciativa contribuiu, através 
das suas características participativas, para a sensibilização do 
público para a importância que esta forma de expressão artística 
poderá ter no debate sobre a democratização na utilização do 
espaço público.

7 · Conclusões
Se o espaço público é um lugar onde a população expressa a sua 
forma de estar, podemos afirmar que muito pode ser dito acerca 
de um povo, em termos de participação social e cultural, através 
do estudo de como ele vive o seu espaço público.
 Como resultado, ao analisarmos o estado de participação ac-
tiva e activista no espaço público do Porto, podemos verificar que 
ele está entorpecido por força de um conjunto de normas e jogos 
políticos subversivos. Vemos uma cidade que aposta nas catego-
rias de “postal de época” e de monumentalização do passado, 
conduzido por um forte investimento no turismo histórico.
 O projecto apresentado, orientou um conjunto de obras de cri-
ação colectiva (efémeras) e um conjunto de obras em coordenação 
com a comunidade envolvente (permanentes), definindo-se, 
deste modo, como um projecto participativo. A própria metodo-
logia utilizada, privilegiou a relação directa do investigador com 
o público-alvo do projecto. Cremos, portanto, que a estratégia 
adoptada para promover a participação na revitalização do espaço 
público, através da legitimação das suas acções, apresentou-se 
como importante para estimular o diálogo entre os vários actores 
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da cidade.
 Contudo, declarar que um projecto é capaz de servir como 
agente transformador de contextos socioculturais, impõe-lhe uma 
certa vulnerabilidade, sobretudo, quando o mesmo actua num 
contexto e com um objecto iminentemente imprevisível (a socie-
dade e o público). Deste modo, não é possível comprovar que o 
presente projecto prático tenha contribuído para a transformação 
de contextos, mas antes, para o debate e para a consciencialização 
relativamente à matéria em estudo: a utilização do espaço público.
Perante o objectivo de envolvimento do público ao nível da 
decisão do espaço público, concluímos que qualquer que seja a 
proposta a ser apresentada, terá que necessariamente passar pela 
avaliação e aprovação da CMP. Com isto, concluímos que aos ac-
tores sociais apenas lhes é concedido o poder de propor alterações 
e intervenções, sendo estes obrigados a uma aprovação camarária 
prévia (seja de projecto de natureza efémera ou permanente).
Neste sentido, é possível afirmar a importância de existir um 
conjunto de grupos e indivíduos activos que estabeleçam acordos 
de colaboração com a CMP para a intervenção em espaço público, 
segundo projectos ideologicamente orientados. Verificou-se 
que, noutros contextos, foram realizados projectos e iniciativas 
análogas às que realizámos e que, no contexto da cidade do Porto, 
que têm vindo a produzir efeitos visíveis no espaço público e na 
população envolvente.
 Actuar no campo da arte urbana e do graffiti permitiu trabal-
har com uma comunidade em constante actividade, e, por se tra-
tar de uma área marginalizada pelo poder político e institucional, 
revelou ser um grande desafio. Dada a volatilidade desta área de 
investigação, corria-se o risco de enfrentar inúmeros constrangi-
mentos que pudessem pôr em causa a conclusão do projecto, 
contudo, o atingir dos objectivos inicialmente propostos poderia 
abrir inúmeras portas para posteriores caminhos de investigação.
Com esta investigação, verificámos que a CMP mostrou-se, 
aparentemente, mais sensível a estas questões, revelando-se tanto 
através da encomenda de pinturas murais (as pinturas da Boavista 
no final do mandato de Rui Rio), como através da promoção 
do evento StreetArt Axa (durante o início de mandato de Rui 
Moreira).
 Não obstante, as limpezas de graffiti na cidade do Porto con-
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tinuam, actualmente, com manifestações reincidentes, embora 
em menor quantidade.
 Não é nossa intenção, com isto, afirmar que não deveria haver 
qualquer relação ou envolvimento do poder político nas questões 
culturais, mas sim que essa relação não deve ser estabelecida 
através de formas de extensão e monumentalização do próprio 
poder político. Ou seja, a nossa preocupação prende-se com o fac-
to de esta relação estar aparentemente a conduzir à legitimação 
destas “artes de oposição”, podendo, deste modo, funcionar como 
forma de propaganda política de controlo do status quo.
Se a justificação de Rui Rio para as limpezas, manifestava uma 
evidente orientação política disciplinar e economicista, já a 
estratégia de Rui Moreira aparenta prever que estamos perante 
um regime de controlo, naquilo que José Gil designa por “duplo-
esmagamento descarado de nacional-porreirismo” (GIL, 2004, 
p.32-34): o poder apoiado na demagogia, e no popularismo, 
através da apropriação da comunicação social como um órgão de 
propaganda mediática do poder e de uma imagem carismática 
(GIL, 2004, p.127)v.
 Pela aura mediática que se gerou em torno do graffiti e da arte 
urbana, percebemos que a sua apropriação parece exercer a sua 
função na afirmação do poder, com o fim último de domesticar 
estas formas de expressão artística.
 A arte marginal começa a fazer progressivamente parte do 
sistema através da conquista da diferença, da pluralidade e do 
multiculturalismo. Hoje aprendemos a conviver com a arte da 
contestação e subversão e o espírito de revolução está integrado 
no sistema (TAVARES, 2006)vi.
 Receamos que se não for estimulado um conjunto de mecan-
ismos que promova o debate crítico e participativo, questionando 
o status quo, o resultado destas políticas conduzirá, inevitavel-
mente, à constante passividade dos cidadãos e, consequente-
mente, à extinção do exercício da sua liberdade de expressão 
democrática.
 É, portanto, imprescindível que não permitamos que 
ofusquem o nosso discernimento, e nos afastem, aos poucos, da 
nossa liberdade de expressão (GIL, 2004, p.139).
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Abstract
Nowadays, it is increasingly common to find examples of animat-
ed films that reflect social realities that have to do with the world 
of health. Animation has proved to be a universal language that 
shows complex medical and social problems, to the point that, 
not only projects as Animation in Therapy, awarded for innova-
tion in health which is sponsored by The National Endowment for 
Science Technology and the Arts (NESTA); but also specialized 
workshops have been carried out; for example, Healing Educa-
tion Research Therapy (HEART) founded by Melani Hani; as well 
as events like Animation on Prescription, held in the Encounters 
Short Film and Animation Festival.
 This paper analyzes Squid Ink and C Plan, two animation 
short films which are used as a therapeutic tool of artistic media-
tion to promote positive social values. The idea of animation is to 
provide abstraction and symbolization of motion pictures. In this 
sense, the visual metaphor will have great rhetoric
relevance and will be emphasized on both cases of study. The use 
of animation as a form of art and as mediation has a dual purpose. 
Firstly, it helps to have a better understanding of those who are 
affected by Crohn’s disease and hepatitis C, and, secondly, it 
familiarizes chronic patients and health personnel with language 
and artistic values of animated images.
Also, the idea of the practice of animation will be highlighted in 
the short films as an expressive medium that could later be ap-
plied in the medical field, empathizing with patients and medical 
staff as active participants of the proposed animated short films. 

Adriana Navarro Álvarez1

baradri@hotmail.com
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Both films have a large allegorical weight, one of the reason is the 
use of animals as main characters to represent symptoms of the 
diseases mentioned above, and the use of a very simple narrative 
structure and movements.
 The present paper will deepen the idea of the representation 
of different experiences through animation where the metaphor is 
based on the animation technique, able to express interpersonal 
difficulties: “The essence of the metaphor is understanding and 
experimenting a kind of thing in terms of
another one.” (Lakoff and Johnson, 1980)

1 · Introduction
There are some striking animated short films which have to do 
with the world of disease and serve as reference for the artist; 
for example: A is for Autism (Tim Webb, 1992), Under the Pillow 
(Isabel Herguera, 2012), L’Homme qui avait perdu la Tête (Fred 
Joyeux, 2014), Benigni (Elli Vuorinen, 2009) and Krake (Barbara 
Regina Welker, 2012). Some of the topics reflected in the previous 
films that are important for people who are suffering some kind 
of disease are therapeutic areas, medication, stigma generated 
media, loneliness and fear. Such issues might be present in all the 
short films dealing with illnesses, providing the viewer with clues 
that take them to the world of people who are suffering some kind 
of disease. Going beyond the techniques used in each one, the 
common message that emerges in all of them is raising awareness 
of different social and health problems, for the filmmakers who 
created the films and the public who watched them. In these ani-
mated pieces, testimony and reflections of the characters (autistic 
children, HIV-positive children, a man with a crisis of dementia, a 
man with a benign tumor and a girl with a brain tumor) show us a 
unique vision of the world around them, building a rich mosaic of 
the society they belong to. In order to reflect these diverse reali-
ties, artist can use different animation techniques, providing also 
a variety of narrative levels that allows the artist to deepen not 
only in the purely descriptive aspect of the lives of the protago-
nists, but also on other factors subjective or psychological thereof.
 This paper focuses on Squid Ink and C Plan, two 2D digital mi-
cro animation short films, composed by 18, and 13 scenes respec-
tively. Both films are relatively simple in the visual development 



The Independent Animated Short Film as Therapeutic Tool for Artist, Patient and Physician. Case Study: 
Squid Ink and C Plan.
Adriana Navarro Álvarez

399

and in the audio.
 Squid Ink was developed in the exhibition: ‘Perspectives. 
Art, Inflammation & Me’ which was part of the course ‘Art 
and Diseases’ in the Polytechnic University of Valencia. In this 
academic environment, a group of artists/students and Crohn’s 
patients met; the purpose was to strengthen ties that would enable 
a collaborative experience for the creation of a piece of art. The 
use of animation as a form of art and as mediation has two goals. 
On the one hand, it helps people to get better understanding of 
those patients affected by Crohn. On the other hand, it acquaints 
chronic patients with the language and artistic values of animated 
images, providing them with another way of seeing their own 
reality. In this lively work, the audience can see how the relation-
ship between a middle-aged man and his pet squid develops. The 
metaphor that arises here is the subtle treatment of the differ-
ent phases of Crohn’s disease represented in the symptoms and 
the observation of them which are explicit in the squid ink stain, 
and in the parallelism reflected in the problems of a man with a 
fountain pen, and the loss of car oil. Finally, the acceptance of the 
mishaps of everyday life helps the man and the squid to mitigate 
or solve the problem, by changing their attitude towards it.
 The second project, C Plan, was conceived for the First 
International Short Film Festival Arts and Disease (FICAE) in the 
animated short category. The aim of this festival was to promote 
through a positive vision sensitivity and social awareness of the 
disease hepatitis C. In this case, an explorer goes into the jungle 
to look through his binoculars at a “seemingly” harmless chame-
leon. Actually, what is shown is the relationship between the doc-
tor specialist and the disease, which is an infection that gradually 
destroys liver cells. The metaphors used in this short film are done 
through physical and/or behavioral similarities: firstly, the explor-
er represents the doctor, and the chameleon the hepatitis C. Sec-
ondly, a thorough study through an optical instrument is symbol-
ized in the metaphor prismatic-microscope. Then, the absence of 
evident symptoms is exemplified by the chameleon which is a si-
lent and calm animal that can hide efficiently as the destruction of 
tissues of hepatitis C sufferers which take some time in appearing. 
Later, the degeneration of the hepatitis C patient’s liver from a 
healthy to an unhealthy one is represented by the metamorphosis 
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the chameleon undergoes, becoming into a Jackson chameleon, 
which has a more striking appearance due to its horns. This is why 
the explorer tries to catch the animal with a network molecule; 
such network is done with the image of boceprevir which is a drug 
that hepatitis C patients combine with two other drugs (pegylated 
interferon alfa 2-b and ribavirin) to slow the progression of the ill-
ness. Finally, he catches the chameleon and places it on his shirt, 
at the height where his liver is located and with the same shape of 
it. Eventually, the chameleon winks and the eye becomes a torn 
pupil which is a feature of snake eyes. Thus, the transformation is 
suggested by the chameleon turning into a dangerous animal once 
again (an outbreak of the disease, when everything seems 
under control).

2 · Theory and Practice of Using Animation as 
Therapy
It is a fact that, traditionally, animation has been used in the 
entertainment industry. However, new forms of application have 
been carried out. According to the animator Sara Watt, the mix 
between creativity and routine is a way of therapy, where the 
animation has a relevant function. It permits different levels of 
concentration, depending on which task is the animator involved 
in along the production stage. There are two forms of using 
animation as a therapy: first, making animation, participating 
actively by using a practical approach, empowering the person to 
explore visual, touch and auditory manner. By working like this, 
the person is able to extend his story beyond the words, in order to 
release a relevant event; for example, a trauma. Secondly, watch-
ing animation allows and stimulates the dialogue, generating new 
ways of seeing the reality that is important to the person. By being 
exposed to animated films, the patient may generate a response 
with psychological significance, associated with intensive emo-
tional levels.
 Occupational Therapist Helen Mason describes the practice 
of using animation in therapy, as an ideal process of externaliza-
tion of the person who has difficulties in verbalizing thoughts and 
feelings. It is also remarkable that animation has the property 
of representing real anonymous people by using symbolism and 
expressive resources.
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3 · Working with e(motion). The vision of the dis-
ease from animation
 The link between artist-patient-doctor-environment was a col-
laborative discovery for everybody: the patient, the physician, and 
the artist. Using animation to show some problems about diseases 
from a poetic and metaphorical approach benefited everyone. The 
animation can let us know the daily life of some patients, their 
feelings and stories, endowed with life through animation. Look-
ing into the internal knowledge of the patient through aesthetic 
emotions and his expressions, the artist creates a display of the 
patients’ own experiences. In such display, the human being is the 
agent of all aesthetic manifestation in a social universe, where all 
the experiences are integrated into an expressive medium.
 In order to let the public know about both, autoimmune in-
flammatory diseases and viral ones through two animated shorts, 
animated characters were used so as to portrait the experiences 
of the patient and the doctor. By using animation as a form of art, 
a positive emotional response of the patient has been obtained 
, since he has seen that his concerns, ideas and feelings were 
shown in this environment, and, by doing this, his feelings were 
recognized. Empathy between the patient and the artist facilitated 
finding formulas that were a reflection of Crohn in physical (ink, 
oil), psychological (fear, shame), and social aspects (confinement, 
loneliness) reflected in Squid Ink. The animation as a therapeutic 
tool has provided a successful outcome for the patient and for 
the artist since it has been used as a resource that has increased 
emotional well-being. Motion pictures give us the ability to sort 
and present the experiences and feelings in a different way, which 
may have restorative effects.
 In the present paragraph, we are going to see what therapeutic 
benefits can bring animation itself. Firstly, it can reveal pathologi-
cal individual moods through characters. It is effective for the user 
to express his feelings, fears and anxieties without fear of reprisal, 
transmitting information and knowledge through emotions. 
Secondly, animation develops creative thinking by introducing a 
mental work mode open to the outside, extremely perceptive and 
receptive, facing animators with their own ability to arise from 
inside and link us to the world through graphic activity, that is, our 
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drawings. Thirdly, animation promotes the ability of sublimation 
and metaphorical organization. Fourthly, the creation of a link or 
a connection between patient-artist and physician-artist is done 
due to the participation in a special activity, such as transmit-
ting something intimate and seeing it materialized in animated 
images. Fifthly, the artist bestows empowerment to the patient. 
He can control how he tells his own story, his point of view about 
what is happening to him, expressing his emotions, feelings and 
thoughts in relation with the disease, being able to feel autono-
mous. Consequently, self-esteem arises, turning away the preju-
dices the patient has to deal with. What is more, animation will 
help the viewers to identify the daily difficulties experimented by 
both the patient and the physician. Finally, the animation gener-
ally takes place in a group, which enhances the interactive aspects 
and responsibility by discovering one’s own sensibility, imagina-
tion and creativity.

4 · Methodology, From Symptoms to Monitoring
The methodology used in the process of realization of both short 
films relied almost on the same structure, but with some distinc-
tive elements.
 Firstly, in Squid Ink, the first encounter between patient-artist 
was in a programmed meeting planned by The Faculty of Fine 
Arts, where the former collaborated closely with the latter by 
means of recounting his clinic history. In this sense, the anima-
tor could perform the piece of art by understanding Crohn and 
getting involved in the day-to-day patient’s life. Immediately after 
the first contact, the patient was requested to write about his per-
sonal experiences and memories as a Crohn’s sick. In describing 
these feelings, expressed symbolically, the patient was trans-
formed into an agent and could become a key element to reveal 
a collective sensibility. This paper takes the experience of living 
with this illness as the basis for creating a first draft of the script, 
being reduced to a quarter of its length into different stages.
 As just noted, the written material of great symbolic content, 
provided by the Crohn patient, was the germ of the narrative 
structure of Squid Ink together with the patient’s own voice as nar-
rator off, in his mother tongue, Valencian/Catalonian. There are 
some key words that are repeated all over the text like “interior,” 
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“control,” “fear,” “diarrhea,” “medicines.” Such words were the 
clues that help the artist to imagine certain images that she would 
later use in the development of the film. The relationship between 
a human character and a marine cephalopod provides narrative 
excuses to defuse symptoms of the pathology treated.
 Considering what Paul Wells said in his book ‘Understanding 
Animation’ (1998), the use of metaphor invites the interpretation 
of images that could be ambivalent and invites the viewers to be 
active by broadening their minds, looking beyond the obvious. 
For example, the ink was used in two ways: firstly, as a tool to draw 
and/or write; secondly, as a natural defensive secretion. In the 
case of squid, the ink would be, on the one hand, an eschatologi-
cal stain that troubles the environment and the existence of the 
characters, and, on the other hand, the vehicle that represents the 
path to the solution.
 The resulting portrait of the conceptual ideas of the psycho-
somatic patient was divided into four phases, breaking down as 
a global guide the following events: symptoms of the disease, 
finding them, acceptance by the patient, and finally recovery / 
improvement.
 Secondly, for C Plan, the meeting between the people involved 
in the film was different from Squid Ink because in this film the 
point of view came from the specialist not from the patient. Fur-
thermore, there has already been a previous and binding personal 
relationship between doctor and artist, making the meetings more 
familiar and informal. Data collection of these meetings with the 
physician was carried out during an intense interview recorded by 
a tablet. In such meetings, the doctor explained his research pro-
cess about the hepatitis C disease. After analyzing the resulting 
audiovisual content, the artist proceeded to transcribe the most 
important ideas from the interview, highlighting key words that 
would give way to the first draft of the script, with the ultimate 
synthesis of a life devoted to the study of hepatitis C. As in Squid 
Ink, the starting point of the argument and an essential part of the 
process of writing the script was the analysis of the experience of 
a person who knows this disease deeply, but this time “from the 
other side”. The relationship between the small sauropod and the 
explorer who is stalking it dramatizes pathological connotations 
once again.
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 This short film is characterized by a synthetic animation 
where the pauses and silences of the characters are as important 
as the actions carried out, for instance: the explorer looks through 
binoculars at the chameleon and the only movement is the reflec-
tion of light on the lenses and the wink of the animal. This cycle 
has been used as one of the major resources within this methodol-
ogy of minimal animation.
 The narrative structure of C Plan is divided into four parts: 
exploration (the explorer in the jungle watching through his bin-
oculars at the chameleon), manifestation (the chameleon evolves 
and shows an aggressive attitude), intervention (the chameleon 
was captured using a network of molecules) and finally, monitor-
ing (the explorer will monitor the chameleon, to prevent a possible 
resurgence). In each of the previous parts, metaphors are used 
linking concepts of medicine to the symbolic field of animation.
 Unlike Squid Ink, in which the patient uses his own voice as 
voice over, in C Plan, the doctor’s voice is replaced by a third 
person’s one. The starting point of this animation project arose 
from the interest of creating a cartoon production, making the 
active involvement of the doctor the core of it. In the case of Squid 
Ink, it works the emotions of a man with Crohn regarding his 
condition. In this sense, the patient moves from a passive subject 
into an active one, improving his attitude towards the disease, 
benefiting the treatment of it. In C Plan, however, the view of the 
specialist in the digestive system was adopted; such view relies on 
performing analysis and researching on hepatitis C rather than on 
producing diagnoses and prescribing treatments. In this way, the 
physician aims at eradicating this disease, and, therefore, curing 
these patients focusing on the research side.
 Regarding the outcome, both short films were completely 
different. In the case of C Plan, the physician saw the film with 
the artist on a tablet. When he was watching the film, he could see 
that everything he has said in the interview he held with the artist 
was materialized on the screen. The physician told the artist that 
he found really amusing the way she imagined the virus as a cha-
meleon and himself as an explorer, who is constantly keeping an 
eye on the chameleon as he does with the virus in real life. In the 
case of Squid Ink, the experience was more moving; the Faculty 
of Fine Arts which had organized the first meeting was the same 
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that invited the patient to watch the film together with the artist at 
university. The artist considered important to record the meeting 
since it was the first time the patient could finally see the product 
of his and the artist’s work. While he was watching the film, he 
was completely focused on the screen, he felt really charmed to 
see him and his own life reflected on an animated character. Once 
the film had finished, the patient hugged and congratulated the 
artist since as he said in later emails:

“The experience with you (the artist) from the first meeting, 
the letter you sent me, and the recording (of the patient’s own 
voice); everything has been wonderful and I didn’t know that 
it existed, you made me discover a world that was distant to 
me where that union artist-patient-society is clearly shown, 
I think that the way of transmitting that sensitivity, that way 
of capturing what many times isn’t said with words has really 
touched me.”

5 · Conclusion
Before entering in the presentation of the conclusions of the films 
and, later, the artist’s, it is convenient to inform the reader about a 
crucial day in the patient’s life: the day in which he was diagnosed 
Crohn’s disease in 2008. Such relevant fact led him not to “feel 
incapable” as chronically ill, but to concentrate on his “ability to 
be able” to go on with his life. Another significant event occurred 
in 2012, when he participated in a collective psychological pro-
gramme to learn techniques and self-management skills, which he 
subsequently transmitted to other patients. The following year, he 
received another medical opinion and, therefore, the treatment 
was changed. This was a significant physical and psychological 
improvement for him. He began to think not as sick and started 
to consider Crohn as a guest, not as an intruder. In the patient’s 
own words: “I feed it, I give it medicines, I take care and pamper 
it, so that it does not rebel and eject me its ‘ink’”. After watching 
the film, the patient uses the word ‘ink’ to illustrate the parallelism 
and link his own life with the protagonist of Squid Ink. The patient 
sums up the four steps that the artist has mentioned before: he 
was diagnosed, and little by little he learnt how to have a better 
life quality by accepting his situation and trying to help people in 
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the same circumstances. Therefore, the message of the film relies 
on the patient’s ability and willingness to go on with his life in a 
positive way, not victimizing, but accepting that Crohn is part of 
his life.
 In the case of C Plan, it is important to highlight that the artist 
dedicated this film to pay tribute to a family member who has 
dedicated all his life to researching and trying to cure Hepatitis C. 
The short film tries to portrait through the image of the chamele-
on how difficult is to deal with this illness since the symptoms are 
not visible until it is too late and the illness revives. As the doctor 
said in ‘Levante’ newspaper: “the virus is difficult to eliminate, 
it remains hidden for many years; then, it reemerges and adapts 
to the new medicine reappearing with a new genetic mutation 
that resists to the therapy.” The message of this short film tries 
to be political, since in Spain 12 people suffering hepatitis C die 
every day, because of the absence of affordable new generation 
treatments. So, the physician transmits the artist his impotence 
as a professional who has the formation of curing people, but who 
lacks the necessary material (the treatment) to do that. Therefore, 
the implicit aim of C Plan is to raise awareness of the terrible situ-
ation hepatitis C patients are suffering nowadays.
 From the artist’s point of view, the production and the devel-
opment together with the relationship forged with the patient and 
physician were a complete new and learning experience, which 
taught the artist how to relate art and science. The artist real-
ized that it is an interesting field to explore and know more about 
the artistic and medical implications not only, for animators, 
patient, and physicians, but also for therapists and psychological 
staff who can apply animation in their work. Sharing experiences 
and artistic expressions with people outside the field of anima-
tion in adulthood has proved to be highly satisfactory. Using this 
medium, animation, the actual experiences of Crohn’s patient 
and of the specialist in hepatitis C are recorded in a way that is not 
usually as normal as could other issues be, such as violence, love, 
and injustice, among others.
 The representation through animated characters involves 
an active form of displaying the reality, presenting a new way 
to relate to difficult situations without the risk that this would 
represent in the real world. In this sense, animation would be also 
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opening a door for integration and a horizon of hope. Through 
animated shorts films, sick people, Crohn’s, hepatitis C or any 
other pathological disorder may be a little more visible.
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Notes
1Squid Ink participated in the international exhibition Perspec-
tives, Art, Inflammation and Me at the Bella Center Hall C in 
February 2014 20-21-22 days in Copenhagen (Denmark) on the 
occasion of the 9th Congress of the European Crohn’s and Colitis 
Organisation.
2C Plan won a Special Mention for Best Animated Short Film at 
this festival (FICAE).
3 Like the chameleon, which change its color depending on the 
mood, health and temperature, the diseased liver with
cirrhosis presents a different aspect to what would be normal: 
spider veins, increasing its size, lymph ...
4 It may seem contradictory, but the chameleon with a torn pupil 
could refer to the serpent as a symbol of health and medicine, as 
shown by the rod of Asclepius.
5 In these particular cases, the animation has come from stories 
and interviews what provide a narrative exploration vehicle.
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Abstract
Animators and illustrators are often recognized and admired for 
a particular style, one that communicates almost like a signature. 
Sadly, while an artist might be sought out because of a stylistic 
approach, the quality called style, whether it is visual or textual, 
has historically been separated from invention [1] and not often 
viewed as a way to communicate the more important idea of 
meaning as shared understanding. Style is limited, not only to 
the unique quality of the indi-vidual, but also to those periods 
of time that can be characterized by shared features [2]. In text, 
style often places an emphasis on elegance [3]. These boundaries 
undervalue style’s potentially more complex contribution, leaving 
animators and illustrators holding the short end of the stick when 
it comes to arguments for the value of the stylistic aspect of their 
work. Meaning has been importantly, if traditionally defined 
through the lens of language. That definition is not sufficient. My 
previous work on visual/verbal interplay [4] explained why im-
ages create meaning because of the specific spatial relationships 
they communicate. This paper further explores that territory by 
suggesting that not only do spatial relationships produce mean-
ing that text cannot duplicate, style as style-contrast, can make 
meaningful contributions as well. In order to build the case, this 
paper analyzes the short film Pro and Con, not only to show how 
two animators created style-contrast to communicate meaning, 
but also to show how analysis can lead to new opportunities for 
in-vention in this realm. 

Susan Hagan1

hagan@cmu.edu



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

410

1 · Introduction
An assumed value exists in the ways that animators and illustra-
tors explore and use their materials, developing an approach that 
is theirs alone. Arthur Rackham blended muted colors and organic 
lines as if each fantasy embodied the sound of a minor key. Ralph 
Steadman controls a brilliant chaos in ink [5]. Joan Gratz morphs 
plasticine mediations that are both cohesive and unexpected, such 
as those found in Mona Lisa Descending a Staircase [6]. Joanna 
Priestley has created her own unexpected changes by switching 
mediums, as found in the shift from drawing to photograph in 
Voices [7]. These differences in style invite the audience to be 
inspired by the artist’s way of seeing—potentially changing the 
way that each individual thinks. But meaning is not about what 
we individually think. Meaning traditionally focuses on how we 
rearticulate thoughts using language in ways that we can share as 
a community, and in that sharing, gain deeper understanding [8].  
Therefore, for all of its value, an analysis of style is often limited 
to an approach, or the mastery of materials rather than the ways 
that style might add meaning in the traditional sense. The value 
of meaning should not be underestimated. An ability to embody 
meaning has long been thought of as text’s domain. [9]. A com-
mon cliché is that you do not know until you have words for what 
you know. In Rhetoric of the Image [10], Roland Barthes notes 
that text re-articulates thought, and that images, if they are to 
provide meaning, must do the same. The conventional wisdom 
continues to be: in order to re-articulate thought, language of a 
sort is necessary. Using Barthes’ logic, images must translate into 
a kind of text that an audience can share. But meaning, as shared 
understanding, does not have to be considered from a basis in 
lan-guage alone. Meaning as “words” alone ignores that what 
we share is spatial as well as textual [11]. Spatial relationships 
communicate understanding that text can only approx-imate. For 
example, if the text states, “the cat is next to the oak table near the 
refrigerator,” the few words available to show spatial relationships 
can only communicate sloppy approximations that each person 
will view differently [12]. However, even if we agree that spatial 
relationships within images are meaningful, the problem for style, 
as one small feature of those images, still exists. 
 Of course, developing and mastering a recognizable approach 
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provides a richer visual experience that is difficult to categorize. 
Certainly, that experience includes features that transcend the 
traditional definition of meaning. For example, Ralph Steadman 
was Hunter S. Thompson’s complement. As Jann Wenner noted 
in For No Good Reason, “Ralph was willing to go to extremes 
that Hunter was not willing to…” [13]. Steadman’s style gave a 
synergistic energy to Thompson’s words that the author could not 
build from the alphabet. However, even though exceptional col-
laborative teams push a synergistic agenda, the question persists. 
Does a focus on style, as a surface effect, mask an opportunity 
for animators and illustrators to make new stylistic contributions 
that contribute to meaning within the interplay of text and image? 
Does failing to analyze that aspect of style limit our imaginations 
concerning what the artist contributes to an argument or story? 
 This paper seeks to expand the artist’s opportunities for mean-
ing making in inter-play—the interaction between text, image, ty-
pography, and sound. It first shows why existing work, specifically 
Priestley and Gratz’s Pro and Con (1993), uses style meaning-
fully. But this analysis also considers how a 2.0 version of stylistic 
exploration might evolve. In both situations, these contributions 
to meaning emerge as moments of style-contrast. Style-contrast 
is meaning communicated through changes in style that result in 
messages that can be shared. But in considering style-contrast, it 
is important to re-member that neither text nor image alone can 
communicate all aspects of meaning. Text excels at statements, 
questions, and demands [14], while images provide necessary spa-
tial relationships [15].  Style-contrast similarly makes important 
contributions to meaning in interplay with language. 
 In the example studied here, meaning emerges when a change 
in style interacts with text to either challenge or clarify [16] what 
would seem to be the default meaning of a place or person, in 
collaboration with words. The interplay of image and sound in 
Pro and Con [17] began when Priestley and Gratz were awarded 
a grant by the Percent for Art Program [18]. With that grant, they 
developed a nine-minute animation in which two different artists 
create one experience. In Pro and Con, the animators provide a 
window for the audience to reflect on life in prison. 
 This short film is an exploration and presentation of two points 
of view in prison life—the perspective of a prison guard, the “pro” 
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side, and the perspective of a prisoner, the “con” side. These two 
sides separate through the use of title cards that introduce first Pro 
and then Con. Priestley summarizes the animation:

Pro and Con looks at an African American, female correc-
tions officer, taken from interviews with Lt. Janice Inman, 
and a white, male inmate, written by Jeff Green. It includes 
self-portraits that were drawn by inmates at the Oregon State 
Penitentiary and animation of contraband weapons and 
crafts confiscated from inmates. Pro and Con uses a variety of 
techniques: object animation, puppets, drawings on paper, cell 
animation and clay painting. [19]

 This summary suggests that style-contrast in Pro and Con 
emerges from three different voices: those of Priestley, Gratz, and 
the inmates. The style used by each animator alerts the audience 
to the meaningfully different situations that the guard and the 
inmate inhab-it. Priestley’s style on the Pro side of the anima-
tion gives presence to the prison guard, who is both line drawing, 
created with white lines reversed out of a black background, as 
well as a colored pencil “completed” individual. Interestingly, the 
guard’s thoughts are physically represented using a variation on 
Priestley’s style. For example, the guard thinks out loud about ste-
reotypes stating, “I think that people perceive corrections as in the 
old days when they had the bars that were separating the inmates 
from the officers.” As she speaks, not only do we see the guard 
through the artist’s style, we also see what she is thinking as we 
watch the bars close and hear the sound of the doors locking. This 
is not a manifestation of style-contrast done by a single animator, 
because part of Priestley’s style includes mixing mediums. Even 
so, employing a change in materials creates a signif-icant distance 
between the guard’s thoughts and the physical representation of 
the guard herself. These new materials overlap her, divorcing the 
speaker from the thought, causing us to notice what might have 
been otherwise forgotten. That said, style-contrast as a collabo-
rative interaction of explicitly different styles still begins on the 
pro side when the guard, Janice Inman, talks about her prisoners. 
As she does so, Priestley introduces drawings that the prisoners 
themselves have created, including self-portraits, art on craft 



Developing Style as Meaning in Animation
Susan Hagan 

413

sticks, and collages. For the most part, the movements of these 
prisoner-generated arti-facts are less fluid than the guard’s, and in 
this way animated movement mimics actual situation.
 Once the Con side begins, Gratz’s style takes over. That style 
is identified by her use of clay painting, which she pioneered 
[20]. It is characterized by an elegant morphing of the image 
from one moment to the next, which seem to be driven by sound 
or language cues. The prisoner that Gratz’s style embodies is 
represented by fully saturated color as well as dark foreboding 
black and white. The animation morphs from strong physical 
features that are in line with the prisoner’s statement, “I’m 6’2”,” 
to another version of his body, in which he almost disappears. He 
disappears because his friends have forgot-ten about him, which 
is clear when this prisoner states, “I wonder if they ever think of 
me.” Sometimes, he is presented with realistic features, while at 
other moments he is represented with colorful but more mon-
strous features that almost echo the painter Willem de Kooning’s 
work in the presentation of its distortions.
 It is important to note that, just as Gratz’s prisoner becomes 
monster, Priestley’s guard also morphs at one point into a white 
on black line drawing of a monster who says, “as soon as they 
break a rule, I turn into the exorcist.” These unexpected monsters 
are not style-contrast as defined in this paper. Those monsters 
are distortions in the spatial relationships. Style as it is considered 
here are the materials that an artist typically works with and the 
way he or she works with them, regardless of the objects depicted. 
In considering the use of style-contrast in this paper, the focus is 
on qualities that show a marked difference from the artist’s typical 
approach. The spatial relationships that create a face or prison 
bars are already assumed to communicate meaning, and there-
fore, not a stylistic feature for study. One stylistic feature that 
would be interesting to consider in the future is sound. Priestley 
notes that sound within her work is a critically important com-
ponent [21]. In this paper, while sound, in terms of inflection’s 
affect on words, is considered, unfortunately, any other important 
sounds that are outside of language are also outside of the scope 
of this analysis.
 Priestley and Gratz as collaborators, create style-contrast 
when they juxtapose their own very different styles to suggest a 
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meaningful difference between pro and con. This paper not only 
values those stylistic moves as a critically meaningful way to show 
differ-ences between the two main characters in the film, but also 
takes a keen interest in how their work can inspire us to consider 
new variations to their process. In doing so, a 2.0 version of 
style-contrast might suggest further inventional exploration that 
could be a particular strength for animation as well as illustration. 
Unfortunately, the limitations of time and space mean that this 
analysis can only include Priestley and Gratz’s styles. Considering 
the prisoners’ lens, though a fascinating aspect of their work, must 
be left for another day. In the inspirational arena that Priestley 
and Gratz present, style-contrast as a meaning-making element, 
again emerges in synthesis with the language that helps to inspire 
it. As stated earlier, each aspect of communication contributes 
meaning making elements that the others cannot duplicate. 

2 · Image
In order to simplify the project, consider that artists express them-
selves using four basic perspectives—realistic, distorted, simpli-
fied, and nonobjective [22]. Realistic shapes repre-sent the three-
dimensional world. Distorted shapes show objects that have been 
pushed and pulled in unnatural ways. Simplified shapes include 

F.1 A sampling of 

realistic, distorted, 

and simplified shapes 

from Pro and Con. 

Priestley’s work is in 

the first row followed 

by Gratz’s work in the 

second row.
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only the information necessary to name the object. Nonobjective 
shapes are geometric or unnamable objects.
In Pro and Con, Priestley incorporates realistic, distorted, and 
simplified shapes to rep-resent the prison guard, Lt. Janice Inman. 
Gratz focuses on realistic as well as a variety of distorted shapes to 
represent the prisoner, Jeff Green (Fig. 1).
 For the most part, when drawing the prison guard, Priestley 
employs realistic and simplified shapes that we would most likely 
recognize as Inman. However, there is one moment in the film 
where she surprises us with the more monstrous distorted shape 
shown in the middle of the top row of Fig. 1. This monster reflects 
a moment in the text when Inman says something surprising, “I 
turn into the exorcist.” That textual element and the reason for 
those words will be discussed in more detail in the next section. 
But in terms of image development, Priestley’s use of color is 
less saturated than what is seen in Gratz’s clay painting, as shown 
in the Fig. 1 juxtaposition of Priestley’s guard (top left) next to 
Gratz’s prisoner (bottom left). Priestley’s sketched lines and 
subtle hatching help to build the quieter dimensions of the guard, 
a woman who feels it is important for guards to stay in the back-
ground. 
 Gratz gives life to the other side of the bars. The prisoner is 
literally more colorful and has more visual weight because of the 
quality of the plasticine. Gratz’s prisoner com-municates a visual 
density that the guard Inman, though Priestley’s representations, 
rarely conveys (the drawings that give Inman more density have 
been created by the prisoners). Visually, this decision makes 
sense. Inman at one point notes that, “as long as everybody’s 
abiding by the rules, they’ll hardly know that I’m there.” By repre-
senting Inman with less saturated color, Priestley visually echoes 
the idea of “hardly knowing I’m there.” On the other hand, the 
inmate Green clearly is present, as he must be. This is his house, 
which is reflected in the density of the plasticine that works with 
statements like, “I’m 6’2” … rolls of steel and sex appeal.”
 Using these two distinct approaches, the animators not only 
find important ways of separating two different populations, they 
find ways of communicating what is not in the text. For example, 
Gratz visually clarifies what the inmate means when he states that 
he wants to be, “successful and happy.” Gratz shows what success 
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and happiness means by painting a strong body covered in money. 
In this version of success and happiness, a good-looking body and 
lots of cash define the terms. For this inmate, “the good life” has 
to be seen from the outside.

3 · Text
The prison guard, Lt. Janice Inman, who again is the pro part of 
pro and con, speaks first. She speaks mostly about the institution 
and the inmates, devoting very little time to herself. So when she 
does focus on herself, the moment stands out. When talking about 
the institution, she makes statements such as, “I think people 
perceive corrections as in the old days when they had the bars 
that were separating the inmates from the officers. They mostly 
looked at officers as turnkey…” Here, Inman maintains distance by 
reflect-ing on others instead of self. Thoughts about the inmates 
include, “I think we should have a lot more programs to rehabili-
tate folks—to let them know that there are different alternatives 
to the way that they’re living out there on the streets.” Her pace is 
measured, as her words suggest empathy. However, that changes 
when she talks about herself. Here the force of her voice is more 
animated as she affirms, “I want to walk out of this jail alive when 
my eight-hour shift is over.” This moment does not last, and 
because it does not, what she says next is all the more chilling. In 
the same measured but more flattened tone she states, “as soon 
as they break a rule, I turn into the exorcist.” Here, the words are 
dramatic, but the voice is not. Her tone, if not her words, seems to 
sug-gest that this more violent persona is just part of prison life. A 
pro must take on certain attributes of the con.
 The prisoner Jeff Green for his part speaks mostly about 
himself and less about the other inmates and the institution. Like 
Inman, whose thoughts about her personal safety are revealing, 
Green’s thoughts about safety expose an altered definition that 
suggests his place in the world. Green boasts, and is clearly the 
prisoner when he states, “If your little brother got sent up he’d 
come to me for protection… and that’d scare the shit out of ya.” 
But like Inman, Green is not simply of one type. His personality is 
not black and white—pro versus con. It is pro and con. The compli-
cations emerge in statements such as “death of a family member 
double hurts in prison.” Complications concerning who he is also 
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emerge between, “I dream of getting out of here with a master’s 
degree and in perfect physical shape,” which again sounds like 
the boasting of the prisoner, versus how he sounds when he talks 
about his daily life, which includes, “college almost every after-
noon; evenings I study or watch TV. I read a lot and I write a lot of 
essays. I dream a lot.” These everyday moments are a positive part 
of his life that Priestley and Gratz incorporate to show a shared 
humanity. 

4 · Further Exploration of Style-Contrast as Meaning 
in Animation
The use of style-contrast as part of the interaction of image and 
language in Priestley and Gratz’s work inspires further explora-
tion. These two animators added meaning through a careful 
side-by-side collaboration. Priestley shows the more powerful 
Inman through less saturated color in order to visually communi-
cate Inman’s perspective on the role of the guard. Gratz animates 
the less powerful Green through more saturated color in order to 
visually communicate his presence in the prison. Using that work 
at a starting point, this section considers how a 2.0 version of that 
collaboration might further con-sider style-contrast not only as a 
collaboration between two animators placed side by side, but also 
as an interwoven collaboration, again synthesized with the text. 
In that interweaving, the opportunity to communicate nuanced 
similarities between Inman and Green’s personalities emerges. 
But interweaving must do its work without losing the distinct 
differences that Priestley and Gratz employed in their meaningful 
expression of guard and inmate.
 Further reflection reveals not only the differences between the 
guard and prisoner, but also the more hidden similarities between 
the two main characters in this short ani-mation. Short animation 
of course does not equal a short commitment in time. Pro and Con 
took the animators three years to complete [23]. Because explora-
tion in animation is such a time-consuming process, scholarly 
analysis might aid artistic growth by showing new avenues of 
creative opportunity. In this case, the opportunity is in the way 
that style-contrast, as a nuanced exploration might reveal more 
about a character than any photograph could produce. 
 As noted earlier, what we see in Pro and Con is an inmate who 
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sometimes sounds more like the corrections officer, and a cor-
rections officer who sometimes reveals a side that feels more con 
than pro. While still maintaining a style emphasis for each charac-
ter, in order to identify their differences, opportunities to com-
municate human complexity become available in those moments 
when style-contrast merges with language-contrast. Language-
contrast occurs when the character’s statements complicate them 
in ways that our stereotypical understanding of pro and con would 
not anticipate. The prisoner talks about quiet nights reading. The 
guard becomes the exorcist. Language-contrast produces clear 
entry points for style-contrast features.  
 For the inmate, one example of a personality overlap with 
the guard occurs when the prisoner’s language seems so much 
more likely to have come from a person on the outside. It’s as if a 
guard is talking about what he does when he gets off work. But it 
is instead the prisoner Green’s voice saying, “Evenings I study or 
watch TV. I read a lot and I write a lot of essays.” In that moment, 
the prisoner’s life is so normal, so much more pro than con. It’s 
ironic. We might think Green was just another guy if we didn’t 
know differently. Here is the opportunity, built from analysis, to 
use style-contrast to change the style of “the con,” in order to 
communicate meaningful subtleties through stylistic change. 
 Consider how this prisoner, who reads a lot, might become a 
more complex human being, one who is both more frightening 
because he can pretend to be like us, as well as more sympathetic, 
because he only wants what we want. If that statement about his 
evenings reading and writing essays was the first we heard from 
him, we might wonder who this is. And if while making that state-
ment, he was drawn using the same style as the corrections officer, 
his everyday activities: studying, TV watching, reading and writ-
ing, might mark him as belonging on the other side of the bars, 
seeming at first to be like the “ordinary” person that he wants us 
to see. 
 Of course, for most of the animation he must take on his more 
common clay painted ethos of the prisoner, a person who clearly 
exists in language when he states, “maybe I’ll run into my old 
acquaintances, and they’ll be jealous of me for a change instead 
of me constantly envying them.” With those sentiments, the 
morphing plasticine would begin to form him as the con and not 
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at all like the guard who wants prisoners to “hardly know that I’m 
there.” For the prisoner Green, the old acquaintances, the other 
cons, are still important to him. Their opinion still matters. He is 
again the clay painting, becoming even more fully formed as the 
prisoner when he states, “If your little brother got sent up he’d 
come to me for protection… and that’d scare the shit out of ya.” 
Style-contrast leads to a next iteration of Priestley and Gratz’s 
inspiration. It signals subtle ah-ha mo-ments when style inter-
weaves with language to show the complexity of human nature. 
By meaningfully showing that complexity, style challenges default 
understanding of a person or a place. 
 In this example, when the prisoner is his more positive self, in 
other words, the out-line drawing, he shares human frailty. When 
he becomes his more dominant negative self, the filled-in clay 
painting, he no longer reflects aspects of character that we might 
attribute to the corrections officer. The unsavory and threatening 
character that he’s become starts to fill in. It is in that moment 
that the audience would begin to see that he is probably where he 
belongs. But it is not an easy understanding, and we see it. Style-
contrast could signal this transition even before the next textual 
cue completes our view of the con. Similarly, when the guard 
becomes the like the “exorcist,” the opportunity emerges to show 
her plasticine self, the clay painting that would remind us that this 
woman might seem vulnerable, but she is as tough as she needs to 
be in order to cope with her environment. 
 Animators and illustrators do not only create a style that is 
novel, they create meaning through that style. Experiments with 
style-contrast, whether through a completely novel expression by 
one artist, or a collaboration of different styles by multiple artists, 
might uncover new ways of exploring meaning through style. 
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These interactions have the potential to add new depth to the 
experience of looking for meaning in the interplay of image and 
text. 
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1 · Introdução
Nesta secção descreve-se o conceito de jogos sérios e de jogos 
digitais terapêuticos, bem como o papel do desenho no seu desen-
volvimento.

1.1 · Jogos, Jogos Sérios (Serious Games) 
e Jogos Digitais Terapêuticos
No contexto do trabalho desenvolvido e do presente artigo é 
importante delinear uma possível definição de jogo sério. Nesse 
sentido, Mike Zyda [1] estabelece uma atualização lógica do 
termo, partindo da definição de jogo:

“Dictionaries tend to define a game as a physical or men-
tal contest, played according to specific rules, with the goal 
of amusing or rewarding the participants. When seeking a 
definition of the more specific term (...): “Video game: a mental 
contest, played with a computer according to certain rules for 
amusement, recreation, or winning a stake.
Developing a science of games opens up a huge potential for 
the wider application of games in governmental and corporate 
arenas. The formal definition might read as follows: “Serious 
game: a mental contest, played with a computer in accordance 
with specific rules, that uses entertainment to further govern-
ment or corporate training, education, health, public policy, 
and strategic communication objectives.”

A definição de jogo sério não é consensual pois depende da per-
spetiva de quem a define, mas, de um modo geral, um jogo sério 
tem como base os princípios de um jogo, sendo que a sua função 
principal passa do entretenimento puro para a transmissão de 
conhecimentos ao jogador em áreas como a gestão ou educação, 
a experimentação científica, a saúde, o planeamento urbano e a 
engenharia, a religião, a política ou a publicidade, entre outras.
A aplicação de jogos sérios no contexto da saúde está a tornar-se 
comum pois tem direta ou indiretamente, um impacto positivo 
nos efeitos fisiológicos e psicológicos dos pacientes [2], sendo que 
há cerca de uma década que os videojogos têm vindo a obter um 
franco reconhecimento como ferramentas motivacionais na área 
da reabilitação [3].
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 O desenvolvimento desta área dos videojogos torna-se ainda 
mais fundamentada se se observar os resultados do estudo 
realizado pelo Entertainment Software Association – Games: 
Improving Health [4] em que os videojogos são encarados como 
ferramentas úteis para a preservação e melhoria do bem-estar das 
pessoas.
 Testemunho deste facto foi a constatação de crianças que jog-
aram a versão da Wii do jogo Sports Active (2009) de forma com-
petitiva e em grupo, perderam peso, melhoraram o seu bem-estar 
e aumentaram a capacidade de concentração necessários para 
atingirem melhores resultados académicos; outro exemplo refere 
o aumento em 15%, da força de braço dos pacientes que sofreram 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) e que jogaram videojogos ou 
usaram ferramentas de realidade virtual nos seus programas de 
fisioterapia.
 Sendo que as várias áreas dos jogos sérios terapêuticos levan-
tam problemáticas específicas, analisando-as transversalmente 
no contexto da fisioterapia convencional [5], são identificados três 
problemas principais:
 1. é frequentemente dolorosa, aborrecida e desmotivadora, 
conduzindo a uma fraca evolução ou melhoria da situação dos 
pacientes;
 2. é necessário despender de muito tempo para efetuar a tera-
pia (talvez até como causa do 1.o ponto);
 3. requer o acompanhamento por vários terapeutas.
Na perspetiva do trabalho desenvolvido estes foram aspetos es-
senciais e orientadores.

1.2 · O Papel do Desenho no Desenvolvimento 
de Videojogos e Jogos Sérios
Sabendo que uma equipa de desenvolvimento de jogos incluí, 
normalmente, Produtores, Designers (os responsáveis pelo desen-
volvimento da jogabilidade, o conceito, as regras e as estruturas 
do jogo), Artistas (os responsáveis pelo grafismo do jogo, criam a 
representação visual dos personagens, dos cenários e objetos pre-
sentes no jogo), Programadores, Engenheiros de som, e Testers, 
entre outros, no caso do trabalho realizado pretendeu-se com-
preender as funções de designer e artista.
 Importa por isso, distinguir, pois poderão ser noções facil-
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mente confundidas, o conceito de desenho para um e para outro.
Enquanto para o designer, o desenho de jogos ou game design 
se refere ao conceito geral do jogo em que o desenho se foca na 
construção do próprio jogo, no argumento e na dinâmica, nos 
objetivos e nos resultados que se pretendem obter; para o artista, o
desenho centra-se nos conteúdos a desenvolver para o jogo, tra-
tando assim das personagens, dos grafismos, das animações 
e dos interfaces.
 Desta forma, os objetivos principais do trabalho foram por um 
lado, como designer, construir um desenho de jogo que pudesse 
valorizar e tornar mais lúdica terapias motoras tradicionais e, por 
outro, como artista, desenvolver desenho do ambiente gráfico, 
personagens, cenários e máquinas.
 O envolvimento do desenho no desenvolvimento de um 
videojogo é natural, tal como o é para outras áreas de desenvolvi-
mento artístico como a pintura e escultura ou a arquitetura, entre 
outras. O traço comum em todas, no que diz respeito ao papel do 
desenho, é que este assume um papel primordial na transposição 
das ideias, conceitos, dúvidas e incertezas dos criadores para uma 
forma primária de materialização, mas que é tremendamente 
eficaz para “ver antes”, para antecipar problemas e encontrar 
soluções. Desenhar é, de facto, uma forma de pensar.

“Aplicando a metodologia de projeto usada em áreas como 
a Arquitetura ou o Design, pela sua abordagem científica da 
procura em dar resposta aos problemas, avaliando soluções 
através do desenho projectual, no desenvolvimento de um 
jogo digital o envolvimento do desenho é instantâneo, desde a 
ideia, com os primeiros desenhos materializados em Esboços 
com as suas dúvidas e hesitações, às primeiras certezas, o pro-
jeto no papel e a procura da consolidação da ideia e, por fim, o 
objeto, a sua execução e implementação.” [6]

Neste contexto, o desenho tem um papel essencial para o desen-
volvimento de jogos digitais sendo, na construção de todo o jogo, 
fundamental para a evolução desde o conceito ao objeto, do sto-
ryboard aos cenários, do desenvolvimento de personagens a toda 
a mecânica de jogo. Como abordado por Tim Schafer [7] sobre o 
desenvolvimento do jogo Grim Fandango (1998) (Fig. 1):
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“We storyboarded every single shot that appears in Grim Fan-
dango, and it was invaluable. It helps the artists know what to 
build, what angles it has to look good from. It tells the people 
who are placing the characters in the scenes where everybody 
should be standing. People have been doing it in movies for 
years, and games are just figuring it out now. A design docu-
ment is the game designer’s bible for the development of the 
game. It shouldn’t just be a burst of ideas you scribble down in 
the beginning of the process and then forget about as you enter 
the heat of production. It should be a living document that you 
revise after every brainstorming session to keep fresh and up 
to date. It’s for the team to reference when they (or you) forget 
what the plan was.” [7]

 O desenho é, assim, essencial para o desenvolvimento de 
um videojogo, quer na procura e criação do conceito, regras e 
mecânica do videojogo (Fig. 2):

 Quer na produção de conteúdos - aspeto gráfico, personagens 
(Fig.3) e cenários.
 Se pelos exemplos observados se pode verificar a importância 
do desenho para todas as fases de desenvolvimento de um vide-
ojogo, este é ainda mais determinante quando se trata da criação 
de conteúdos, cenários, argumentos e personagens, entre outros 
elementos, no desenvolvimento de jogos sérios dedicados à área 

F.1 Exemplo do 

desenvolvimento de 

Grim Fandango através 

do storyboard original 

de Peter Chan (esq.), 

refletido no 3D em 

wireframe (centro) e o 

seu aspeto final do jogo 

(dir.) [8]

F.2 O desenho na 

mecânica de jogo em 

Monochroma (2014) 

(esq.) e a sua materi-

alização no próprio 

(dir.) [9] 



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

428

da saúde, pois trata-se de procurar fazer com que o jogador (pa-
ciente) melhore o seu estado clínico através do jogo, acrescentan-
do assim ao entretenimento do jogo, a sua função mais “séria”.

2 · Desenvolvimento
Nesta secção descreve-se o enquadramento do trabalho realizado, 
o desenvolvimento da ideia e conceito do jogo, o argumento e 
storyboard, mostrando como exemplo o desenvolvimento do jogo 
para o movimento de pernas e uma personagem.

2.1 · Enquadramento
Sendo tratados pela fisioterapia tradicional com exercícios 
enfadonhos, repetitivos e desmotivadores, os pacientes que têm 
de executar estes programas terapêuticos têm tendência para os 
abandonar antes de terminada a terapia, nomeadamente se não 
inexistirem melhorias num curto espaço de tempo. A resposta 
a esta problemática estará no desenvolvimento de jogos sérios 
específicos que se adequem às necessidades de cada paciente 
e lhe forneça a motivação e entusiasmo para que finalize o seu 
programa terapêutico com sucesso.
 Encontra-se assim, em desenvolvimento um jogo em ambi-
ente 3D, o PhysioVinci, que oferece vantagens em relação a jogos 
existentes: não é invasivo, aumenta a motivação do paciente, 
aplica-se a qualquer membro do corpo e é utilizável num grande 
número de doenças, não se restringindo a uma doença específica.
 Devido à abrangência de doenças que se pretendia abarcar 
e existindo vários exercícios a realizar pelos pacientes sujeitos a 
este tipo de problemas foi importante para o desenvolvimento do 
projeto a limitação do número de movimentos. Para essa tarefa 
contribuiu a pesquisa dos vários exercícios passíveis de serem uti-

F.3 Desenho de desen-

volvimento de Sackboy 

[10], personagem de 

LittleBigPlanet (2008)
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lizados para os tratamentos e reabilitação física dos pacientes com 
as patologias neurológicas contempladas no estudo e, tendo sido 
submetido à análise dos técnicos fisioterapeutas e dos médicos da 
especialidade, foi posteriormente selecionada uma “gama” que 
respeitasse fundamentalmente dois critérios:
 1 - o de abrangência, ou seja, de que os exercícios que fossem 
utilizados para o desenvolvimento do videojogo fossem utilizados 
na maior ou pelo menos em grande parte das doenças neurológi-
cas a que se pretendia dar resposta;
 2 - o de exequibilidade técnica, através da seleção de exercí-
cios específicos cuja monitorização através do Microsoft Xbox 
360 Kinect fosse praticável em termos técnicos e possível de ser 
executada com recurso apenas a esse mesmo suporte, sem outros 
periféricos externos complementares.
 Essa análise foi decorrendo com o desenvolvimento do projeto 
tendo sido atualizada à medida que este avançava. Tendo-se ini-
ciado o projeto contemplando três exercícios terapêuticos para a 
criação dos movimentos a executar no jogo, o número foi alargado 
para nove movimentos terapêuticos que serviram de base para o 
desenvolvimento da ideia e conceito para o jogo, a criação do ar-
gumento e a correlação desses movimentos com os níveis de jogo 
e a sua distribuição por cenários e ambientes distintos.

2.2 · Desenvolvimento da Ideia e Conceito de Jogo
Tal como na generalidade dos projetos criativos, o desenvolvi-
mento da ideia e conceito para o jogo a criar teve origem na 
análise dos objetivos já explicitados, de uma análise dos vide-
ojogos e jogos sérios existentes e do brainstorming entre os 
membros da equipa.
 Determinaram-se assim os modos de abordagem do jogo 
de forma a criar o ambiente certo para motivar os pacientes na 
prossecução dos seus tratamentos terapêuticos tendo em vista 
um dos elementos principais de um jogo, a diversão, para que os 
pacientes executem os seus tratamentos de uma forma motivada 
e imersivamente.
 Numa primeira abordagem, pela análise dos videojogos 
existentes no mercado comercial, propôs-se um conceito de 
mecanismo de jogo baseado nos exergames em que constariam 
três primeiros movimentos, teria dois tipos de cenários distintos, 
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um natural e outro urbano, e também vários tipos de personagens 
diferentes (por faixas etárias ou diversas personagens-tipo), para 
que o paciente pudesse escolher tanto o cenário como a person-
agem de forma a ir ao encontro dos seus gostos pessoais e, deste 
modo, se pudesse enquadrar com o jogo e conseguir executar o 
seu plano terapêutico.
 Em termos práticos, esta seria uma forma simples, mas eficaz 
de abordar a problemática em causa que permitiria abarcar um 
público alargado, mas mantinha uma estrutura semelhante a 
outros tipos de jogos já existentes (WiiFit da Nintendo ou, mais 
especificamente para reabilitação, o VirtualRehab) [11].
Procurou-se posteriormente, uma abordagem mais original e 
diferenciadora através de outra direção em termos de game 
design, introduzindo uma componente narrativa mais vincada e 
um argumento que procurasse contribuir para a imersividade e 
atenuação das sensações de rotina e monotonia detetadas nestes 
contextos, para o paciente (jogador).
 Após se ponderarem várias hipóteses a abordagem que 
“vingou” foi a ideia de ter por base as invenções criadas por Leon-
ardo Da Vinci, como o mote para que o paciente sob o pretexto e 
diversidade de interações com as mesmas pudesse executar o seu 
plano de reabilitação fisioterapêutica. A variedade e originalidade 
das suas peças, assim como a idealização de um contexto de jogo 
de época, com o ambiente renascentista, encerravam o potencial 
narrativo e visual para uma atividade terapêutica mais 
motivadora.
 Uma das referências principais para a ideia foi a imagem do 
Homem de Vitrúvio [12] desenho do mestre renascentista Da 
Vinci, datado de 1490, que descreve uma figura nua masculina 
que assume duas posições simultâneas e sobrepostas com os 
braços e pernas inscritos numa circunferência e num quadrado..
 O argumento e o contexto terapêutico conduziram à denomi-
nação de PhysioVinci.
 Definido o contexto narrativo e após a pesquisa de referências 
visuais da época foi possível a construção de argumento do jogo e 
de um storyboard com ligações sustentadas à História renascen-
tista e uma integração mais harmoniosa com os exercícios reais 
que tinham que ser usados no jogo.
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2.3 · Argumento e Storyboard
Se muitas vezes os videojogos giram em torno da personagem 
que o jogador controla, parecendo lógica essa forma de proceder, 
neste caso, a(s) personagem(ns) assume(m) um papel mais 
secundário, mas não menos importante e que será apresentado 
à frente neste texto, pois no PhysioVinci o objetivo de conseguir 
imergir o jogador de tal forma a realizar os seus exercícios de uma 
maneira determinada e com motivação focou mais a relação física 
dos movimentos com a interação com os objetos máquinas e com 
os cenários e ambientes de jogo.
 Procurou-se desenvolver um argumento ou narrativa que 
envolvesse o jogador na perseguição dos seus objetivos e é esse o 
aspeto essencial e diferenciador do PhysioVinci tendo sido um dos 
traços orientadores para todo o seu processo de desenvolvimento.
 Na correspondência dos exercícios selecionados para o de-
senvolvimento do jogo com o invento, o critério essencial foi de 
que essa correspondência teria de ser imediata, ou seja, o de que 
ao observar o invento deveria ser instantaneamente associado ao 
exercício. Por outro lado, o segundo critério definido foi o de que a 
escolha dos inventos a serem contemplados teria de fazer sentido 
na narrativa que se iria criar pois deste modo o argumento seria 
mais forte para a concretização dos objetivos proposto.

F.4 Conjunto de 

esboços de estudo dos 

9 exercícios definidos 

para o Jogo PhysioVinci
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 Tecnicamente, no desenvolvimento de cada um dos movi-
mentos e respetivos inventos, procedeu-se à análise do original 
desenvolvido por Leonardo Da Vinci e posteriormente à criação 
das máquinas tendo em consideração a forma do mecanismo 
para respeitar os movimentos fisioterapêuticos a realizar pelos 
jogadores.
 Após uma fase de desenho e esboço dos objetos e do estudo da 
mecânica de ligação com os movimentos a executar, os inventos 
foram desenvolvidos com base nos estudos realizados.
 Numa primeira fase, de conceptualização, em SketchUp, um 
software que revelou vantagens para uma rápida modelação e vis-
ualização inicial dos inventos, posteriormente foram exportados 
para Blender, uma ferramenta versátil e abrangente, adequada 
para a melhoria da modelação, texturização, iluminação, renderi-
zação e animação 3d, e por fim, todos os elementos desenvolvidos 
estão preparados para serem integrados no software/motor de 
jogo, o Unity, para desenvolvimento dos conteúdos interativos.
 Para perceção do desenvolvimento do argumento convém 
referir que nesta fase os movimentos adotados para o desen-
volvimento do jogo tinham sido alargados para nove movimentos 
distintos nas terapias disponíveis (Fig. 4), de forma a poder dar 
resposta a um maior número de exigências ao nível dos exercícios 
terapêuticos a ser executados.
 A cada um dos movimentos definidos fez-se a correspondên-
cia a uma invenção de Leonardo Da Vinci que melhor se ad-
equasse à simulação do exercício a realizar atribuindo, a cada uma 
dessas correspondências, um nível diferente do jogo para desta 
forma melhor se definir a sua estrutura.
 Assim, o jogo foi construído de modo a prever nove níveis, cor-
respondentes aos nove exercícios possíveis nas terapias e estuda-
dos para o desenvolvimento do argumento, organizando as ideias 
de jogo de forma esquemática, sendo que, no caso de o paciente 
querer focar apenas alguns dos movimentos, deixou-se em aberto 
a possibilidade de realizar apenas esses movimentos, independ-
entemente da história, frisando, no entanto, que assim estaria a 
submeter-se a uma experiência completamente diferente.
 Enquadrado na época renascentista, concebeu-se uma área 
urbana com uma muralha e respetivo castelo, rodeada por um 
grande fosso com água e, formando um anel à volta deste, um 
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bosque. Com estas três áreas distintas seria possível dividir a 
história em três ambientes diferentes e, tendo em conta os nove 
movimentos totais, reservar para cada ambiente, três exercícios.
Após definidos os paralelismos entre o movimento e o respetivo 
invento, adaptando- o à execução do movimento terapêutico cor-
respondente, pôde-se desenvolver e enquadrar a sua distribuição 
pelo mapa de jogo para, deste modo, definir-se a sequência de 
jogo e o respetivo argumento.
 A narrativa baseia-se na existência de duas personagens 
principais: o Artista, uma personagem inspirada em Leonardo Da 
Vinci, ligada ao mundo das artes e que é conhecida na sua socie-
dade pelos maravilhosos engenhos e inventos que cria; e o Robot.
É este o ponto de partida para a aventura que o jogador pode viver 
através da personagem do Robot. Com o objetivo de tentar salvar 
o Artista irá realizar um percurso entre um bosque, o fosso que 
rodeia uma muralha e a cidade no seu interior, recorrendo às suas 
máquinas, o que resulta em vários níveis.
No desenvolvimento do argumento do PhysioVinci o desenho e 
storyboard desempenharam um papel fundamental na organi-
zação de cada nível, no brainstorming e troca de ideias entre a 
equipa, assumindo-se realmente como uma peça fundamental 
quer como modo de pensar esse mesmo desenvolvimento, quer 
como forma de pré visualizar as situações de jogo e ambientes 
propostos.
 De uma forma sucinta expõe-se, de seguida, o processo de 
adaptação de um invento ao exercício/movimento associado, dos 
esboços ao modelo para o jogo.

2.4 · Movimento de Pernas: Bicicleta
Partindo do movimento a realizar e analisando o invento origi-
nal (Fig. 5-esq.), foram desenvolvidos os esboços (Fig. 5-centro), 

F.5 Bicicleta original 
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posteriormente, a modelação da bicicleta (Fig. 5-dir.) e por último 
a renderização final (Fig. 6).

2.5 · Personagens: Robot
Para criar experiências ricas para o jogador o desenvolvimento 
das personagens é fundamental. No contexto dos jogos sérios o 
desenho de personagens para o envolvimento do jogador é crucial 
pois diz respeito a fatores de motivação e estímulo na persecução 
do objetivo do jogo, seja ele de aprendizagem, simulação, ou 
outro, devendo transmitir um elevado grau de expressividade, 
comunicando emoções com o jogador.

 O desenvolvimento de personagens em videojogos tem evoluí-
do com o crescimento da própria indústria. Realizada através do 
desenho das personagens e pela sua adaptação às evoluções tec-
nológicas, nomeadamente na área do 3D, tem sido pelo desenho 
de modelos computacionais que demonstra todo o seu potencial 
abrindo novos caminhos, proporcionando um maior envolvi-
mento do jogador e, consequentemente, aumentando os níveis de 
imersão e motivação.

“In the case of Serous Games, character design is almost ex-
clusively related to the message. (...) Its emotional connotation 

F.6  Renderização
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can never surpass its symbolic and conceptual connotation. 
The aim of the character existence is not to take the player into 
fascinating worlds, with monsters and dragons, the aim is to 
work as an element of facilitation, orientation, motivation 
and that boosts training” [6]

 Partindo ele próprio de um invento de Leonardo Da Vinci (Fig. 
7) é a personagem principal do jogo e será ela que realizará os 
movimentos ou exercícios propostos no decorrer dos vários níveis. 
O robot, após a realização, com sucesso, de um percurso em que 
utiliza os inventos, cumprindo os movimentos que se pretendem 
trabalhar, procurará resgatar a segunda personagem, o Artista que 
o criou.
 Partindo do original (Fig. 7-esq.), desenvolveram-se os 
esboços (Fig. 7-centro), procedeu-se à modelação e texturização 
(Fig. 7-dir.) e finalmente à renderização (Fig. 8).

3 · Conclusão e Trabalho Futuro
Pretendeu-se, partindo do estudo do papel do desenho no 
contexto atual quer dos videojogos comerciais, quer dos jogos 
sérios, desenvolver o game design e os conteúdos visuais para a 
construção de um protótipo de um jogo sério tridimensional para 

F.8 Renderização em 

Blender
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ajudar pacientes com necessidades de reabilitação fisioterapêu-
tica a prosseguir a sua recuperação com motivação e entusiasmo 
através da inclusão de uma maior ludicidade e apostando no
design imersivo dos videojogos comerciais através de interação 
com personagens e ambientes virtuais.
 Como resultado destas premissas criou-se um conceito de 
jogo sério 3D - argumento, personagens e cenários, com o objetivo 
de contribuir para a motivação e imersão de pacientes (jogadores) 
com necessidades de recuperação fisioterapêutica, para aumen-
tar os níveis de eficácia dos programas de reabilitação física na 
persecução e melhoria dos tratamentos que são muitas vezes 
monótonos, cansativos, enfadonhos e repetitivos.
 Assim “nasceu” o jogo PhysioVinci, cujo primeiro nível foi já 
testado em ambiente controlado pelos investigadores envolvidos. 
Os restantes níveis correspondentes aos exercícios a contemplar 
no videojogo encontram-se em desenvolvimento.
 Conclui-se, de uma forma geral, que faz sentido explorar 
cientificamente o impacto da componente gráfica e narrativa 
no contexto dos jogos sérios, podendo estas, aliadas ao desen-
volvimento e investigação de jogos sérios, ser estimulantes para 
a sua utilização em reabilitação física ou noutras áreas, como a 
educação. Inferiu-se também que o papel do desenho no desen-
volvimento de videojogos em geral e nos jogos sérios em particu-
lar, é uma ferramenta fundamental para alcançar os objetivos da 
temática explorada.
 Do ponto de vista do trabalho realizado, o game design do 
videojogo está concluído ficando desenvolvidas e lançadas as 
ideias estruturais e conteúdos visuais para a restante programação 
do mesmo (programação dos vários níveis do jogo). Resulta ainda 
uma primeira ideia do impacto positivo do PhysioVinci com o 
teste em clínica efetuado com o nível já desenvolvido, perspeti-
vando-se assim a evolução para o jogo concluído, prosseguindo-
se com testes em pacientes realizados com o protótipo revisto e 
desenvolvido, incluindo os restantes níveis, em ambiente clínico 
com acompanhamento de fisioterapeutas, monitorizando os 
resultados e a evolução dos tratamentos.
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1 · Introdução
Os avanços técnicos e tecnológicos que a animação sofreu, 
especialmente nos últimos 20 anos, afastaram a importância 
dos Princípios Fundamentais da Animação (PFA) sob os quais 
os filmes animados assentam, tornando preocupante a falta de 
conhecimento que, por vezes, se reflete em algumas produções. 
Está a dar-se mais importância à técnica do que à arte e às suas 
bases, o que cria um desequilíbrio no produto final no domínio da 
animação. As novas tecnologias facilitam o trabalho dos anima-
dores mas não lhes fornecem uma base teórica sólida para animar. 
Facilmente se passam a ter operadores/utilizadores muito compe-
tentes na utilização de ferramentas digitais de animação mas sem 
conhecimento das bases, transversais e independentes da técnica, 
que permitem, de facto, criar animação. A preocupação com 
este facto levou o autor do artigo a escrever a sua dissertação de 
Mestrado intitulada Transversalidade dos Princípios Fundamen-
tais da Animação [1], dando relevância à importância passada, 
presente e futura dos PFA para a produção de filmes animados em 
qualquer técnica.
 Os doze PFA são um elemento crucial para o trabalho em ani-
mação, dando aos animadores a ferramenta mais importante para 
criar as bases do seu trabalho.
 Neste trabalho mostra-se como os PFA estão de facto pre-
sentes de forma transversal em todas as técnicas de animação.
O Sítio2 que o acompanha permite, de forma gratuita, que os doze 
PFA possam ser estudados e visualmente experienciados por 
qualquer pessoa com acesso à Internet, contribuindo para a sua 
divulgação.

2 · As Fontes do Conhecimento sobre PFA 
na Era Digital
A Internet veio trazer um novo mundo de possibilidades no que 
diz respeito à transmissão de conhecimento. A sua evolução 
exponencial já permite, nos dias de hoje, um elevado grau de 
interatividade e excelentes capacidades de apresentação de 
informação através do Multimédia mas as fontes mais relevantes 
de informação sobre os PFA continuam a ser os livros. Embora a 
descoberta e a definição dos PFA tenham sido fruto do trabalho de 
vários estúdios/animadores nas décadas de 20/30 do século pas-
sado, a obra Illusion Of Life – Disney Animation [2], publicada em 
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1981, foi aquela que os documentou e compilou formalmente pela 
primeira vez tal como usados pelos Estúdios Disney e desde logo 
se tornou um dos mais importantes livros sobre animação escritos 
até aos dias de hoje.
 Outra obra de relevância, para animadores, é o livro The 
Animator’s Survival Kit [3], escrito por Richard Williams e editado 
em 2001. Destaca-se imediatamente de todos os outros pelo el-
evado número de exemplos, exercícios, ilustrações e pelo cuidado 
extremo na explicação do processo de animação na perspectiva 
do animador. É também uma das primeiras obras publicadas com 
um objectivo mais abrangente e acolhedor para animadores que 
utilizem técnicas de animação que não passem pelo desenho. 
Nela já se passa a ideia de que os PFA são transversais à técnica de 
animação. Até a própria ilustração da capa o sugere.
 Existe mais bibliografia interessante, como por exemplo o 
livro The Animator’s Workbook [4], também dedicado a ani-
madores e o livro The Animaton Book [5], mais direcionado 
para quem pretenda uma visão geral do que é a animação e das 
técnicas e tecnologias que podem usar para a produção de filmes 
animados. Este último, no que respeita à Técnica da Tela de Alfi-
netes (Pinscreen, criada por Alexander Alexeieff e Claire Parker), 
apresenta um erro grave, descrevendo explicitamente que a 
imagem se forma por concentração de pinos e não por projecção 
de sombras, chegando a afirmar que todas as descrições anteri-
ores estão erradas e apenas a concentração de pinos é válida. Esta 
abordagem revela-se uma descrição infeliz e errada por contrariar 
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toda a documentação existente, tais como documentos escritos 
por Alexeieff e Parker, o registo de patente do Pinscreen submeti-
da por Claire Parker [21], o filme demonstrativo do Office National 
du Film du Canada (ONF) [22], a instalação no estúdio no ONF 
(Montreal, Canada) usado por Jacques Drouin com um holofote 
à distância para produzir uma fonte de luz de raios paralelos de 
modo a produzir sombras paralelas dos pinos (visitado e visto pelo 
segundo autor em 1988 e em 1995 com demonstração pessoal de 
Jacques Drouin), e as simulações teóricas e implementações em 
Tela de Alfinetes Digital (Digital Pinscreen) [23] da tese de douto-
ramento de Pedro Faria Lopes [6, 24].
 Para a passagem de conhecimento sobre animação os livros 
são limitados. A animação é a arte da ilusão de movimento em 
objetos inanimados e os livros não nos conseguem mostrá-la dire-
tamente. São uma parte essencial no processo de aprendizagem, 
mas não oferecem as possibilidades do Multimédia. O Multimé-
dia enriquece a forma de apresentar informação pois permite, 
juntamente com imagens e texto, mostrar pequenos filmes onde o 
resultado da aplicação dos PFA é imediatamente demostrado. Nos 
livros apenas podemos passar a informação teórica e ilustrada 
mas nunca aplicada e visualizada em movimento.

3 · Os Princípios Fundamentais da Animação
Tal como já referido na Secção 2, segundo Frank Thomas e Ollie 
Johnston [2], os doze Princípios Fundamentais da Animação são:
 (1)Comprimir e Esticar (‘Squash and Stretch’) – Comprimir ou 
esticar o objecto que estamos a animar em função da sua dinâmi-
ca de movimento.
 (2)Antecipação (‘Anticipation’) – Criar a ilusão de um movi-
mento que nos prepara para a ação seguinte, de forma a que o 
espectador não seja surpreendido por movimentos repentinos.
 (3)Encenação (‘Staging’) – Relação entre a câmera, o objecto a 
animar e o ambiente envolvente a esse mesmo objecto, de forma a 
tornar a cena legível para o espectador.
 (4)Ação Direta e Pose a Pose (‘Straight Ahead Action and Pose 
to Pose’) – Ação Direta é animação feita na ordem exata pela qual 
os fotogramas são exibidos no ecrã. Animação Pose a Pose é feita 
utilizando posições chave do movimento.
 (5)Ação Consequente e Sobreposição de Ação (‘Follow 
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Through and Overlapping Action’) – Ação Consequente e Sobre-
posição de Ação é toda a ilusão de movimento que existe como 
consequência/relação com outro movimento.
 (6)Desaceleração e Aceleração (‘Slow In and Slow Out’) – Ato 
de criar a ilusão de que um objecto está a acelerar ou a desacelerar 
durante uma animação.
 (7)Arcos (‘Arcs’) – Princípio que nos diz que tudo se move em 
arcos.
 (8)Ação Secundária (‘Secondary Action’) – Ações complemen-
tares ao movimento principal.
 (9)Temporização (‘Timing’) – O número de fotogramas que 
determina o tempo que a ação demora ao visualizar o filme e que 
determina a forma da dinâmica do movimento.
 (10)Exagero (‘Exaggeration’) – Exagerar uma pose de um per-
sonagem/objecto de forma a dar ênfase ao movimento animado.
 (11)Desenho Sólido (‘Solid Drawing’) – Noção de peso, vol-
ume, profundidade e equilíbrio nos desenhos/objetos a animar e 
na própria animação.
 (12)Apelo (‘Appeal’) – Aquilo que capta a atenção do 
espectador.
 Frank Thomas e Ollie Johnston fizeram parte da comunidade 
que criou este conjunto de Princípios e os Estúdios Disney foram 
dos primeiros a incorporá-los como algo formal. Qualquer anima-
dor da Disney tinha de utilizar estes Princípios no seu trabalho. 
Foi esta a forma que Walter Elias Disney encontrou para produzir 
filmes animados de uma qualidade e acessibilidade imbatíveis en-
tre o final dos anos 20 e meados dos anos 60. O início dos anos 80 
foi marcado pelo lançamento do livro “The Illusion of Life” que 
tornou este conhecimento mais acessível a todos os interessados.

4 · Transversalidade dos Princípios Fundamentais 
da Animação
Os Princípios Fundamentais da Animação são transversais a todas 
as Técnicas de Animação. São várias as técnicas de animação uti-
lizadas pelos animadores/realizadores para a produção de filmes; 
animação em película(diretamente em filme), animação desenha-
da em papel, animação assistida por computador(2D), animação 
3D, animação de recortes, animação em areia, animação em tinta/
pintura, animação Stop- Motion/Pixilação, animação em tela 
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de alfinetes, etc. Todos os filmes animados incluem, de alguma 
forma, a presença dos PFA, seja ela mais ou menos intencional.
 Ao longo de toda a história da Animação conseguimos desco-
brir exemplos dessa Transversalidade. Para os observar selecion-
aram-se várias obras animadas, sendo o mais abrangente possível 
no que diz respeito às técnicas utilizadas e ao cariz mais comercial 
ou experimental dos filmes.
 Assim, dentro da animação comercial foram analisadas as 
seguintes obras; “Steamboat Willie” [7] de Walt Disney, “Snow 
White and the Seven Dwarfs” [8]de Walt Disney, “Red Hot Riding 
Hood” [9] de Tex Avery, “Duck Amuck” [10] do Realizador Chuck 
jones, “Vincent” [11] de Tim Burton e Rick Heinrichs, “Gulf ” [12], 
“Compal” [13] da Produtora Cinevox e “Toy Story” [14] realizado 
por John Lasseter.

 Como representantes da animação experimental/artística 
selecionaram-se; “Hunger” [15] do Realizador Peter Foldès, “Si 
seulement...” [16] do Realizador Marc Aubry, “The Street” [17] da 
Realizadora Caroline Leaf, “Une nuit sur le Mont Chauve” [18] de 
A. Alexeieff e C. Parker, “The adventures of Prince Achmed” [19] 
da Realizadora Lotte Reiniger e “Neighbours” [20] do Realizador 
Norman McLaren.
 Em todas as obras referidas, tal como era esperado, foram 
encontrados Princípios Fundamentais da Animação. A “Tempo-
rização”, por exemplo, é um Princípio que está sempre presente, 
independentemente da sua utilização ser consciente ou não por 
parte do animador/realizador. Saliente-se que, embora os PFA se-
jam universalmente aplicáveis em todas as técnicas de animação, 
nem todos os Princípios estão presentes em todos os filmes. 
Alguns princípios estarão presentes de uma forma consciente, 
outros de uma forma inconsciente e outros não estarão presentes 
de todo, mas poderiam estar caso necessário ou caso o animador 

F.3 ‘Toy Story’ de John 

Lasseter 

F.4 ‘Hunger’ de Peter 

Foldes



Os Princípios Fundamentais da Animação: Relevância Atual de uma Criação Centenária
Carlos Pereira da Silva & Pedro Faria Lopes

445

tivesse conhecimento/vontade de os aplicar.
 Uma vez que os PFA são transversais à Técnica utilizada, são 
por isso de extrema importância no ensino de animação sendo a 
base sobre a qual qualquer animador trabalha.

5 · O Impacto do Multimédia na Aprendizagem dos 
PFA
Para analisar e avaliar do impacto dos elementos Multimédia na 
aprendizagem dos PFA, realizou-se um estudo, junto de alunos 
universitários sem conhecimentos ou com conhecimentos míni-
mos de animação.
 O estudo consistiu numa sessão, junto de uma turma de 18 
alunos, onde se fez uma introdução aos PFA. De forma a possi-
bilitar a realização de exercícios e o preenchimento de inquéritos 
pelos alunos, selecionaram-se três dos doze PFA; Comprimir/Es-
ticar, Antecipação e Aceleração/Desaceleração. Para a realização 
dos exercícios, a Turma foi dividida em dois Grupos, A e B, de 9 
alunos cada. A sessão foi leccionada de forma tradicional para o 
Grupo A, com uma explicação oral, com exemplos desenhados em 
papel e com a projeção de alguns slides com informação. No final 
da sessão foram executados os três exercícios sem qualquer ajuda 
adicional e foram preenchidos os inquéritos. Não houve qualquer 
utilização de elementos Multimédia
 O Grupo B beneficiou igualmente de uma sessão leccionada 
de forma tradicional, com os mesmos métodos utilizados na 
sessão do Grupo A. No final da sessão, imediatamente antes da 
execução dos exercícios, o Grupo B teve acesso a vídeos onde 
eram demonstrados os Princípios nos quais os exercícios se 
baseavam. Foram posteriormente preenchidos os inquéritos à 
semelhança do que aconteceu com o Grupo A. O objectivo dos 
inquéritos foi recolher informações sobre a forma como os alunos 
percepcionaram a sua experiência de aprendizagem.

5.1 · Exercício da Bola Saltitante (Comprimir e Esti-
car)
O exercício da Bola Saltitante teve como objectivo avaliar a per-
cepção dos alunos relativamente à deformação de objetos e à sua 
importância na dinâmica do seu movimento quando estão a ser 
animados utilizando o Princípio de “Comprimir e Esticar”.
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 Ao mesmo tempo pretendemos estudar o sentido de “Tem-
porização” dos alunos cujo Princípio se consegue observar com 
maior clareza ao ter acesso ao vídeo antes da realização do 
exercício. Para efetuar a análise dos resultados foram colocadas as 
questões apresentadas na Tabela 1. Os algarismos representam o 
número de alunos cujo trabalho corresponde à resposta Sim para a 
pergunta colocada.

 Relativamente ao objectivo concreto de “Comprimir e Esti-
car” a bola durante o exercício, a visualização do vídeo não mos-
trou vantagem. O conceito mais presente foi o de “Comprimir” a 
bola no contacto com o chão, mas não houve qualquer influência 
na visualização do vídeo para o reter, pois os resultados foram 
iguais nos dois grupos.
 Ao ter acesso ao vídeo antes do exercício houve uma maior 
sensibilidade para o Princípio de “Temporização” e de espaça-
mento na animação. Não foi uma matéria diretamente abordada 
para o exercício mas a visualização do vídeo, pelos resultados 
obtidos, despertou o sentido dos alunos para esse Princípio.
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5.2 · Exercício da Antecipação
O exercício da “Antecipação” teve como objectivo avaliar a per-
cepção dos alunos relativamente à importância da mecânica do 
movimento na perspectiva do espectador quando este Princípio é 
aplicado.

 Tal como no exercício anterior pretendemos estudar o sentido 
de “Temporização” dos alunos. Para efetuar a análise dos resulta-
dos foram colocadas as questões apresentadas na 
Tabela 2. Os algarismos representam o numero de alunos cujo 
trabalho corresponde à resposta Sim para a pergunta colocada.
 No exercício de “Antecipação”, a visualização do vídeo foi 
ligeiramente vantajosa. O conceito de “Antecipação” foi colocado 
em prática por quase todos os alunos que tiveram acesso ao vídeo 
antes da execução do exercício. Todos os outros parâmetros de 
avaliação tiveram um comportamento similar. O grupo de alunos 
a quem se ensinou sem recorrer a meios Multimédia apresentou 
piores resultados.

 Como conclusão, pode dizer-se que o impacto da utilização 
do Multimédia no Grupo B foi positivo para apreender e aplicar o 
Princípio da “Antecipação” assim como o Princípio de “Tempori-
zação” e o espaçamento entre fotogramas.

5.3 · Exercício da Aceleração e Desaceleração
O exercício teve como objectivo avaliar a percepção dos alunos 
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relativamente ao impacto da utilização do Princípio da “Aceler-
ação e Desaceleração” na dinâmica do movimento.
 À semelhança dos exercícios anteriores foi estudado o sen-
tido de “Temporização” dos alunos. Para efetuar a análise dos 
resultados foram colocadas as questões apresentadas na Tabela 
3. Os algarismos representam o numero de alunos cujo trabalho 
corresponde à resposta Sim para a pergunta colocada.
 No exercício de “Aceleração e Desaceleração”, a visualização 
do vídeo não apresentou vantagens significativas. O conceito de 
“Aceleração e Desaceleração” foi colocado em prática pelos dois 
grupos de alunos sem uma diferença expressiva. Todos os outros 
parâmetros de avaliação tiveram um comportamento similar.
 Como conclusão, pode dizer-se que a utilização do Multimé-

dia no Grupo B não mostrou impacto significativo para apreender 
e aplicar o Princípio da “Aceleração e Desaceleração” nem o 
Princípio de “Temporização” e o espaçamento entre fotogramas.

5.4 · Análise dos Inquéritos
Depois de completa a sessão sobre os PFA e de executados os 
exercícios, foram efectuados inquéritos aos alunos para avaliar a 
forma com percepcionaram o processo da sua aprendizagem. A 
Tabela 4 apresenta um resumo dos resultados dos inquéritos.
 Os resultados apresentados para os dois Grupos correspon-
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dem ao somatório do nível de concordância dos alunos para cada 
questão. O intervalo de valores de nível de concordância estabel-
ecido para permitir aos estudantes responderem ao inquérito foi 
entre 0 e 2, no qual 0 representa “Nada”, 1 “Moderadamente” e 2 
“Muito”.
 Analisando os dados da Tabela 4 conclui-se que; na grande 
maioria os alunos participantes gostam de animação e gostaram 
da experiência de animar; os alunos do Grupo A acharam o exer-
cício da Bola Saltitante e o exercício da “Aceleração e Desaceler-
ação” mais difíceis que os alunos do Grupo B; no Grupo A houve 
um maior grau de concordância no que diz respeito a melhorar o 
seu trabalho depois de ver os resultados dos seus exercícios em 
vídeo enquanto que no Grupo B esse mesmo grau foi bastante 
menor.

5.5 · Análise Final dos Exercícios e Inquéritos
Apesar de os resultados apresentados nas Secções 5.1, 5.2 e 5.3 
serem muito moderados, ou seja, apesar dos valores estudados 
para a utilização do Multimédia na aprendizagem dos PFA não 
permitirem dizer que esta é absolutamente essencial, os alunos 
dos dois Grupos consideraram importante o resultado de todos 
os exercícios que produziram para a aprendizagem dos Princípios 
Fundamentais da Animação. O que se conclui daqui é que só de-
pois de visualizar a animação em vídeo é que se consegue avaliar 
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o trabalho feito para depois se iterar sobre o mesmo e o melhorar.
 O acesso prévio aos resultados dos exercícios em vídeo teve 
efeitos muito modestos. Uma hipótese para justificar este com-
portamento é a de os alunos, apesar de verem o vídeo antes de 
avançar para o trabalho, nunca terem experienciado a execução 
do exercício e só depois de estarem mais envolvidos no processo 
é que se apercebem da importância da visualização do resultado 
em movimento. Nos casos estudados o animador demonstra uma 
maior necessidade de recorrer aos vídeos depois de investir física 
e emocionalmente no seu trabalho.

6 · Conclusões
Para a realização deste trabalho houve duas componentes muito 
importantes. Uma relacionada com a Transversalidade dos doze 
Princípios Fundamentais da Animação e outra, mais prática, rela-
tiva à eficácia da utilização de elementos Multimédia no ensino 
desses princípios.
 Começando pela Transversalidade, tendo em conta a seleção 
de filmes analisados, desde “Une nuit sur le Mont Chauve” [18] de 
Alexander Alexeieff e Claire Parker até “Toy Story” [14] de John 
Lasseter, qualquer deles obra de referência na arte de animar, 
houve uma escolha criteriosa de forma a conseguir representar 
um conjunto de obras o mais eclético possível no que diz respeito 
tanto às técnicas utilizadas como no que diz respeito aos seus 
objectivos mais comerciais ou mais artísticos. Em todas as obras 
analisadas, sem exceções, foram encontrados Princípios Funda-
mentais de Animação. Nem todos os princípios estão presentes 
em todas as obras mas pelo menos mais do que um existem 
sempre. O que faz a diferença na criação de animação é o con-
hecimento que os animadores têm das bases sob as quais estão ou 
vão trabalhar. Com estas bases e com um trabalho muito rigoroso 
dentro da técnica de animação escolhida pelo animador, criam-
se as condições para que as produções resultantes, sejam elas 
de cariz poético ou comercial, ganhem uma qualidade exponen-
cialmente superior. O conhecimento dos PFA é a ferramenta que 
permite trazer para os filmes animados uma maior clareza visual 
e dinâmicas de movimento mais ricas de forma a comunicar mais 
eficientemente com o espectador. Os PFA tornam as obras mais 
acessíveis, legíveis e apelativas, sendo por isso essenciais para 
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criar animação de qualidade.
 A observação dos 8 vídeos com os exemplos pode induzir a 
uma melhor noção da complexidade: ao observar apenas elemen-
tos estáticos, desenhos, ilustrações, o aluno replica os desenhos 
e obtém animação; replicar a partir de componentes dinâmicos 
(vídeos de exemplo) quando se está em formação e ainda não se 
tem o conhecimento adquirido e cimentado de análise e decom-
posição de movimento (componente dinâmica), pode criar uma 
barreira à aprendizagem dos PFA. Ver um vídeo é uma atitude 
passiva, que, neste contexto, quando não acompanhado por uma 
componente prática onde se comparam resultados e se itera sobre 
o trabalho, não traz mais valias significativas à aprendizagem 
dos PFA.
 Os resultados parecem confirmar esta leitura, interpretação 
que estudos previstos para breve futuro vão permitir 
validar/detalhar.
 Embora durante o estudo feito com alunos de cinema, não 
se tenha observado uma vantagem imediata ao visualizar vídeos 
com os PFA antes da execução de exercícios específicos de 
animação, essa vantagem ganhou relevância a partir do mo-
mento em que os alunos colocaram em prática os conhecimentos 
adquiridos. Ao observarem o resultado do seu próprio trabalho os 
alunos tomaram consciência que podiam melhorá- lo. A prática e 
o envolvimento na realização dos exercícios tornou os elementos 
Multimédia já existentes bastante mais importantes para o pro-
cesso de aprendizagem.

Referências
1. Silva, C.P.: “Transversalidade dos Princípios Fundamentais da 
Animação”, Tese de Mestrado em Gestão de Sistemas de Infor-
mação, ISCTE – IUL Instituto Universitário de Lisboa (2014)
2. Thomas, F., Johnston, O.: Disney Animation – The Illusion of 
Life, Hyperion, New York (1981) 3. Williams, R.: The Animator’s 
Survival Kit, Faber and Faber Limited, London (2001)
4. White, T.: The Animator’s Workbook, Phaidon Press Ltd., 
Oxford (1988)
5. Laybourne, K.: The Animation Book, Three Rivers Press, New 
York (1998)
6. Lopes, P.F.: “Tela de Alfinetes Digital: Um novo paradigma de 



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

452

animação por computador”, Tese de Doutoramento, Instituto 
Superior Técnico (1996)
7. Disney, W.: Steamboat Willie, (filme), 1928
8. Disney, W.: Snow White and the Seven Dwarfs, (filme), 1937
9. Avery, T.: Red Hot Riding Hood, (filme), 1943
10. Jones, C.: Duck Amuck, (filme), 1953
11. Burton, T.: Vincent, (filme), 1982
12. Gulf, (filme), RTP – Programa 1001 Imagens (José Nuno Mar-
tins), 1991
13. Jorge, M.: Compal, (filme), 1981
14. Lasseter, J.: Toy Story, (filme), 1995
15. Pixar, Luxo Junior, (filme), 1986
16. Foldes, P.: Hunger, (filme), 1974
17. Aubry, M.: Si Seulement..., (filme), 1987
18. Leaf, C.: The Street, (filme), 1976
19. Alexeieff, A.,Parker,C.: Une Nuit sur le Mont Chauve, (filme), 
1933
20. Reiniger, L.: The Adventures of Prince Ahmed, (filme), 1926
21. Parker, C.: Brevet d’ Invention no 792340, Gr. 12 - Cl. 2, Direc-
tion de la Propriété Industrielle,
Ministère du Commerce et de L’ Industrie, République Française, 
Paris, 1935
22. Pinscreen, Office National du Film, (filme) August 7th, 1972
23. Lopes, P.F.: Tela de Alfinetes Digital – Demonstração Vídeo, 
Trabalho desenvolvido no
âmbito das provas de doutoramento de Pedro Faria Lopes, No-
vembro 1993, URL:
https://www.youtube.com/watch?v=KkT8HAicucQ
24. Lopes, P.F.: “The Pinscreen in the Era of the Digital Image”, 
Editor Carin Perron, 1996, URL:
http://www.writer2001.com/lopes.htm



453

Skate, ilustração 
e o reverso  do skate 

o projeto Deka

1.  Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave

LIPP - Laboratório de 

Imagem, Produção e 

Percepção

Keywords
skate; Deka; ilustração; 
contra-cultura urbana

Abstract
O presente artigo propõe a análise da relação entre a contra-
cultura urbana do skate e a ilustração e que resultados esta relação 
desencadeia nos seus públicos. A análise da cultura do skate en-
quanto estímulo de novas atitudes ou movimentos, num contexto 
artístico que engloba diversas disciplinas, possibilitou um estudo 
que incluiu a produção criativa e dinamização e exploração de 
novos conceitos. 
 O percurso de investigação originou o projeto Deka, que re-
flete o concebido pela ambição de se evidenciar enquanto tributo 
a uma cultura que está em contínua expressão. Para tal, durante 
o ano de 2013 várias atividades foram estruturadas, como eventos 
artísticos, um diário gráfico e a participação no festival “Milhões 
de Festa”, em Barcelos, Portugal, com o evento “Dekalhões”, 
onde se combinou arte, design, ilustração, música e a 
comunidade skater. 
 O plano de ação foi estruturado para promover novos artistas e 
a cultura urbana do skate no norte de Portugal, numa investigação 
que articulou a intervenção em eventos públicos, espaços físicos 
e universos digitais. Os resultados alcançados sustentam que esta 
contra-cultura é uma oportunidade para o desenvolvimento cria-
tivo e o estudo de caso reforça o seu potencial enquanto manifes-
tação individual e coletiva. 
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1 · A cultura do skate
O skate surgiu com uma identidade própria, enraizada no espaço 
geográfico e simbólico onde foi criado, e durante o seu processo 
de massificação mistura-se e desenvolve-se em paralelo com as 
artes visuais, a música, a moda e o design. O presente capítulo 
apresenta um percurso cronológico com casos relevantes na 
história do skate, relacionados com a ilustração ou outras formas 
de arte e cultura urbana [1, 2].
 O presente artigo demonstra um percurso de investigação 
sobre a cultura do skate e do seu reverso (o “deck”, a tábua) ilus-
trado. Pretende estudar e relacionar a ilustração como imagem 
pictórica da cultura urbana, indicando tendências do meio e a 
forma como estas se relacionam e influenciam mutuamente, 
enquanto ponto de partida para compreender um universo de 
aplicação particular. O skate surgiu com uma identidade própria 
enraizada na região onde foi criado e, durante o seu processo 
de “internacionalização” também a arte, a música, a moda e o 
design se misturaram e desenvolveram em paralelo. A partir desta 
relação social e cultural, surge uma nova questão, que procura 
refletir especificamente sobre a reação resultante desta influência 
e de que modo esta se projeta sobre o contexto português.

1.1 · História e contextos 
No final dos anos 40 e início dos anos 50 do século XX, o objeto 
Skate surge associado ao surf no estado da Califórnia, Estados 
Unidos da América. Com a escassez de ondas e marés baixas os 
praticantes procuraram uma alternativa e construíram os próp-
rios skates para prática urbana, que após desenvolvimento ficou 
conhecido por “sidewalk surfing”, ou surf de rua [3].
 Em 1961, Larry Stevenson, editor e director da revista Surf 
Guide, começa a escrever artigos sobre skate tornando-se o 
primeiro a associar publicamente, numa revista especializada, 
surf e skate. Em 1963 funda a própria empresa Makaha Skate-
boards, em Santa Mónica, onde produziu tábuas que se assemel-
havam a pranchas de surf em miniatura. Até ao final do ano foram 
vendidos 10000 skates por dia.
 Contudo, o conceito de skate na altura era bastante primitivo 
e consistia numa reprodução adaptada do Surf; esta modalidade 
era praticada descalço e em pisos inclinados, as manobras eram 
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similares às do surf como se tratasse de uma extensão do meio 
aquático para terrestre.
 Com cada vez mais seguidores e após variações constantes na 
adaptabilidade dos movimentos e do modo de andar, as mudan-
ças emergiram e o skate impôs-se cada vez mais, desenvolvendo 
um vocabulário singular. Empresas notaram o fenómeno cres-
cente e começaram a produzir tábuas a partir de camadas pren-
sadas de madeira e trucks específicos para skate, originando uma 
melhor consistência e uso pelos praticantes que começaram a 
inventar truques como handstands, manuals ou 360º. A par disto, 
apareceram as primeiras competições e equipas e em 1965 ocorre 
a primeira transmissão televisiva de uma competição de skate em 
Anaheim no canal ABC’s Wide World of Sports com apenas duas 
categorias: o flatland freestyle e o slalom downhill racing. Em 
maio do mesmo ano, a skater Pat Mcgee é destaque na capa da 
Life Magazine [4], em juntamente com o artigo “The Craze and 
The Menace of Skateboards”. Ao mesmo tempo, em alternativa 
outros skaters exploravam novos conceitos, como a prática em pis-
cinas vazias pela sinuosidade e velocidade atingível, contribuindo 
para a conceção de um novo ambiente e estilo e ainda para a 
evolução desta modalidade num modo em que explora e se adapta 
a qualquer meio, característica que mantém até hoje.
 Em 1975 estreia-se em campeonatos de freestyle a Zephyr 
Team, fundada por Jeff Ho e Skip Engblom, e que se distinguiu por 
reunir os melhores “skater-surfers” de Dogtown, os ZBoys: Stacy 
Peralta, Tony Alva, Jay Adams ou Jim Muir apresentaram um novo 
estilo, atitude e forma de andar definindo novos parâmetros daí 
para o futuro. Os Z-Boys eram fluídos, rápidos e tinham estilo, 
diferenciando-se de uma anterior geração que era rígida, imóvel e 
bastante técnica. No documentário “Dogtown and Z-boys”, reali-
zado por Stacy Peralta (2001) [5], é apresentado o desencadear de 
acontecimentos que os fizeram chegar a este estilo tão particular. 
Antes de se tornarem skaters, praticavam surf numa praia repleta 
de destroços e grandes colunas de madeira que tornava difícil e 
perigosa qualquer manobra. Com a constante degradação desse 
espaço, passaram a praticar skate mais frequentemente tentando 
reproduzir as manobras do surf, o que resultou numa abordagem 
alternativa à forma como o skate era praticado até então. Os 
Z-boys são uma referência importante na definição da cultura do 
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skate, pela sua contribuição no progresso e impulsão do desporto. 
Consequentemente, os artistas que praticavam com eles ou que 
se inspiravam nas suas manobras para desenhar grafismos em 
tábuas, desenvolveram um estilo próprio.
 Entre os anos 80 e 90 do século XX, o skate continua em as-
censão e a afirmar-se como contra-cultura. Os skaters começam a 
construir as próprias estruturas e deslocam-nas para os skateparks 
e para a rua, ao mesmo tempo que o formato das tábuas se modi-
ficava de modo a ultrapassar obstáculos e a adaptarem-se a novos 
movimentos. Nasce a tecnologia VHS e o início da produção de 
vídeos de skate atingindo um público a nível mundial. O vídeo de 
skate tornou-se a ferramenta promocional mais poderosa para as 
marcas de skate possibilitando-lhes definir uma identidade. Esta 
tecnologia permitiu uma evolução do skate uma vez que era pos-
sível observar novos skaters, manobras, técnicas ou estilos. 
 O skate afirma-se como símbolo de contra-cultura e também 
como sinal dos tempos que se viviam, tornando-se underground 
e clandestino, adoptando um valor de identidade social e cul-
tural pelo Do-It-Yourself da cena Punk Rock. A cultura do skate, 
a música e a moda cruzam-se e desenvolvem manifestações 
próprias desta identidade.  
 Durante esta mudança, é criada em 1981 a Thrasher Magazine 
por Kevin Thatcher e Fausto Vitello, que se tornou a referência 
mediática do skate consolidou uma imagem rebelde, de contro-
vérsia pelo lema “skate and destroy”, contra a imagem limpa do 
surf-skate perpetuada na década de 70 [3]. Foi a primeira revista 
criada e editada unicamente por skaters e a primeira edição incen-
tivou à reconquista do espírito que se vivia antes dos skateparks. À 
revista e a esta nova onda eram intrínsecas bandas de Skate Punk 
como os Jodie Foster’s Army, Black Flag ou Suicidal Tendencies, 
pela difusão de colectâneas musicais em cada edição. A Thrasher 
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Magazine reforça a ligação do skate com as artes visuais, in-
cluindo uma secção regular intitulada “Canvas”, onde publicam 
artigos que relacionam o skate e a arte. Esta secção está aberta ao 
público, sujeita a uma filtragem por parte dos editores [6].
 A mudança das rampas para as ruas precipitou uma mudança 
global na cultura do Skate. O skatepark suburbano e o half-pipe 
caseiro com seguidores do Punk Rock transformou-se num 
cenário urbano flexível e multicultural, onde skaters de diferentes 
tribos urbanas dinamizaram espaços abandonados em autênticos 
skateparks ready-made.
 Durante os anos 90 o skate está sobretudo associado ao es-
paço urbano e à modalidade street enquanto a cultura do graffiti e 
do hip-hop impunham-se. Proteções como joelheiras, cotoveleiras 
ou capacetes da era dos skateparks eram descartadas pelos skat-
ers de calças largas, com tábuas mais estreitas e rodas pequenas. 
Em 1995, o canal televisivo ESPN estreia uma versão urbana dos 
“jogos olímpicos”, onde reuniram Skate, Patins e BMX: os Ex-
treme Games. Este evento não foi facilmente aceite pelos Skaters 
do hardcore/punk. O entretenimento e os interesses corporativos 
em causa eram uma ameaça, enquanto que noutra perspectiva 
esta indústria poderia cooperar no crescimento do skate. Con-
tudo, os Extreme Games contribuíram de forma clara para uma 
nova vaga de popularidade.

1.2 · O skate, em 2014
O skate, a sua cultura e manifestações são hábeis a reinventar-se 
e atualmente corresponde a uma miscelânea diversa de estilos, 
de consciência histórica e de um foco contemporâneo. Tal como a 
música, por exemplo, o skate pode apropriar características do seu 
passado num ciclo recreativo e hoje é uma fusão de gostos, estilos 

F.4 Fotografia de 

Dan Zaslavsky para a 

Thrasher; captura de 

imagem da série Hall 

of Meat.



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

458

e imagens díspares.
 Tornou-se um fenómeno comercial, de uma estética alterna-
tiva perfeitamente “aculturada”, ampliado pela comercialização 
das marcas, pelas competições como os X-Games ou Street 
League Skateboarding e pela cobertura dos media, contrariando 
por vezes conceitos ou ideais que estão vinculados às suas origens.

2 · O skate e a expressão visual
Por inspiração e pelo ato e expressão humana sob o objeto skate, 
houve quem tenha procurado definir novos paradigmas e os tenha 
exportado para outros campos, como a arte. Neste capítulo, enun-
ciamos contributos relevantes na história do skate que documen-
tam esta transição. 

2.1 · Wes Humpston
Wes Humpston ganhou notoriedade por ser o artista que proje-
tou e desenhou os primeiros skates para os Dogtown na década 
de 1970. Estabeleceu um estilo gráfico único com influências 
no graffiti dos gangues mexicanos e pelo misticismo oriental. 
As primeiras reproduções de tábuas pintadas manualmente são 
agora consideradas raras obras de coleção e com preços elevados. 
Humpston afirma ter sido o primeiro a criar tábuas mais largas e 
côncavas, o que permitiu uma maior estabilidade e controlo do 
skate e ainda, o primeiro a desenhar e pintar manualmente as 
tábuas. É fundador e proprietário da marca “Bulldog Skates” e tra-
balha para outras marcas enquanto artista. Atualmente, continua 
a produzir grafismos em tábuas para colecionadores privados, 
bem como para a sua empresa [7].

 
2.2 · Jim Philips
Jim Phillips é responsável pela criação de centenas de tábuas 
de skate enquanto diretor de arte da “Santa Cruz Skateboards” 
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durante as décadas de 70, 80 e 90. Esta marca foi uma das mais 
mediáticas da época e contribuiu para a evolução do skate ao nível 
do grafismo e enquanto desporto. Durante esse período, fundou a 
“Phillips Studio” onde deu continuidade ao seu trabalho [8]. 
 Em 2007 lançou o livro “The Skateboard Art of Jim Phillips” 
[9] onde reúne o seu trabalho gráfico para tábuas de skate, logóti-
pos, cartazes, fotografia, stickers, e regista ainda o seu percurso na 
história do skate. Transmite também uma visão pessoal e global 
acerca da sua evolução criativa associada à cultura urbana do 
skate.

2.3 · Sean Cliver
Sean Cliver é um artista gráfico relacionado com a cultura urbana 
do skate. Iniciou a sua carreira enquanto designer gráfico de 
tábuas para marcas como Powell-Peralta, World Industries, Blind, 
101, Birdhouse e Hook-Ups. Mais tarde colaborou com a revista 
“Big Brother Magazine”, onde foi responsável pela realização 
de séries de vídeos sobre skate, onde valorizava os aspetos mais 
absurdos desta modalidade, o que mais tarde levou à criação 
do grupo “Jackass” na MTV (2000). Em 2007 publicou o livro 
“Disposable: A History of Skateboard Art” [10] onde reúne, 
em paralelo com o seu percurso artístico, uma vasta coleção de 
histórias e grafismos de artistas e skaters proeminentes. Desta 
ampla listagem destacam-se Christian Hosoi, Ed Templeton, Jim 
Muir, Jim Phillips, Marc Mckee, Rob Roskopp, Rodney Mullen, 
Steve Caballero, Thomas Campbell, Tony Hawk e Wes Humpston. 

F.6 Jim Philips no seu 

studio – Fotografia de 

Matt Barnes.

F.7 Sean Cliver em 

colaboração com a Su-

preme – “Halloween” e 

“Dick and Jane”, 2008.



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

460

Com este livro, Cliver conseguiu catalogar uma coleção de tábuas 
relevantes, tendo dado continuidade ao seu projecto editorial em 
2009 com o segundo livro da série “The Disposable Skateboard 
Bible” (2009) [11] onde desenvolve e aprofunda os conteúdos 
previamente abordados. Os livros apresentam uma estrutura onde 
os conteúdos são dispostos cronologicamente desde os anos 70 
até à atualidade e onde se evidenciam conceitos contra-cultura, 
punk ou ideais de luta contra o mainstream, dentro do contexto da 
contra-cultura do skate.
 
2.4 · Mark Mckee
Marc McKee é um artista americano conhecido pelo seu estilo 
cartoon em grafismos de skates dos anos 80 e 90. É considerado 
um dos artistas mais influentes na história do skate [12] pelas suas 
ilustrações iconográficas que marcam a sua geração. Colaborou 
com a World Industries, Blind, 101, Big Brother Magazine, Hustler 
Magazine, entre outros. Em 2011 publicou o livro “WARNING: 
The Art of Marc McKee” [13] que reúne duas décadas do seu per-
curso enquanto artista, com vários trabalhos acompanhados de 
histórias, onde é possível perceber a sua evolução e mediatismo 
no universo do skate.

2.5 · Beautiful Losers
Em 2008, o documentário “Beautiful Losers”, de Aaron Rose, 
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concebe um retrato dos inícios dos anos 90 sobre a origem da “Al-
leged Gallery” e a exposição “Beautiful Losers”, em Nova Iorque. 
São expostas várias entrevistas que explicam o seu processo de 
trabalho por um lado autónomo, por outro coletivo, onde o skate 
tem o seu papel recreativo e inspirador, e como foram conquistan-
do o seu espaço e notoriedade no universo artístico, passando da 
arte de rua para as galerias, das galerias para trabalhos mais com-
erciais e novamente à arte urbana [14]. De entre os mais mediáti-
cos destacam-se Ed Templeton, fundador da “Toy Machine” 
(marca conceituada de material de skate) e artista contemporâneo 
que colaborou com outras marcas como “Sheep” e “Emerica”, e 
Shepard Fairey, conhecido pela campanha viral “Andre the Giant 
Has a Posse” para a marca OBEY e, mais recentemente, pelo 
cartaz “HOPE”, onde ilustrou Barack Obama.
 Neste período, os protagonistas são artistas que absorveram 
uma grande quantidade de informação visual da rua e que 
posteriormente é aplicada na pintura e design gráfico. Independ-
entemente do estilo individual, estes artistas estão associados a 
influências criativas como o skate e o graffiti [15].

3 · O projeto Deka
Desde o início da prática do skate que a ilustração tira partido do 
desporto como forma de inspiração e aplicação prática. A partir 
desta premissa, é proposto um projeto teórico-prático que reflete 
sobre a ilustração enquanto expressão visual associada ao skate, e 
toda a cultura urbana onde se insere.
 O projeto Deka surge no contexto do trabalho de investigação 
do Mestrado em Ilustração e Animação no Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave, em Barcelos, Portugal. Enquadrado nos seus ob-
jetivos, o interesse comum pelo skate, graffiti, ilustração, música 
e cultura urbana originou uma área de intervenção comum e um 
projeto cujo móbil principal foi uma intenção prática de agir na 
cultura do skate e explorar possíveis intervenções inerentes a esta 
cultura específica.
 O plano de trabalho foi antecedido por uma análise empírica 
sobre o panorama, a nível internacional e nacional, com o objetivo 
de mapear histórias, acontecimentos ou projetos pertinentes que 
se identificassem com os objetivos da Deka. Depois de uma breve 
análise ao panorama do skate nacional, em especial na zona norte 
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do país, observou-se que o skate em Portugal está ainda em fase 
de aceitação pela comunidade. No entanto, o número de adeptos 
tem vindo a aumentar, assim como a qualidade de quem o pratica. 
O percurso de investigação originou o projeto Deka, que reflete o 
concebido pela ambição de se evidenciar enquanto tributo a uma 
cultura que está em contínua expressão.

3.1 · Dekaday

A primeira fase do projeto estabeleceu um programa de trabalho 
em rede, de trabalho artístico em forma de diário gráfico, onde 
cada autor realizou diariamente uma ilustração e foi criado um 
blogue para as publicar. O nome O nome Dekaday (Deck-a-day) 
nasce de um jogo de palavras que retrata o conceito desta página: 
uma tábua por dia.
 Através desta estratégia foi possível investigar pelo desenho 
e experimentar múltiplas abordagens e temas, sem vinculação a 
determinado conceito ou ideia. O rationale organizou-se funda-
mentalmente numa base exploratória de estilos e técnicas. Foi 
criado um modelo com a forma de duas tábuas de skate onde 
posteriormente são montadas as ilustrações. A técnica e temática 
das ilustrações foi sempre livre, embora em algumas ocasiões pre-
viamente definidas, o trabalho incidia sobre o mesmo conceito.
 O trabalho desenvolvido, em forma de ilustrações e experiên-
cias publicadas no blogue diário gráfico Dekaday, constitui um 
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repositório fundamental para este projeto, contando com mais 
de 500 ilustrações para tábuas e parcerias com outros artistas, 
que foram especificamente convidados a participar neste projeto 
coletivo. Pode ser consultado em http://dekaday.tumblr.com

3.2 · Deka
A fase seguinte tratou da criação de uma imagem de marca que 
assinasse e desenvolvesse trabalhos relacionados com skate e il-
ustração. A opção verbal foi a expressão “Deka”, como nome, pela 
ligação ao blogue “Dekaday”; poderá também ser interpretado 
como o feminino de “deck” (“tábua”, em português).
 O processo criativo evolui a partir de um pormenor de uma 
ilustração numa tábua, do Diogo Soares, onde se distinguia um 
skate dobrado pela plasticidade expressa. A partir dai esboçaram-
se mais ideias segundo aquele cânone e obtivemos um resultado 
final. Por opção não foi inserido qualquer conteúdo tipográfico e 
trabalhou-se apenas com o logo o que nos permitiu ser identifica-
dos e representar um movimento ou marca. O nome Deka é femi-
nino e nasce pela subtracção de palavras de Dekaday. Procurou-se 
que o logótipo representasse equilíbrio e levitação, num picto-
grama de uma aprimorada tábua de skate redondamente plástica 
e moldável.
 Em simultâneo com o trabalho de ilustração digital, os autores 
participaram em exposições coletivas que permitiram dar a con-
hecer o projeto a um público mais vasto. Para estas, foram utiliza-
das como suportes tábuas de skate, sendo a ilustração realizada 
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analogicamente sobre a madeira. Destacamos a participação, em 
Junho de 2013, na mostra de arte independente “Laissez Faire”, 
no Porto 15, um evento que pretendeu presentear diversidade 
artística incluindo vários movimentos e conceitos, onde obras de 
artistas consagrados estavam ao mesmo nível de artistas 
emergentes.
 Paralelamente a estas atividades, estruturamos a comunicação 
do projeto a partir das plataformas digitais. A opção pela página 
no Facebook permitiu a publicação regular de novidades sobre o 
projeto e matérias que relacionam o skate e a arte – disponível em 
http://facebook.com/dekabros.
 Esta estratégia revela-se interessante pois permite uma rápida 
visibilidade e chegar a públicos mais vastos em geografias mais 
longínquas. Destacamos, a título de exemplo, o destaque dado 
ao Dekaday no Highsnobiety como um dos “5 melhores tumblrs 
da semana” [16]. Highsnobiety é um reconhecido site de notícias 
diárias que sobre temas como streetwear, lifestyle e artes. Ao lon-
go do tempo tivemos o apoio e colaboração de alguns ilustradores 
como Chuaga e Birita, pela partilha de ilustrações idealizadas para 
a Deka e fomos contactados pela conhecida loja online Cão Azul 
para colaborarmos com uma série de ilustrações para t-shirts. 
 Existem ainda outras ações pontuais, como a série “Deka 
Chics”, que tenta reproduzir o mesmo conceito da colecção “Skate 
Moss” pelo designer Jeff Gaudinet, onde retratos da modelo Kate 
Moss são tema numa tábua de skate.

3.2 · Dekalhões
Como referido anteriormente, a participação na organização de 
eventos e manifestações culturais foi um dos principais objectivos. 
Agir dentro de um evento da dimensão do Milhões de Festa foi a 
oportunidade que permitiu cumprir uma meta: destacar subcul-
turas distintas embebidas pelo underground e que se situassem 
fora dum sistema mainstream, sobressaindo criadores independ-
entes e outras formas de expressão cultural.
 Novamente através do jogo de palavras entre o nome Deka 
e um sufixo, neste caso pelo nome do festival, decidiu-se que o 
evento seria identificado por “Dekalhões”. O evento aconteceu 
no Lugar dos Poetas, em Barcelos, de 26 a 28 de Julho de 2013. 
Através de uma intervenção urbana reuniu-se num ambiente 
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skate, arte e música, onde o meio foi dinamizado de forma a unir 
o skate à obra ilustrada, apoiado por um background musical. Para 
isto projetou-se uma série de estruturas “skatáveis” que foram 
previamente intervencionadas por 5 ilustradores convidados: 
Birita, Heymikel, Chuaga, Joel Torres e Laro Lagosta. A escolha 
destes artistas justifica-se pela abordagem de cada um, que se 
enquadra numa esfera estilística que nos é intrínseca.
 Para a construção das estruturas e todo o hardware necessário 
para o evento, foi estabelecido o contacto com a autarquia local, 
que estaria responsável pela construção das mesmas. Os autores 
foram responsáveis pelo design e projeto desse equipamento, 
quais os materiais utilizados, diferentes métodos de construção, 
e a partir dessa informação foi elaborado um documento de 
trabalho com as planificações das estruturas requeridas para o 
evento. Este documento foi a base de trabalho para os serviços da 
autarquia, tendo sido corretamente interpretada na construção de 
sete tipos de estruturas skatáveis diferentes.
 O objectivo foi criar estruturas que servissem de “tela” para 
ilustrações criativas propostas pelos autores convidados e, ao mes-
mo tempo, a sua função original relativa ao skate. Desta forma, as 
ilustrações assumem um caráter efémero pelo desgaste causado 
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pela prática do skate sobre as estruturas.
 Esta foi uma excelente oportunidade para dinamizar cultural-
mente e artisticamente a cidade, a partir de um projeto académi-
co, dando visibilidade à região e envolvendo a juventude de Barce-
los e visitantes durante o festival Milhões de Festa, alcançando 
um evento global com grande significado.

4 · Conclusões
A prática do skate é uma atividade que está relacionada com a 
sensação de liberdade, criatividade e alguma irreverência que, 
ao longo da sua evolução, foi adquirindo como identidade. Estas 
caraterísticas são facilmente transportadas e relacionadas com o 
processo criativo, num âmbito artístico e cultural, inspirando e in-
fluenciando os seus diversos públicos de forma espontânea. Para 
o desenvolvimento do projeto enquadrado nesta área assume-se 
como fundamental a compreensão do percurso histórico do skate, 
dos fenómenos sociais e culturais intrínsecos, e ainda a relação 
pessoal e individual com o meio. Assumindo a cultura urbana do 
skate como fator relevante no contexto artístico e cultural con-
temporâneo, as motivações para este trabalho derivaram do seu 
interesse de investigação aliado a uma perspetiva de crescimento 
do universo visual da própria modalidade, para dentro e para fora 
de si mesma e dos seus públicos. 
A investigação-ação constituiu a metodologia que valida este pro-
cesso de investigação que, partindo de estudos de caso transpor-
tados e adaptados à vertente prática, privilegiou o envolvimento 
do autores nas atividades em análise através da experimentação. 
Desde o primeiro momento, a ilustração aliou-se ao skate en-
quanto objeto e cultura, assumindo um caráter original, criativo e 
artístico, tornando-o num novo veículo de expressão artística.
Através da experimentação e exploração do desenho e ilustração, 
enquanto método criativo, construiu-se um volume significativo 
de documentos que enquadram graficamente o estudo realizado. 
A exploração do design gráfico e suportes digitais complementam 
o projeto Deka, de natureza multidisciplinar, constituindo uma 
extensão do trabalho realizado. Permitiu explorar e compreender 
diversas áreas de estudo e, ao mesmo tempo, atuar no terreno e 
conviver com os diferentes públicos que o suportam. Através desta 
experimentação foi possível construir uma proposta sólida sobre 
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o panorama do skate em Portugal, em que  como a ilustração e a 
arte atuam em parceria com o mesmo.
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O Cartoon de Autor                                                
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Abstract
O presente artigo visa a descrição do work in progress, de um 
projecto de investigação inserido no âmbito do Mestrado de Ilus-
tração e Animação, do Instituto Politécnico de Cávado e do Ave. 
Este projecto, intitulado de “Histórias Sem Interesse”, resume-se 
no presente e contínuo processo de construção de uma série de 
cartoons, tanto ao nível ilustrado como animado e ao estudo das 
diferenças metodológicas na sua construção para os dois media. 
As tiras - ou comic strips – e os clips animados resultantes, pos-
suem um carácter auto-biográfico e são inspirados no dia-a-dia de 
uma jovem adulta a tentar subsistir social, académica e profis-
sionalmente, deparando-se com inúmeros episódios do quotidi-
ano urbano. Estas histórias, assumem um carácter humorístico, 
ainda que baseadas na experiência pessoal da autora, assim como 
na dos restantes intervenientes.
 A partir desta premissa, pretende-se que a análise da relação 
entre as versões estática e animada seja concretizada através de 
uma comparação de processos de construção e numa segunda 
fase da auto-publicação, que está a ser levada a cabo por meio das 
plataformas digitais.
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1 · Introdução
O corrente artigo parte de um estudo breve da evolução do 
cartoon a nível histórico,  fundamental para a sustentação teórica 
presente na segunda parte do texto na qual é feita a descrição e 
desenvolvimento do projecto prático “Histórias Sem Interesse”.
O ser humano sempre utilizou a imagem como meio de comu-
nicação, como complemento ao texto escrito e até mesmo como 
forma de “voz” para a opinião pública acerca da sua sociedade. 
Este tipo de opinião, que no contexto estudado se vem expressar 
em jeito de crítica, utiliza a imagem de maneira caricatural, repre-
sentando as figuras e os episódios políticos e sociais que pretendia 
satirizar. Desde logo eficaz na recepção da sua mensagem por 
parte do público geral, atingiu o seu maior nível de atenção num 
período histórico onde esta técnica foi adaptada em grande escala 
à necessidade de expressão crítica, marcando o ponto de partida 
para os primeiros exemplos práticos. Pelo que, como primeira 
referência, prestamos atenção às guerras assistidas pela Europa 
durante o século XVIII, cujo contexto servirá de mote para a 
apresentação do caso português sobre o surgimento deste tipo de 
imagem de opinião crítica e jocosa, a ser desenvolvida durante o 
século XX até os nossos dias. O cartoon será desta forma exposto 
nestes casos que consideramos relevantes para a nossa temática, 
tal como nos restantes exemplos dos autores e suas obras de 
referência para períodos abordados, desde os seus temas, técnicas 
e formas de divulgação pública. 

2 · O Cartoon Editorial 
O cartoon editorial, enquanto ilustração de cunho político, teve 
como precursor o pintor e ilustrador inglês William Hogarth, 
cujos trabalhos de crítica a altos cargos britânicos lhe valeram este 
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estatuto. Tal como o caso inglês, onde o cartoon político atinge o 
auge com as oposições populares contra o ministério do reinado 
de George III, em finais do século XVIII o mesmo sucedeu com 
outros episódios pela Europa, como a Revolução Francesa e as 
guerras de Napoleão, onde o número de impressões dos desenhos 
de sátira social e política cresceu exponencialmente, contando 
com o exemplo das obras de Honoré Daumier, o artista francês  
considerado no seu tempo como o “Michelangelo da caricatura”.
 Como Diana Donald (pág. 10)[4] afirma no contexto britânico 
“The craze for satirical prints (...) was also part of a commercial 
trend: the remarkable growth of the British print industry as a 
whole”, o desenvolvimento da Imprensa neste período histórico, 
permitiu a expansão dos cartoons às massas, tornando-se funda-
mentais na construção de consciência política e opinião públicas e 
reposicionando os cartoonistas num estatuto de autoridade moral 
na sociedade a partir do século XIX. 

2.1 · O Cartoon em Portugal
Em Portugal as gravuras satíricas chegaram durante o período 
napoleónico, geralmente decalcadas de cartoons ingleses divul-
gados nacionalmente e legendados em português. Para análise da 
produção nacional, podemos avançar até ao início do século XIX, 
aquando a divulgação das novas técnicas de ilustração – litografia 
e gravura em madeira –, momento esse onde as revistas informa-
tivas, recreativas e didácticas (existentes já desde o século XVIII), 
ganham outro poder persuasor com a aliança do texto à imagem, 
à ilustração. É a partir das revistas recreativas que a ilustração 
narrativa, ficcionada, revela os seus primeiros exemplos de tiras 
desenhadas onde as opiniões trocistas adquirem lugar enquanto 
representação figurativa, enquanto forma de cartoon.
 Com o desenvolvimento destas revistas (meados do século 
XIX), é assim potenciado o crescimento deste tipo de ilustração. 
O artista mais reconhecido deste período histórico foi Rafael 
Bordalo Pinheiro, autor do que se tornou o símbolo do povo portu-
guês, o “Zé Povinho”.
 As revistas humorísticas viram a sua divulgação alargada 
durante as Grandes Guerras, inicialmente ligadas a fins políticos 
(de modo a direccionarem opiniões públicas), que com o desen-
volvimento social se dedicaram a outros propósitos. A partir da 
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queda da monarquia, e com a implantação da República em 1910, 
a sátira política e social vingou em Portugal, assim como o cresci-
mento deste novo tipo de humor. No prefácio de “A I República na 
Génese da Banda-Desenhada e no Olhar do Século XX” (pág.10)
[5], redigido por Joaquim Moreira Raposo (na altura Presidente da 
Câmara da Amadora), é referido que a criação do cartoon e da car-
icatura em Portugal “está associada ao advento da República (...) 
principalmente porque os valores republicanos traziam consigo 
uma certa liberdade de expressão que não era muito habitual”.
 Durante este período, outro artista cujos bonecos cativaram a 
atenção do público, foi Stuart de Carvalhais, criador de “Quim e 
Manecas”, obra considerada como a primeira banda-desenhada 
portuguesa.
 Tal como é referido por António Dias de Deus em “Os comics 
em Portugal, Uma história de banda desenhada” (pág.10)[3], é 
durante este século XX que se torna habitual a publicação dos car-
toons nas páginas dos jornais, como é o caso de alguns exemplos 
já referidos (“Dia de Reis” de Bordalo Pinheiro e a ilustração de 
Stuart de Carvalhais publicada no “A Lanterna”).
Inicialmente, este processo contava com a presença dos cartoons, 
assim como de comics (tiras cómicas de banda-desenhada), agru-
pados numa das páginas impressas, sem corrente narrativa entre 
as publicações. O que deu posteriormente deu origem aos comics 
strips  nos E.U., onde as histórias representadas nas tiras mantin-
ham uma ligação, sendo associadas a um determinado tema/per-
sonagens de publicação para publicação, como o caso das obras de 
Winsor McCay.
 Nos jornais portugueses, as daily (comic) strips só atingiram 
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notabilidade a partir da década de 60. 
 A partir dos exemplos referidos, e pelo que temos vindo a assi-
stir na actualidade, os elementos de humor e as caricaturas usadas 
por este meio, obtêm uma larga e positiva recepção por parte do 
seu público. E o que também se evidenciou como um factor muito 
importante para a eficácia do entendimento da mensagem humo-
rística, diz respeito ao conhecimento da cultura em questão pela 
parte do autor, ou seja, os artistas locais, os que vivem a experiên-
cia daquilo que satirizam, representam de forma mais fiel e instin-
tiva aquilo que posteriormente se torna facilmente reconhecido 
pelo público, fazendo-o pois identificar-se. Já Mariam Ginman e 
Sara Von Ungern-Sternberg (pág.10)[5] afirmam que 

“(…) the demand for a good knowledge of the consumers’ cul-
ture is accentuated for the humour to have its full effect.”

Já perto da nossa actualidade, a nível da produção nacional, en-
contramos como autores mais reconhecidos exemplos de Augusto 
Cid, António e André Carrilho.

3 · O Cartoon Animado
Na Europa do início do século XX, o cinema de animação 
encontrava-se em desenvolvimento não só a nível técnico, mas 
também a nível plástico. E aqui, a anterior experiência de todos 
aqueles que contribuíram para o seu crescimento, em grande 
maioria cartoonistas, veio definir o género da animação gerada 
nesta época, como é referido por Giannalberto Bendazzi em 
“Cartoons, One hundred years of cinema animation” (pág.10)
[7]. Entre eles, o multifacetado artista francês Emile Cohl, “o pai 
do cartoon animado”, trabalhou como caricaturista para várias 
revistas e produziu mais de trezentas curtas, entre elas filmes de 
animação, comédias com efeitos especiais, curtas com imagem 
real, entre outros. O seu “Fantasmagorie”, de 1908, foi a primeira 
longa metragem animada do cinema.
 Já nos Estados Unidos, o nome que se destaca é, sem dúvida, 
o de Winsor McCay. Como anteriormente referido pela sua obra 
editorial, este é também considerado o “primeiro clássico artista 
animador americano”, cuja técnica  foi mais tarde adoptada por 
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nomes como Walt Disney. Enquanto criador de consecutivas 
comic strips em jornais., McCay fez-se reconhecer como um 
inteligente cartoonista, cuja tira intitulada de “Little Nemo in 
Slumberland”, publicada em 1905 no “New York Herald”, é ainda 
a melhor no seu campo.
 Antes de Mickey, existiu uma personagem considerada a 
primeira mais importante da animação americana: “Felix the 
Cat”. “Felix”, criado em 1919 por Pat Sullivan (produtor) e Otto 
Messmer (seu original criador), resultou num fenómeno tal que 
serviu de influência para Roy Disney, no desenvolvimento da 
companhia da Disney.
 “Félix” tratava-se de uma personagem complexa, resultante 
em duas facetas divididas em características felinas, tal como 
humanas. Esta icónica figura terá sido o único grande exemplo de 
uma figura mímica animada que, mesmo sem situações forçadas 
ou acidentes cómicos, provocava gargalhadas. Como influência, 
não há como não referir o contributo de Charlie Chaplin.

 Já Walt Disney começou também como um modesto artista 
comic strip. Com a personagem de “Mickey”, criada em finais dos 
anos 20, enquanto Disney escrevia os “scripts”, Floyd Gottfredson 
desenhava os cartoons que começaram a ser publicados em 1930.
Outro nome, cujo trabalho serviu também de grande influência 
nesta área, é o de Maurício de Sousa, considerado um “Disney 
Brasileiro” enquanto artista de comic strip e director de animação. 
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Em 1959 publicou a sua primeira tira no jornal diário “Folha da 
Manhã”, cujo sucesso se expandiu de imediato. Posteriormente, 
dirigiu uma equipa de artistas sobre uma produção de histórias 
para crianças, cuja mais popular se tratou das peripécias de duas 
pequenas meninas, inspiradas nas próprias filhas de Maurício: 
“Mónica e Magali”. As suas comic strips atingiram tremendo suc-
esso de vendas na América Latina e na Europa, ao que levou que 
em, 1979, os estúdios de Maurício de Sousa iniciassem a produção 
televisiva das séries animadas de “Mónica”. Estas incluem mini-
episódios de 25 segundos, cujas histórias mantêm continuidade a 
partir de um narrador, o equivalente da televisão à comic strip.
E enquanto recentes adaptações do cartoon na sua vertente ilus-
trada para a animada, a nível nacional, há que referir o projecto 
do “SPAM CARTOON”, desenvolvido por André Carrilho e João 
Paulo Cotrim, com o desenho de Cristina Sampaio e João Fa-
zenda. Estes “cartoons animados”, cujos temas abordam a nossa 
actualidade política e social, são-nos presenteados semanalmente 
a partir do seu site oficial.

4 · “Histórias Sem Interesse”
4.1 · Entendimento e Construção dos Comics
Antes de qualquer abordagem acerca do processo de trabalho 
deste projecto, foi de extrema relevância a procura de um maior 
entendimento da essência que dá lugar à construção das tiras, ou 
comic strips, que por sua vez narram as histórias destes cartoons.
 Os cartoons e os comics têm uma estreita relação, sendo que 
um se trata de um género de desenho (um estilo), e o outro de um 
medium, onde este tipo de abordagem  se pode enquadrar. Ao 
que, na sequência de mais do que uma imagem, compondo uma 
narrativa, encontra-se a base da definição de comic.
 De maneira a ser feita a distinção entre comics e animação, as 
sequências de imagens neste último aspecto decorrem no mesmo 
espaço de visualização. Nos comics, as imagens encontram-se 
justapostas, cada uma ocupando fisicamente um espaço diferente.
 Os comics, tal como acontece noutra forma de arte, como 
a pintura, a escrita, o teatro, o cinema ou a escultura, levam a 
cabo um trabalho cuja criação segue sempre um determinado 
caminho. Tal como sugere Scott McCloud, em “Understanding 
Comics”(pág.10)[1], este caminho é constituído por seis etapas: 
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 1) “content”, a ideia, o propósito do trabalho; 
 2) “form”, que tipo de objecto será (livro, desenho, escultura?); 
 3) “idiom” , o vocabulário, o género a que o trabalho pertence; 
 4) “structure”, o que inclui, a composição do trabalho; 
 5) “craft”, a construção do trabalho, a capacidade prática do 
autor; 
 6) “surface”, a aparência, o primeiro olhar sobre o objecto.
E enquanto à forma e ao conteúdo, ambos devem ser criados e 
desenvolvidos a par um do outro. Este factor irá determinar a 
que a leitura seja feita como um todo, tal como a página total do 
comic, constituindo-se, por fim, na soma das partes. Por sua vez, 
um comic reflecte a experiência do seu autor, exterior e interior. 
Pelo que, a estrutura numa página pode variar, de acordo com a 
intenção por parte do autor em como representar a história. Esta 
estrutura guiará o observador na leitura pela página. 

4.2 · Projecto Prático 
Como ideia e objectivos definidos para o projecto aqui descrito, 
a partir do género dos cartoons, encontram-se em processo de 
construção as histórias do dia-a-dia, inspiradas na experiência 
pessoal. Estas histórias são representadas em jeito cómico e cari-
catural, tendo como intuito fazer com que o público se identifique, 
já que partem de um lugar comum. Daí a atempada designação 
satírica do “sem interesse” ser atribuída ao título, dando a en-
tender ao público que o que estará prestes a ler não lhe trará nada 
de novo, a não ser somente um olhar humorístico sobre aquilo que 
lhe é mais próximo.
 Ao se tratar de um “objecto final” constituído por uma série 
de cartoons desenvolvidos a partir de duas vertentes, ilustração e 
animação, seguimos então para a abordagem das etapas iniciais 
do projecto, tanto ao nível estético como ao nível da narrativa.
 Este processo, no estudo e desenvolvimento de personagens, 
assim como no tipo de estruturação em jeito de comic strip, man-
teve desde início a vertente da narrativa a par da sua desenvoltura. 
À medida em que se ia desenvolvendo os esboços escritos das 
histórias que se pretendia desenvolver, como ponto de partida, 
manifestou-se a preocupação de como as representar ao nível do 
desenho fazendo com que o contexto da acção se tornasse de ime-
diato perceptível. De maneira a isto ser possível, constatou-se que, 
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de facto, a simplificação é essencial para que a leitura do cartoon 
permaneça clara e centrada no evento que causa o motivo do seu 
humor. 
 Esta harmonia, esta simplicidade e forma directa de narrar, é 
construída através da relação entre o espaço da escrita e o espaço 
do desenho. Ao que a imagem já representa, junta-se o comple-
mento que a própria escrita, inserida na composição, fornece por 
sua vez (tal como as falas, título ou legendas). Desta maneira, a 
imagem e a escrita completam-se nesta relação, ambas mantendo 
uma essência clara e directa. Como defende o cartoonista Ivan 
Brunetti, “cartooning is built upon the Five Cs: calligraphy, com-
position, clarity, consistency, and communication, each reinforc-
ing the other.” (pág.10)[2].
 Estes dois lados, coexistindo num todo e enriquecendo, cada 
um à sua maneira, a composição representada, permitem vários 
tipos interpretação. Quando relatam acções opostas, por exemplo, 
constroem um tipo de leitura que, não só surpreende, como cativa 
a atenção e evoca o lado humorístico a partir da ironia.
 O desenvolvimento das personagens dedicou-se à construção 
da personagem principal, directamente inspirada na autora, assim 
como das secundárias que, de forma directa ou indirecta, par-
tilham as experiências que servem de mote à construção destas 
histórias. Neste processo, o tipo de estrutura dedicado ao género 
de composição pretendida, tomou o seu devido tempo de estudo e 
experimentação. Pelo que, no presente caso prático, é respeitado 
o uso de estruturas horizontais e verticais nas tiras, com formas 
rectangulares, simples e directas (de acordo com as suas vinhe-
tas), mantendo sempre uma semelhante organização e ritmo, de 
maneira a que a percepção destas histórias seja feita da mesma 
forma.
 Já a partir do tipo de planos a serem utilizados em cada 

F.9 “Falta de Sorte!”, 

tira ilustrada, 2014                           
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vinheta, foi encontrada uma das primeiras relações com a sua 
vertente animada. Através de um elo comum entre as caracte-
rísticas plásticas das personagens, assim como da estética do 
universo aqui criado, o uso de diferentes ângulos e planos adensa 
esta diferente abordagem por entre o estático e o animado, per-
mitindo diferentes perspectivas. Nestes dois tipos de abordagem, 
a sequência de imagens nas tiras é construída em justaposição no 
mesmo suporte, dando um tipo de composição rítmica e sequen-
ciada, visualizada como um todo; enquanto que na animação é 
atribuído tempo à acção, cujo movimento e relação com o espaço 
vem estimular este tipo de expressão. 
 Para além da adaptação dos conteúdos para o suporte 
animado, onde são adicionados mais pormenores narrativos de 
maneira a dar continuidade à acção temporal (versus a estática da 
ilustração), são também associados outro tipo de efeitos, como 
o som. Esta adição vem, no fundo, desempenhar parte do papel 
que a escrita emprega à ilustração: a atribuição de efeitos sonoros 
através das onomatopeias e dos balões de diálogo. Pelo que nesta 
adição, concretizada na fase da edição, se englobam não só os 
efeitos sonoros enquanto ruídos ou música (ex: genérico), mas 
também o diálogo atribuído através de gravação de vozes, cujas 
dobragens das personagens principais são atribuídas pela autora.
 Ao que ainda é de referir o género de técnica utilizada em am-
bos os meios, por sua vez denominada de desenho/técnica de ani-
mar tradicional. O desenho, enquanto técnica primordial, atribui 

F.10 “Rodolfo”, tira 

ilustrada, 2014

F.11  “O Despertar”, 

cartoon ilustrado        
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a qualquer tipo de trabalho um nível de expressão e de estética 
muito próprios e singulares, presentes e inigualáveis em qualquer 
autor. Neste método de representar a narrativa, que coexiste com 
uma vertente digital nos ténues apontamentos de cor, o desenho, 
que se mantém fortemente marcado, vem caracterizar também 
a sua postura animada num tipo de traço que nunca é estático 
nem estável, pretendendo não só criar um muito próprio ritmo de 
movimento dos objectos e personagens, como lhe vem atribuir 
uma particular expressão a nível visual.

5 · Processos de Auto-Publicação
A proliferação da Internet nas plataformas de comunicação, via 
imprensa e rede social que vivemos actualmente, vieram, neste 
caso, redefinir o consumo dos cartoons, assim como de todas as 
restantes ferramentas de divulgação, alterando também o papel 
do próprio autor para com o seu trabalho.
 Todos estes géneros de comunicação têm chegado a um 
público cada vez mais alargado, de uma forma muito mais rápida, 
quase instantânea.
 Como exemplo de um dos autores portugueses actuais que 
mantém um lugar permanente nas edições impressas, acompan-
hando também as respectivas versões digitais da nossa habitual 
imprensa, referimos o nome de Luís Afonso e suas tiras dedicadas 
ao género do cartoon político. 
 Ao nível internacional, as séries animadas e livros de sucesso 
(tanto nas suas versões impressas como nas mais variadas plata-
formas digitais e da Web), que abordam temas sobre o quotidiano, 

F.13  Página oficial 

de “Facebook”, Sara-

a-dias
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relações pessoais ou dilemas de origem familiar, contam com 
nomes de destaque como “Simon’s Cat” de Simon Tofield; “Zits”, 
de Jerry Scott e Jim Borgman e “Nós, as Mulheres 4”, de Maitena, 
cujo tema central se foca na natureza das mulheres. Ao nível do 
género de tema do projecto em questão, damos destaque às ilus-
tradoras Sarah Anderson e Gemma Correl.
 Destes anteriores exemplos, os autores utilizam as plataform-
as da Web para a sua promoção, num constante aproveitamento 
das possibilidades deste mundo da navegação digital, para se 
fazer chegar a um mais alargado público possível. 
“(...) a ilustração, a caricatura e o cartoon prendem-se com o 
objectivo de se tentar transmitir uma ideia ao máximo de pessoas 
possível, e jogar também com as expectativas que as pessoas 
têm.”, entrevista a Luís Lázaro para a revista nova-iorquina de 
ilustração 3x3 Magazine (pág.10) [12].
A partir desta acção, surge o termo da “auto-publicação”, que se 
apropria a qualquer um destes autores contemporâneos, onde 
para além da divulgação do trabalho, promovem também a 
própria imagem. Pelo que, sobre este ponto, não podemos deixar 
de referir a actual ascensão de Sara-a-Dias.

6 · Conclusão
 Para o projecto prático aqui apresentado, a parte da investi-
gação  serviu de base para o processo deste trabalho.
Após breve contexto e descrição do seu processo, as “Histórias 
Sem Interesse” encontram-se em desenvolvimento nestas duas 
vertentes plásticas: a ilustrada e a animada.
 Em jeito de comparação a nível prático de construção, o 
processo de adaptação da versão animada sobre a ilustrada requer 
mais tempo do que o caso inverso, não só pela própria construção 

F.14  Website oficial, 

“Doodle Time”, Sarah 
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que a animação requer, mas também por este desdobrar entre 
mais possibilidades visuais ao nível da acção e do dinamismo em 
diferentes planos da acção. 
 Quanto à auto publicação, ambas são quase simultâneas na 
sua realização. Pelo que no que toca à visualização por parte do 
público, a animação pode requerer mais tempo de atenção para 
a absorção do seu todo. Já as tiras ilustradas, enquanto uma só 
imagem, inserem-se numa leitura mais sequencial, em que as 
vinhetas remetem e guiam o leitor para a conclusão da história. 
 Posto isto, ambas promovem diferentes tipos de execução e 
consumo, pelo que o inicial termo de comparação não pretende 
destacar nenhuma destas versões, mas antes revelar dois meios 
de utilizar possibilidades plásticas e narrativas distintas que, por 
sua vez, partem da mesma intenção e do mesmo género de ima-
gem, atribuindo por fim dois modos de leitura e  visualização das 
“Histórias Sem Interesse”.
 Ainda quanto à fase actual do projecto, a auto-publicação, o 
objectivo enquanto trabalho de autor é, através de uma ou várias 
plataformas oferecidas pela Web, desenvolver tipos de perfil/
página/canal, dedicados somente ao tema deste projecto. A partir 
disto, tem-se seguido o processo de divulgação, sobretudo através 
da tão fácil partilha e multiplicação de posts por entre as redes 
sociais, de modo a obter maior feedback qualitativo (comentários 
aos cartoons) e quantitativo (número de seguidores), tentando 
perceber o nível da sua popularidade e a capacidade de captar 
interesse em cada peça publicada. Com isto, pretende-se a criação 
de familiaridade com as personagens, bem como o hábito de 
consulta por parte dos seguidores aos novos cartoons, publicados 
regularmente na sua plataforma on-line, tal como numa publi-
cação tradicional impressa, validando a aplicação prática deste 
projecto.
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Abstract
With their rich pictorial content, the illustrated manuscripts have 
been of high interest for the scholars and researchers of art his-
tory. An Ottoman-Turkish illustrated manuscript, Süleymanname 
is an official history book produced in the Ottoman Court in the 
16th century that documents and depicts the events during the 
reign of Süleyman I. The pictorial content of these manuscripts is 
studied as a painting from an art history point of view where they 
are referred as miniature paintings. There is a need to study the 
images from a graphic design and illustration point of view. This 
paper investigates the making of the images in the manuscript as 
an illustration by graphically analyzing the illustrated pages of Sü-
leymanname. Particularly, the paper presents an analysis on how 
the natural and the architectural elements are represented in the 
pictorial plane to create the main space of the illustration.
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1 · Introduction
As an artifact, the illustrated manuscripts are handwritten books 
containing varying amounts of pictorial representations of some 
scenes from the text. These artifacts differ in certain qualities 
such as the use of language, the use of script, and the repre-
sentation techniques. This difference generally depends on the 
cultural context that the artifact stems from. Compared to Persian 
manuscripts, for example, the illustrations in the Ottoman-
Turkish manuscripts are meticulous in the plans and the detailed 
representations of buildings [1]. Being a significant representative 
of such manuscripts, Süleymanname is the first official illustrated 
history of the Ottoman dynasty. Ordered by Süleyman I, the 
manuscript is written and illustrated in the court’s design studio. 
Through the text and the illustrations, Süleymanname documents 
and depicts the events that took place during the reign of Süley-
man I.
 There are a number of publications related to the illustrated 
manuscript of Süleymanname. One of the reference books, Sül-
eymanname : the illustrated history of Süleyman the Magnificent, 
contains the facsimiles of the illustrations accompanied by histori-
cal and critical commentary [2]. After comprehensive background 
information on illustrated histories of the time, the book provides 
a paragraph of historical context together with a textual explana-
tion of the events depicted in each illustration. Another earlier 
work [3] examines the illustrations in the manuscript from the 
point of view of the place and expression techniques. Bakirer [4] 
investigates the depiction of window glasses from a glass making 
point of view. In a recent publication, Tekin [5] studies the depic-
tion of attires of Süleyman I in the illustrations.  As an art histo-
rian, Fetvaci [6] compares the image of Süleyman in Süleyman-
name and its contemporary Hünername with thematic concerns.
 Apart from few studies, the focus of the research is on subject 
and theme analysis and comparison of artistic and painterly 
styles. There is a need for research merely on the illustrative quali-
ties of the representations. In this paper, we present a graphical 
analysis of the illustrated pages of Süleymanname from a design 
and illustration point of view to investigate how the images are 
graphically rendered on the paper. In particular, we analyze how 
the natural and the architectural elements are represented in the 
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pictorial plane to create the main space of the illustration as well 
as examine the relationship between the graphical elements of the 
illustrated pages. Due to practical constraints, the analysis is lim-
ited to the formal features of the illustrations. A comprehensive 
analysis on the relationship of the image with the text is beyond 
the scope of this text.
 The paper first gives a brief history and the making of Sül-
eymanname in Section 3. The Section 4 presents the graphical 
analysis of the illustrated pages including the frame, the margin, 
the text boxes and the illustrations. Finally, the conclusion gives a 
summary and critique of the findings.

2 · Methodology
This research is graphical analysis of the illustrations based on the 
considerations in Image Design [7]. With the help of bibliographi-
cal research, we conducted visual reading of the illustrations to 
examine how the images are rendered. We have identified the 
basic elements/components that builds up illustrations and then 
analyzed how the images have been created graphically with the 
visual representation techniques.

3 · The Illustrated Book: Süleymanname
Süleymanname is an illustrated, handwritten, official history book 
of the Ottoman court. It is the last volume of a five-volume series 
called Shahname-yi Ali ‘Osman (The Shahname of the House of 
Osman). Documenting the thirty-five year period, it is an illustrat-
ed history of the events during the reign of Süleyman I between 
1520 and 1555. Completed in 1558, the book contains 617 folios and 
65 illustrated scenes, four on double page spreads [8]. The author 
of the text is Fethullah Arif Çelebi, a.k.a. Arifî, who served as the 
official historiographer of the Ottoman court between 1540 and 
1945 [9]. Written as a verse, the language of the book is Persian 
with Arabic script having a right to left reading direction.  
 The production of the manuscript is a collaborative process. 
Arifî has written the text while Ali b. Amir Bayk Şirvanî has tran-
scribed it onto paper [10]. In addition, not a single but a group of 
artists collaboratively created the illustrations. Unfortunately, the 
names and identities are of these illustrators are unknown. This il-
lustrated manuscript is currently housed in the Hazine (Treasury) 
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Collection of the Topkapi Palace Museum Library with inventory 
number H. 1517.
 

4 · Graphical Analysis of the Illustrated Pages
Graphically, a typical illustrated page of Süleymanname consists 
of four main elements. These elements are the frame that defines 
the boundary of the illustration, the margin, which is the empty 
space surrounding the frame, the text boxes, and the illustrations. 
As for the page use, the frame and the compositions are vertically 
laid out on the page. In this vertical layout, the pictorial space is 
created through the use of conceptual perspective. That is, the 
objects that are on the bottom of the frame mean that they are 
closer to the viewer while the objects that are on top of the frame 
are further away (see Fig. 1). 

4.1 · The Page, The Frame and The Margin
The dimensions of the actual manuscript with the binding are 37.0 
cm x 25.4 cm. In the facsimile edition, the dimensions of the page 
are 33.5 cm by 23.5 cm, excluding the binding. 
 The frame is one of the main graphical elements on the page. 
Painted with gold, the frame defines the boundary for illustra-
tions on the page layout. In all the illustrated pages, the frames are 

F.1  A double-page 

spread from Süleyman-

name illustrating the 

accession ceremony 

of Süleyman I in 

the Topkapı Palace. 

Depicted on the right 

is the 2nd courtyard 

of the palace. On 

the left is the first 

courtyard of the palace 

with two gates. In the 

foreground is the Bab-ı 

Hümayun Gate, in 

the background is the 

Babüsselam Gate (from 

facsimile edition by 

Atil 1986 p.92-93).
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straight and have almost uniform thickness of 0.4 cm. Although 
the dimensions of the frame differ for each scene, a typical il-
lustration has 22 cm of height and 14 cm of width. The rest of the 
page is left as margin. 
 In Süleymanname, the most of the illustrations are full-page 
according to the manuscript experts. From a graphic design point 
of view, however, the illustrations are not utilizing the full width 
and height of the page. Most of them have large margins around 
the top, the bottom and one side of the illustration. These large 
margins make 1/3 of the page completely empty. Unlike some 
other illustrated manuscripts, there is no text, illumination or 
decoration on the outside of the gold frame. What experts prob-
ably mean by full-page is that the illustrations cover the full width 
and height of the frame, instead of sharing half of the frame with 
text. Though few, there are illustrations that are covering almost 
the entire page (see Fig. 2 left).
Although the frame defines the boundary for the illustrations, 
some illustrations make use of the frame by breaking out of it (see 
Fig. 2). In double-page spreads, this overflow extends the illustra-
tion across two pages implying a visual continuity (see Fig. 2 left). 
In a more recent example, Wanda Gag [11] applied the same ap-
proach in her book, Millions of Cats (1928), which is considered to 
be the first modern picture book [12]. Utilizing her graphic design 
and painter background, Gag is known to be the initiator of the 
use of the double-page spread by designing two facing pages as 
one [13].

 The off-frame items are observed in single-page cases too. 
The elements that occasionally cross the frame’s boundaries are 
domes, towers, trees, flags and weapons. In few cases, the illustra-

F.2 On the left is a 

double-page spread 

in Süleymanname 

illustrating the Battle 

of Mohacs. The visual 

continuity is obtained 

through the tip of the 

cannons, the hill and 

the river (from fac-

simile edition by Atil 

1986 p.136-137). On the 

right is Wand Gag’s use 

of double-page spread. 
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tive element pushes the frame and alters the rectangular shape 
of the frame instead of crossing it. In such cases, the extended 
portion of the illustration still stays within gold frame. 

4.2 · Text Boxes
In Süleymanname, the text and the image are not absolutely two 
distinct elements of the layout. In almost all the illustrated pages, 
a portion from the text integrates into the illustrations through the 
use of text boxes. Containing one or two lines of text, these boxes 
often appear as an overlay on the image with a solid background. 
However, in some cases the box is utilized as a compositional ele-
ment of the illustration. Though not much in quantity, there are 
few examples that do not contain any text box at all.
 On the page layout, we observed a regular pattern in the 
number and the location of the text boxes. The majority of the 
illustrated pages contain two square text boxes most of which are 
on the top right and bottom left of the frame (see Fig. 3 left). In 
addition, the other mostly used location of the text boxes is the 
header-like arrangement as seen in Fig. 3 middle. On the other 
hand, there are also some text boxes that follow neither of these 
fashions (see Fig. 3 right).

4.3 · Illustrations
The illustrations are composed of various graphical elements. 
Among these elements are the sky, the nature, the architectural 
elements and the characters. The sky is the top-most element in 
the composition serving as the background for the scene. Other 
elements such as the architecture, the hills or the characters are all 
placed in front of this background. In majority of the illustrations, 

F.3  Three folios from 

Süleymanname high-

lighting the frame, the 

margin and the various 

uses of the textboxes. 

The illustrations are 

faded-out. (from 

facsimile edition by 

Atil 1986)
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the sky is in gold color.  Only in two, the sky is blue. 
 Atil categorizes the exterior scenes into five according to their 
themes and subjects. In particular, these categories are illustra-
tions depicting events that take place in or around the imperial 
tent, the battle scenes, the fortresses under siege, the activities in 
the field or outside the cities, and the hunting scenes. The interior 
scenes are mostly illustration of Topkapı Palace - the residence 
and the government building of the Ottoman State- and various 
pavilions1 . Considering only the architectural aspects, Gunay 
categorizes the illustrations according to identifiability of the il-
lustrated places2.  
 In this paper, we divide the illustrations into three catego-
ries according to the graphical rendition of the scenes.  These 
categories are the illustrations that depict an open landscape, that 
contain architectural elements within a natural environment, and 
stacked architectural compositions. 
 Illustrations That Depict an Open Landscape. In 22 illustrated 
pages of Süleymanname, the scenes are representations of natural 

settings based on various kinds hilly terrains. Thematically, the 
most of the illustrations in this category are battle or hunting 
scenes in open nature. These open nature scenes can be consid-
ered as the simplest form of representation compared to the rest. 
In these scenes, the main form in the illustration is a hill that cov-
ers a large portion the frame both from the bottom and the sides. 
Stretching out towards the top of the frame, the hill ends with a 
smooth round or a steep triangular top. This hill form serves as 
the foundation for the representation of the space. Based on this 
foundation, other visual elements of the illustration are placed in 

F.4  On the left is the 

simplest example from 

the category of illustra-

tions that depict an 

open landscape (from 

facsimile edition by 

Atil 1986 p.115). On the 

right is the breakdown 

of the illustration on 

the left, showing the 

representation of space 

in the picture plane 

through layering. The 

layers are gold sky, 

the horsemen on the 

hilltop, the hill plane 

and characters on the 

hill plane. 

1. Atil, E.: Süleyman-

name: the illustrated 

history of Süleyman 

the Magnificent. 

National Gallery of Art 

- H.N. Abrams, New 

York (1986) p.66-67

2. Günay, R.: Süley-

manname Minyatürler-

inde Mekan ve Anlatım 

Teknikleri. Topkapı 

Sarayı Yıllık, 5, 56-159 

(1992) p.59
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front of the hill, on top of the hill or behind the hill. The human 
characters, the animals, the trees and other foliage are positioned 
on various locations around this hill. 
 A hill is formed of two main elements, the hilltop and the hill 
plane. The hilltop is defined by an external contour that distin-
guishes the hill form other elements. The rest of the hill is covered 
with a pattern created by stylized foliage which forms the hill 
plane. The hilltop is composed of small, elevated earth formations 
lined along a curved path or in some cases a number of intersect-
ing paths (see Fig. 5). Like the hill plane, these repetitious earth 
formations show a pattern behavior. The earth formations in the 
hilltop gain a sense of depth with the use of color and tonal per-
spective. However, the foliage pattern in the hill plane is relatively 
flat which seems like a deliberate choice of style. This use of color 
and tonal perspective in the hilltop creates a contrast with the 
relatively flat hill plane and helps to distinguish the hilltop from 
the hill plane. 
 In the patterns of the hill plane, the simplest shape of the foli-
age is a tall, needle-like leaf surrounded by four smaller needle-
like leaves. The tuft of leaves shows a rosette-like arrangement, 
two on the left hand side and two on the right hand side. In some 
cases, the background of the pattern is mildly textured. This touch 
of texture gives a sense of uneven surface and breaks the flat-
ness of the plane texture. The resulting texture might be a natural 
outcome of the medium, i.e. the paint, the brush or the paper. 
However, there are cases where deliberate attempts for texturing 
with random dense dots are visible.
 This basic foliage pattern seems to serve as a template to 
diversify the hill planes. One way of creating variety with the same 
form is to alter the number of the leaves in the tuft or the relative 

F.5 On the left is an 

illustration depicting 

Süleyman and his son 

Selim hunting outside 

of Aleppo. The image 

shows three overlapped 

hill layers with close-up 

details of each hilltop 

(from facsimile edition 

by Atil 1986 p.220). On 

the right is Süleyman 

hunting with his sons 

Selim and Mehmet 

near Vardar River. The 

image shows three 

overlapped hills with 

similar tuft form along 

with close-up details 

from each hill plane 

(from facsimile edition 

by Atil 1986 p.174).
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sizes of the side leaves. For instance, the number of side leaves 
increase from four to six while the tallest leaf always stays in the 
middle. For the purpose of creating variety, another addition to 
the template is the use of soil or rock forms beneath the leaves. 
Furthermore, varying the color is another method to diversify the 
patterns. It is interesting to note that we observed exactly similar 
tuft form on three distinct hills in a single illustration (see Fig. 5). 
However, coloring the patterns differently created the diversity 
and helped the perception of depth.
 As for the depth, Süleymanname illustrations make use of the 
overlapping perspective technique. As a result of this technique, 
two or more hill elements are placed before one another to cre-
ate a layer hierarchy and to imply sense of depth (see Fig. 5). By 
means of this layering, the illustrator integrates different spati-
otemporal settings in a single composition. In other words, this 
layer hierarchy establishes different spaces in the 2D picture plane 
and expands the space for additional narrative. In Süleyman-
name, we observe up to five layers of hills stacked in an image. 
 Illustrations That Contain Architectural Elements within 
Nature. A second set of illustrations is natural settings that contain 
architectural elements. 27 of the illustrations fall into this catego-
ry. Thematically, these illustrations are cities or fortresses under 
siege and the imperial tent in landscape for receptions or for bat-
tle. Graphically, these illustrations sophisticate the composition 
of the first category by making an addition to the existing the hill 
form content. Into the same hilly terrain backbone, the illustrator 
incorporated various architectural forms such as the fortresses, 
the towers, the pavilions, and the imperial tent with its related 

F.6 On the left is an 

illustration that depicts 

an open landspace, 

illustrating Süleyman 

arriving at Böğürdelen 

on a military campagn 

in Balkans (from 

The Bridgeman Art 

Library). In the middle 

is an illustration that 

contains architectural 

elements within a natu-

ral setting, illustrating 

siege of Estonibelgrad 

in Hungary (from 

The Bridgeman Art 

Library). On the left 

is stack architec-

tural composition 

illustrating Süleyman 

conversing with the 

navy commander 

Barbaros Hayreddin 

Paşa in 3rd courtyard of 

Topkapi Palace (from 

The Bridgeman Art 

Library).
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temporary shelters (see Fig. 6 middle). Considering the position-
ing, many of the fortresses stand on top of the hills whereas the 
imperial tents rest on the hill plane. 
 Stacked Architectural Compositions. The last set of illustra-
tions is the ones in which the architectural representations are 
the backbone of the image. Sharing a common form, 20 of the 
illustrations fall into this category. These illustrations distinguish 
from the other two categories with their fundamentally differ-
ent composition. Basically, the compositions are created with 
rectilinear and curvilinear geometrical shapes in horizontal and 
vertical axes. Forming compartments, these geometrical shapes 
are covered with various intricate textures. Some of these textures 
represent materiality such as the roof tiles, thrones’ lacquered 
wood, and colored stone textures, while the rest of the textures are 
decorative patterns3 . The decorative textures, however, are not 
only for beautifying purposes. They graphically denote a certain 
space by distinguishing various architectural compartments from 
each other. By signifying a different space, these textures enable 
stacking various spaces into the pictorial plane.
 In addition to the architectural forms, the nature also exists 
in the illustrations of this category. However, the nature does not 
play a significant role in the design of the composition. As a sup-
plementary component, the nature either shows up in the gardens 

or appear through the widows and in some cases it binds the archi-
tectural compartments to each other. 
 In addition to the overlapping and the conceptual perspective, 
the images in this category make use of the linear perspective. 
However, this use of linear perspective is not the governing rule 

F.7  In the middle is an 

illustration depicting 

the circumcision festi-

val of Süleyman’s sons 

Beyazid and Cihangir 

in a pavilion at Topkapi 

Palace. This illustration 

falls into the category 

of stacked architectural 

compositions. On the 

left is a detail from the 

balcony in the top left 

of the composition 

where foreshortening 

is applied. On the right 

is the breakdown of 

the illustration, show-

ing the representa-

tion of space in the 

picture plane through 

compartmentalization. 

(from facsimile edition 

by Atil 1986 p.178)

3. Günay, R.: Süley-

manname Minyatürler-

inde Mekan ve Anlatım 

Teknikleri. Topkapı 

Sarayı Yıllık, 5, 56-159 

(1992) p.68
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for the whole composition. It is merely used in the making of few 
elements of the illustration. We see the use of this technique in the 
diagonal walls (see Fig. 6 right) and in the foreshortening of the 
further objects. For instance, in Fig. 7 the balcony on the top left is 
smaller than its foreground counterparts. 
 
5 · Conclusions
The illustrated manuscript of Süleymanname depicts the histori-
cal events during the time of Süleyman I of the Ottoman State 
with 69 pages of color illustrations. In this paper, we have pre-
sented a graphical analysis of the illustrations in Süleymanname 
to investigate the formal features of the images. In this investiga-
tion, the aim was to analyze how the natural and the architectural 
elements are represented in the pictorial plane to create the main 
space of the illustration. 
 This study has identified three compositional patterns in 
representing the space on the picture plane. The first is the open 
nature scenes where a hill form is the main element that creates 
the sense of space. By manipulating the hill form, the illustra-
tor obtained a variety of spaces around the hill. That is to say, a 
number of visual representation techniques enabled the illustrator 
to generate alternatives based on the hill template. Among these 
techniques are varying the color and the texture of the elements, 
using the conceptual perspective to represent space in picture 
plane and the overlapping perspective to enhance the sense of 
depth. By overlapping a number of hills and architectural ele-
ments, the picture plane expands to accommodate additional 
spaces for the narrative. 
 Slightly differing from the first, the second compositional pat-
tern is a combination of open nature with architectural elements. 
With an architectural addition, these images are relatively more 
sophisticated compared to the existing the hill form.
The third pattern is the stacked architectural scenes. In these 
illustrations, the image-making method is bringing together vari-
ous compartments of architectural elements. Tiled with intricate 
decorative textures, the compartments compose a representation 
of a complete architecture. Some of these textures imply the ma-
terial of the element while some others define a space within the 
compartment. Besides decorating, these textures represent both 
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the floor plane and the background of the picture plane. 
 The current study has only examined the formal and plastic 
features of the illustrations. Although the text is a significant 
element for illustrated books, this study excludes the relation-
ship of the images with the text due to the magnitude of the text 
in this particular manuscript. Further research might investigate 
the narrative features of the illustrations and explore their literary 
contexts.
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meios, desde a pintura mais primordial até ao cinema de ani-
mação 3D. No entanto, o seu papel nunca é o mesmo: ora se trata 
realmente de um objeto de culto, isto é, com propósito religioso, 
ora se trata de uma forma de fantasia, como por exemplo, o 
contar de histórias para crianças. Ambas as facetas acabam por 
se enraizar na cultura em que estão inseridas, ainda que de forma 
subtil, moldando um imaginário coletivo — o qual designaremos 
como folclore. Serve o presente artigo para compreender que 
tipo de papéis é que o Mito assume no contexto da Ilustração e 
Animação contemporâneas e, a partir das conclusões extraídas, 
apresentar um caso prático no qual é criada uma personagem/
criatura relacionada com o folclore português.

Isabel Trigueiros1

istrigueiros@gmail.com
Manuel Albino1

malbino@ipca.pt
Paula Tavares1

ptavares@ipca.pt



CONFIA . 3nd International Conference on Illustration & Animation
Braga . Portugal . April 2015 .  ISBN: 978-989-98241-9-5

500

1 · Enquadramento do Mito
Numa primeira abordagem superficial e generalista, podemos 
identificar um mito como sendo algo que faz parte de um imag-
inário coletivo de uma comunidade, povo ou cultura. No entanto, 
estamos a falar sobre algo que nunca ninguém viu consciente-
mente, isto é, num plano real. Sendo assim, o mito torna-se para-
doxal: é concreto – pois todos os membros de um determinado 
grupo o associam a um conceito ou ideia (ex.: uma grande porção 
das tribos calaicas1  em Portugal terá adorado Nábia, uma divin-
dade feminina); e é, simultaneamente, vago e heterogéneo – pois 
cada individuo pode formular uma opinião ou imagem diferente 
sobre o mesmo.
 Através do dicionário online da Porto Editora podemos obter 
as seguintes definições de Mito: “relato das proezas de deuses 
ou de heróis (...), narrativa fabulosa de origem popular; lenda, 
(...) representação falsa e simplista, mas geralmente admitida 
por todos os membros de um grupo, (...) exposição de uma ideia 
ou de uma doutrina sob forma voluntariamente poética e quase 
religiosa”, e acrescenta ainda que o termo deriva da expressão 
grega mythos, que significa “palavra expressa”, e do latim, através 
do prefixo mythu-, que é uma expressão utilizada para designar 
“fábula”. Podemos dizer que um mito é um conjunto de crenças 
de cariz popular admitido por uma dada comunidade, viva ou 
extinta.
 Segundo Victor Jabouille (2002), os conceitos de mito e de 
religião são claramente distintos. Mitos seriam, por exemplo, as 
“(…) narrativas pertencentes ao património cultural coletivo de 
fundo tradicional, étnico e imaginário, mas não cultural.” Ainda 
na mesma linha de pensamento, James Curcio (2011) fala-nos de 
um conceito de assemblagem de ideias de cariz popular, suger-
indo que é difícil e despropositado procurar-se uma representação 
“pura” de um mito, pois, para além de a sua origem ser quase 
sempre vaga e imprecisa, o próprio já sugere ficção por si só.
 Numa outra perspetiva, Mircea Eliade (2006) diz-nos que 
é mais fácil acreditar que a crença num determinado mito é basea-
da em factos concretos: um “primitivo”, por exemplo, dificilmente 
passaria por um processo de imaginação obscuro e complexo. 
Ao longo do seu trabalho Eliade define o sagrado como parte do 
plano real ainda que estruturado na consciência humana de forma 
diferente desse real, não lhe atribuindo uma conotação con-

  1. Calaicos, galaicos 

ou castrejos: “A (...) 

Callaecia ou Gallaecia, 

que (...) comprehende 

as nossas províncias de 

Entre-Douro-e-Minho, 

e de Trás-os-Montes, 

e a moderna Galliza.” 

(Leite de Vasconcelos, 

1989, texto original de 

1887, p.35)
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vencional de deidade. A este pensamento, Bryan Rennie (2008) 
associa ainda o conceito de “misticismo secular”, que se traduz 
numa compreensão mútua entre diferentes crenças, com base na 
coerência de ideias. 
 Tendo em conta a diversidade dos discursos acima menciona-
dos, e para afastar questões alheias aos objetivos deste trabalho, 
como discutir se as religiões são “mitologia”, e por consequência 
falsas ou não, vamos assumir que o grau de veracidade do mito é 
irrelevante. Ou seja, não interessa saber se o mesmo corresponde 
a uma verdade ou a uma mentira para ser definido como tal. O que 
o define verdadeiramente é a sua essência popular e mística, a sua 
proximidade com as tradições e identidade de um determinado 
povo e, sobretudo, o fascínio ou curiosidade que suscita neste 
último. Desta forma podemos abranger prudentemente neste 
conceito, tanto a fé, como a fantasia, embora cada uma delas as-
suma um papel diferente, como será explicado na próxima secção.
 Posto isto, torna-se pertinente, para efeitos específicos do 
trabalho em questão, definir o que é “ilustração mitológica”. 
Naturalmente, trata-se de uma prática de ilustração que visa 
representar lendas e mitos, o que significa que não se baseia numa 
questão de linguagem mas sim de conteúdo. Por esse motivo, não 
podemos utilizar este termo para designar uma corrente estilística 
de ilustração contemporânea, pelo menos não com característi-
cas visuais específicas (como é o caso da pixel-art por exemplo), 
mas podemos identificar uma série de autores que exploram a 
representação do Mito no seu trabalho e, a partir daí, identificar 
características comuns entre eles.

2 · Mitologia na Arte
A presença da mitologia na ilustração não é novidade. Se con-
siderarmos as iluminuras e xilogravuras medievais como “ilus-
tração”, o mito representava-se enquanto fenómeno sagrado, 
assumindo assim a sua faceta mística. Mesmo quando surge a 
tendência de representar divindades pagãs clássicas na pintura 
renascentista, (ex.: O Nascimento de Vénus, de Botticelli), existe 
uma certa aura de contemplação mística atribuída a essas mesmas 
obras.
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 É só depois do aparecimento do livro infantil que o mito 
assume uma nova vertente. Desta vez, surge-nos, não como mis-
ticismo, mas como fantasia, tal como acontece, por exemplo, nos 
contos de fadas. As interpretações de Arthur Rackham de óperas 
wagnerianas para o público infantil atestam este facto.
 Já não é só o livro que conta, nem todo o público-alvo é neces-
sariamente infantil. A ilustradora californiana Caitlin Hackett é, 
na atualidade, um dos exemplos mais pertinentes de ilustração 
mitológica a confirmar este facto. As personagens que cria são 
baseadas em mitos de diferentes origens mas adaptadas a um 
imaginário muito característico, evidenciando outro tipo de 
problemáticas menos óbvias, tais como a ligação física e espiritual 
entre homem e animal, e a preocupação à volta da decadência 
dos ecossistemas naturais do planeta. Através da representação 
de personagens mitológicas e semi-mitológicas, a ilustradora 
estabelece uma relação quase mística com a natureza e o mundo 
selvagem, fazendo-nos lembrar crenças e tradições comuns tanto 
nos povos indígenas americanos como nas tribos celtas da Europa. 
No seu website profissional, ela afirma que o seu trabalho: 

“ (...) Faz alusão às fronteiras que separam o ser humano dos 
animais tanto fisicamente como metafisicamente, e como 
estas fronteiras são deformadas pelos novos dados científicos, 
mitologia, história e crenças religiosas semelhantes, esbatendo 
os limites entre nós, como ciência, religião e choque de culturas 
sobre aquilo que é ser-se humano, e portanto, o que nos separa 
da vida selvagem.” (tradução livre).

 Hackett foi também responsável pela ilustração do The Lilac 

F.1  Esq.: “O Nasci-

mento de Vénus”, 

Botticelli; Dir.: “Os Gi-

gantes agarram Freya” 

A. Rackham

F.2  “In Memory”, 

Caitlin Hackett
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Fairy Book, publicado pela Folio Society em Fevereiro de 2014. O 
livro integra uma reedição da coletânea de histórias de fantasia 
The Rainbow Fairy Books, de Andrew Lang (1844 – 1912), na qual 
a editora londrina propôs a doze ilustradores contemporâneos que 
ilustrassem os doze livros da coleção. Desses doze ilustradores, 
para além de Hackett, podemos destacar a britânica Kate Baylay, 
ilustradora do The Olive Fairy Book (2014) e do Seven Gothic 
Tales (2013), de Isak Dinesen (1885 – 1962), ambos reeditados e 
publicados pela Folio Society.
 Salientamos também o croata Tomislav Tomic, ilustrador do 
The Orange Fairy Book (2013) e cujo trabalho pessoal se identifica 
fortemente com o folclore e lendas do seu país natal. São tam-
bém relevantes as suas comissões para a Templar Publishing, na 
participação da coleção infanto-juvenil Ology World e no jogo de 
cartas Storyworld 2 (2010). E temos ainda, num registo mais tradi-
cional, o ilustrador do The Red Fairy Book (2008), Niroot Put-
tapipat, que faz parte da agência de ilustração The Artworks. No 
seu portefólio podemos encontrar mais recentemente o trabalho 
que realizou para o Molotov’s Magic Lantern de Rachel Polonsky 
(Faber&Faber, 2010), bem como para a novela de fantasia de Sal-
man Rushdie, Luka and the Fire of Life (Random House, 2011).
 A partir do capítulo de ilustração digital do Depthcore Col-
lective, Mythic (Julho 2010), selecionaram-se ainda mais qua-
tro autores, de entre os quarenta e três que participaram, com 
o critério de escolher apenas aqueles cujo portefólio em geral 
fosse relevante para o Estado da Arte. Sendo assim, encontramos 
quatro tipos de registo gráfico, que vão desde os retratos vetoriais 
e de manipulação digital do britânico Nik Ainley (Shiny Binary), 
as coleções de t-shirts ilustradas a preto e branco com cenários 
obscuros da dupla russa Rotten Phantom, as ilustrações com 
influência no folclore coreano da nova-iorquina Sara Blake (ZSO), 
até às criaturas surrealistas do britânico Iain Macarthur.
 Podemos referenciar ainda o trabalho de Cathie Bleck e a sua 
ligação à mitologia e ao mundo natural, bem como o projeto da 
islandesa Signy Kolbeinsdóttir, Tulipop, que se foca em character 
design para o público infantil, embora algumas vezes demonstre 
uma certa inspiração em criaturas mitológicas.
 Ainda que o nosso foco se centre na ilustração de personagens 
não é de todo inválido que nomeemos igualmente algumas refer-
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ências no campo da animação. Na verdade, mostrou-se pertinente 
na nossa investigação que se observasse também a construção de 
personagens e de cenários para filme animado. Contudo, uma vez 
que aqui não se trata de um projeto de animação, a abordagem 
feita será muito mais sumariada do que a anterior.
 No contexto da animação 2D existem duas longas-metragens 
que poderemos tomar como exemplo. The Secret of Kells (2009), 
realizada por Tomm Moore e Nora Twomey, cuja narrativa tem lu-
gar na Irlanda cristianizada do séc. VIII d. C., invocando ao longo 
do filme algumas personagens do imaginário folclórico celta. E, 
Sita Sings the Blues (2008), da autoria da norte-americana Nina 
Paley, que se centra numa temática de mitologia hindu, contando-
nos uma história sobre uma deusa que se separa do seu amante. 
Ambos os exemplos se diferenciam muito, quer pelo contexto 
cultural, quer a nível de linguagem. 
 Já no cinema 3D, a sequela de How To Train Your Dragon 
(2010-2014) é relevante pela sua popularidade, assim como a série 
televisiva a que deu origem, Dragons: Riders of Berk, lançada no 
Cartoon Network em 2012. Encontramos uma situação semel-
hante com o filme Caçadores de Dragões (2008), sendo o nome 
original Chasseurs de Dragons, que precedeu uma série de televi-
siva com o mesmo nome, lançada em 2004 e em 2D.

3 · Proposta de Criação de uma Personagem
O exercício aqui apresentado surge no âmbito de um projeto de 
mestrado cujo objetivo é representar e reinterpretar algumas 
personagens de cariz mitológico da cultura calaica proto-histórica 
(também denominada de cultura castreja). Este foi um povo, 
antecedente ao domínio romano, que viveu nos territórios cor-
respondentes ao Norte de Portugal e à Galiza (conhecida então 
como Callaecia), e cuja origem se suspeita ser celta. 
 Para se extrair o máximo da pouca informação que perdurou 
até aos dias de hoje, foi efetuada uma pesquisa diversificada, que 
englobou: observação de material arqueológico, leitura de teste-
munhos clássicos2 , estudos académicos contemporâneos3 , visitas 
a museus etnográficos e castros4  influentes para a sociedade de 
então, e até mesmo leitura de ficção inspirada nesta temática5. 
 Como era comum para as culturas de então, a Natureza as-
sumia um papel divino influente e predominante nos panteões 

2. Principalmente o 

Livro III da Geogra-

fia de Estrabão mas 

também algumas 

transcrições recolhidas 

do segundo volume de 

Religiões da Lusitânia 

de Leite de 

Vasconcelos 

 

3. Sendo o principal 

A Cultura Castreja no 

Noroeste de Portugal 

de Armando Coelho 

Ferreira da Silva, mas 

também Religiões da 

Lusitânia - Loquuntur 

Saxa (Coords. José 

Cardim Ribeiro e Luís 

Raposo).

  4. Ao abrigo da rede 

http://www.castrosdo-

noroeste.pt/

 

 5. Romances de João 

Aguiar, Uma Deusa 

na Bruma e A Voz dos 

Deuses 



A Representação do Mito: O Folclore como Parte do Imaginário Coletivo
Isabel Trigueiros, Paula Tavares & Manuel Albino

505

pagãos. Tal como menciona o autor clássico Estrabão, ao falar 
das crenças dos lysitanoi, — expressão generalista que utilizava 
para se referir tanto aos lusitanos a Sul e aos callaicos a Norte — o 
panteão idolatrado possuía “(...) alguns aspetos relacionados com 
a guerra e alguns outros sobre o seu carácter astral e naturalista, 
com divinização do Sol e da Lua, das águas, fontes, rios, montes, 
rochedos e outros seres e forças da natureza.” (Ferreira da Silva, 
2007, p.397) É apontada ainda, por Luís da Silva Fernandes 
(2002), a existência de vários cultos relacionados com a natureza 
nesta zona da Península. 
 O conjunto de todas estas informações e de outras mais 
específicas serviram como mote de trabalho e ajudaram a com-
preender um pouco como seria o imaginário coletivo 
dos castrejos.

3.1 · A Forma
Face à ausência de estatuária inequivocamente religiosa entre os 
achados arqueológicos provenientes das ruínas castrejas crê-se 
que os calaicos não representariam as suas divindades. Os teste-
munhos dos autores clássicos, nomeadamente os do Livro III da 
Geografia de Estrabão dedicado à Península Ibérica, excluem a 
possibilidade de que possa ter sido um povo não-religioso, descre-
vendo com algum detalhe os rituais e sacrifícios por eles realiza-
dos, bem como as divindades às quais os consagravam.
 A hipótese de que os invasores romanos tenham destruído 
evidências da religião indígena no processo de conquista é tam-
bém refutável, pois eles próprios prestaram adoração a divindades 
autóctones, mesmo após a colonização da Callaecia, servindo de 
exemplo a construção da Fonte do Ídolo6 , em Braga. Em Religiões 
da Lusitânia - Loquuntur Saxa, acrescenta ainda António Pinto: 

“Nesta perspetiva de romanização e aparente tolerância 
religiosa, ROMA permite a continuidade dos ritos e deuses 
indígenas (…) a par da evolução dos cânones romanos subtil-
mente introduzidos (…)” (2002, p.251).

 A rápida assimilação destes cânones religiosos por parte das 
comunidades locais sugere, segundo José d’Encarnação (2002), 
que haveria condições para tal, ou seja, que os dois panteões 

6. CARDIM RIBEIRO, 

José & RAPOSO, Luís 

(Coords.), 2002, p.356
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seriam compatíveis pelas eventuais semelhanças entre si, per-
mitindo assim o sincretismo. Seria portanto natural admitir, numa 
primeira instância, que as deidades calaicas seriam idealmente 
antropomórficas, tal como as romanas.
 Indo ao encontro desta conjetura, citemos ainda o filosofo 
pré-socrático Xenófanes de Cólofon: “Mas se os bois e os cavalos 
e os leões tivessem mãos ou pudessem desenhar com as mãos e 
fazer obras como as dos homens, o cavalo representaria os deuses 
semelhantes aos cavalos, o boi, semelhantes aos bois, e fariam 
corpos como os que cada um deles tem.” (citação extraída de 
História da Beleza, Umberto Eco, 2004, p.14), pressupondo que 
seria natural que o Homem idealizasse as entidades divinas à sua 
imagem, ou, pelo menos, semelhante a ela. Os primeiros estudos 
de ilustração fundamentaram-se parcialmente nesta ideia.
  Na verdade, o que se observou ao longo do processo foi que 
o conceito de deidade antropomórfica entra em contradição 
com vários aspetos da cultura calaica. Tal como foi já exposto, 
o panteão indígena baseia-se essencialmente em “seres” da na-
tureza, sendo estes caracterizados de forma um tanto abstrata. E, 
embora tenha sido aparentemente tolerado por Roma, sofreu um 
processo de adaptação aos novos costumes que entravam então 
em vigor, influenciando a comunidade autóctone e a sua perceção 
do divino. Para além disso, Leite de Vasconcelos (1889) relata, em 
Religiões da Lusitânia, obra imprescindível para este estudo, o 
aparecimento de uma série de itens zoomórficos, desde gravuras 
em moedas a possíveis amuletos destinados a oferendas. Não sug-
ere em ponto algum que estas figuras fossem interpretações ide-
alizadas do físico das divindades, mas supõe-se que a elas seriam 
consagradas, de forma semelhante aos berrões 7, como nos indica 
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Ferreira da Silva (2007, p.412). No entanto, ao assumirmos que um 
determinado animal está relacionado com o culto de uma “força” 
da natureza abstrata, torna-se mais lógico representar esta última 
como sendo ela própria zoomórfica, mudando radicalmente os 
nossos fundamentos iniciais.
 No caso de Nábia, personagem que servirá de exemplo 
principal na demonstração do processo, a relação com a figura de 
uma coruja já se trata de uma metáfora visual, não tendo relação 
nenhuma com dados oficiais. Na secção seguinte será descrito 
o método de recolha de referências que se aplicou para todas as 
personagens, bem como serão justificadas as escolhas tomadas.

3.2 · Recolha de Referências: Elaboração de uma 
Fórmula Condutora
Após a primeira fase, em que se definiu um conceito-chave para 
o desenvolvimento destas ilustrações, surgiu a necessidade de o 
sistematizar através de uma fórmula. Isto porque, embora todas 
as personagens tenham características zoomórficas, mantêm a 
forma híbrida que desde o início se procurou.
 Os nomes das entidades, enunciadas na seguinte tabela, 
correspondem a teónimos frequentemente encontrados em 
inscrições da região costeira entre o rio Douro e o rio Minho (Oli-
vares Pedreño, 2002, pp. 71-84) ou que foram citados por Ferreira 
da Silva (2007, pp. 412-416) e Leite de Vasconcelos (1989, pp. 188- 
307) nas suas obras. Escolheram-se três personagens femininas e 
três masculinas, de acordo com a ideologia tripartida das antigas 
sociedades indo-europeias de Georges Dumézil (Ribeiro, 2002, p. 
369): função sacerdotal, função guerreira e atividade produtiva. 
A definição de género e a caracterização das simbologias aqui 
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apresentadas de forma sintetizada são também um somar de 
informações recolhidas.
 
O passo seguinte consistiu no tratamento destes dados, atribuindo 
características fictícias a estas personagens. No caso de Nábia, por 
exemplo, realçando a sua faceta mais obscura e noturna, atribuiu-
se a sua relação com uma coruja (espécie Bubo bubo). A junção 
com o tronco de um carvalho-roble (Quercus robur, comum na 

T.1  Síntese de simbo-

logia das personagens
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região em questão) surge como uma metáfora face à tradução 
proposta por J. Melena, como vimos na tabela acima. Com isto, te-
mos três componentes distintos, reunidos na mesma imagem: um 
elemento animal, outro inanimado e um espaço físico. E é a partir 
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desta tríade que se fundamentou a nossa fórmula condutora, apli-
cando cada um destes três elementos a todos os restantes casos.

3.3 · Conclusões
Embora seja impossível descrever aqui o processo com todo o 
detalhe que seria necessário, foi possível apresentar um pequeno 
exemplo de construção de personagem de inspiração mitológica. 
Evidentemente que nunca será possível recriar com absoluta 
precisão o imaginário colectivo de uma cultura já extinta, mas é 
através do estudo aprofundado do contexto natural em que esta 
se inseriu, e através da observação de pequenos fragmentos de 
informação sobre os costumes do seu quotidiano que será pos-
sível fazer uma interpretação (ainda que assumidamente fictícia) 
daquilo que poderia ter sido.
 A influência da ilustração contemporânea é naturalmente in-
evitável, condicionando a nossa forma de pensar e observar como 
ilustradores do séc. XXI. Para além disso, o nosso papel já não é 
só o de meramente representar, mas também reinterpretar e criar 
metáforas visuais. Segundo Alan Male (2007), poderíamos dividir 
o papel da ilustração em várias funções diferentes, sendo elas: 
documentação, comentário, contar de histórias, persuasão pub-
licitária e identidade corporativa. Neste caso, não faria qualquer 
sentido relacionar a ilustração mitológica com qualquer outro 
papel que não fosse o contar de histórias, pois, como já vimos, o 
mito acarreta por si só uma carga extremamente subjectiva.
Assim, o mito representado constitui sempre uma visão individual 
de uma crença ou de uma sabedoria popular partilhada por toda 
uma comunidade.
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O presente artigo é uma investigação sobre a relação entre o 
teatro popular e a ilustração, inserindo-se num projeto que possui 
também uma parte prática onde está a ser estudado o processo de 
adaptação do “Auto da Floripes”, peça de teatro popular, para o su-
porte de álbum ilustrado interativo. A interatividade apresenta-se 
não só como elemento enriquecedor do álbum ilustrado enquanto 
objeto, mas também como elemento que permite traçar um 
paralelismo entre o leitor que é convidado a assumir uma posição 
ativa na experiência de leitura do livro, e o teatro popular, que se 
realiza a partir de uma interação ativa com os membros da comu-
nidade, que integram e interpretam o “Auto da Floripes”. Como 
tal, foram recolhidos e analisados diversos exemplos ao nível do 
álbum ilustrado interativo.
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Introdução
O autor Uri Shulevitz (1985), refere que “A picture book is closer to 
theater and film (...) than to other kinds of books” (um álbum ilus-
trado está mais próximo de imagens e filmes (...) do que de outros 
tipos de livros). Partindo desta comparação, entende-se que, 
tal como acontece em filme e em teatro, a presença da imagem 
ocupa um lugar de destaque no álbum ilustrado, sendo o principal 
veículo de comunicação com o espetador/leitor, onde elementos 
textuais podem até mesmo estar ausentes.
 Desta forma, estabelece-se através de uma experiência 
predominantemente visual, junto do recetor, o primeiro elo de 
ligação entre ilustração, em suporte do álbum ilustrado, e o teatro. 
Mas, após a introdução desta ideia, como tratar, numa análise 
mais profunda, a relação entre ilustração e, particularmente, o 
teatro popular? O presente artigo expõe expõe a pesquisa e re-
flexão elaboradas durante a construção do estado da arte, que faz 
também parte do corpo de um trabalho de investigação agora em 
desenvolvimento1, mais aprofundado sobre este mesmo tema. A 
parte prática desta investigação centra-se na adaptação do “Auto 
da Floripes” para o formato de álbum ilustrado.

O que é o Teatro Popular?
O teatro popular engloba representações de diferentes naturezas: 
autos, coreografias, desfiles, etc, que têm como finalidade princi-
pal divertir o público.
 De entre todas características que criam a identidade do 
teatro popular, aquela que mais se distingue é, provavelmente, 
a interação ativa que as representações teatrais desta natureza 
mantêm com a comunidade. A sua sobrevivência e concretização 
depende de uma interação ativa e positiva com os membros da 
comunidade, ou seja, é o povo que, independentemente da sua 
ocupação profissional, decide vestir a pele de encenadores, atores 
e organizadores. Sendo assim, o teatro popular é algo que é feito 
pela comunidade, para a comunidade, estando esta já recetiva.
 O “Auto da Floripes”, representado anualmente na Festa da 
Senhora das Neves, no concelho de Viana do Castelo, é um dos 
mais icónicos exemplos de teatro popular que mantém uma inter-
ação frutífera com a comunidade, sendo a sua representação uma 
tradição mantida há já mais de um século.
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Do “Auto da Floripes” ao álbum ilustrado interativo
O ponto de partida desta investigação surge da necessidade 
de adaptar o “Auto da Floripes” a uma faixa etária mais baixa, 
adaptável também a crianças e jovens. Tal como é apresentado 
atualmente, o auto têm uma série de características que o tornam 
menos apropriado para esta faixa etária, nomeadamente: a 
representação em palco dura cerca de duas horas e é contínua, ou 
seja, não são feitos intervalos; o texto é também extenso, elabo-
rado em verso e/ou rima, e não existem divisões entre atos2 ou 
cenas3. Estes aspetos fazem com que a representação do “Auto da 
Floripes” seja densa e um pouco difícil de acompanhar, contando 
também com o facto de que a disposição das personagens se 
mantém quase sempre a mesma e a ação se desenrola sobre um 
único cenário.
 Em oposição ao que foi descrito, o álbum ilustrado apresenta-
se, à luz destas questões, como um objeto de excelência para 
trabalhar uma nova abordagem ao ritmo da história. O simples 
folhear das páginas implica uma experiência de passagem do 
tempo, onde cada ilustração apresentará uma solução visual 
diferente (por exemplo, ao nível da composição, da perspetiva, da 
escolha cromática) que permitirá uma análise e interpretação da 
narrativa, ajudando ao enriquecimento da experiência do leitor/
espetador e da própria história. Ao mesmo tempo, estas carac-
terísticas do álbum ilustrado permitirão, também, potenciar o 
interesse dos leitores mais novos.
 A leitura de um livro e a forma como o leitor se relaciona com 
a sua narrativa são influenciados por fatores como a plasticidade 
do próprio livro, o seu formato, o material que o constituiu, a 
linguagem e as soluções visuais, entre outros. Segundo Mari-
ana Sampaio, em “O diálogo entre o livro e a criança” (2013), é 
comum, especialmente nos livros destinados aos jovens leitores, 
a utilização de estratégias interativas que procuram estimular a 
curiosidade das crianças e o seu envolvimento na experiência de 
leitura do livro. A interatividade, neste contexto, pode assumir 
formas muito variadas: desde o conteúdo (que pode desenvolver 
jogos com a própria narrativa), a inclusão de atividades, e a 
exploração dos aspetos formais do livro (como por exemplo, a sua 
materialidade ou o formato).
 Neste projeto, a interatividade será um enriquecimento não 
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só do álbum ilustrado enquanto objeto, como permitirá também 
traçar um paralelismo entre o leitor que é convidado a agir sobre o 
álbum, e o teatro popular, que, como já referimos anteriormente, 
se realiza com a atitude ativa de membros da comunidade, que 
integram e interpretam o “Auto da Floripes”.

Mecanismos interativos ao nível do álbum ilustrado 
– alguns exemplos
Entre os exemplos de livros que apresentam interatividade 
encontram-se os livros pop-up, onde se podem trabalhar jogos 
de esconderijos e encaixes nas duplas páginas, havendo também 
mecanismos que permitem a mobilidade dos elementos ou estru-
turas em três dimensões. Estas soluções ao nível da forma e da 
plasticidade dos materiais são bastante interessantes para a parte 
prática desta investigação – a elaboração do álbum ilustrado - pelo 
que se apresentam algumas referências.

 Em 1540, Petrus Apianos, pseudónimo de Peter Bienewitz 
(1495-1552), editou o livro “Astronomicum Caesareum”, dedicado 
à astronomia. De forma a conseguir simular o movimento dos 
corpos astronómicos, Apianos recorreu a volvelles, que se tratam 
de discos de papel, colocados um por cima do outro e presos por 
um rebite à página do livro. Estes discos podem então ser rodados 
pelo leitor, o que tornou este mecanismo numa solução que per-
mite potenciar o tema de estudo do livro.
 Robert Sayer (1725–1794) foi o pioneiro na criação de 
livros com mecanismos móveis para o público infantil, popu-
larizando o género harlequinade, que consiste em folhas de 
papel ilustradas com vários cortes que permitem ser levantados, 

F.1 (left), F.2 (right). 
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mostrando novas ilustrações que possibilitam a criação de jogos 
com a narrativa.
  Lothar Meggendorfer (1847-1925), é uma das mais 
importantes personalidades na área de engenharia do papel. As 
suas obras caracterizam-se por soluções plásticas onde os livros se 
transformam em verdadeiros cenários com três dimensões. “The 
International Circus” (1880) é um desses exemplos: as páginas 
do miolo seguem o formato de acordeão e, quando aberto, o livro 
simula a ação de um espetáculo de circo. Os artistas e a plateia 
aparecem, através de mecanismos pop-up, em vários planos de 
profundidade, o que ajuda a reforçar a atmosfera característica 
destes espetáculos: a tenda de circo, com uma decoração colorida 
e a plateia preenchida, dão o aspeto de “casa cheia” e alegria, 
onde os espetadores estão constantemente a ser deslumbrados 
pelas várias performances dos artistas.
 “Always Jolly” (1891), do mesmo autor, e “ New Book of 
Dissolving Views” (1862), da editora Dean & Sons, apresentam 
o mecanismo de pull-tabs, que se tratam de extensões de papel 
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das ilustrações que, quando puxadas, permitem animar certos 
elementos da imagem. Ambos os exemplos servem-se desta 
estratégia para reforçar gestos ou aspetos visuais que acentuam 
pormenores do texto.
 As figuras 5 e 6 mostram uma das páginas de “Always Jolly” 
onde, puxando a aba de papel que se encontra na parte inferior da 
página, se podem simular os movimentos característicos de puxar 
um peixe para fora de água, fazendo com que a figura do pesca-
dor se eleve e o peixe, que estava antes antes escondido, se torne 
visível. Esta ilustração acompanha um poema intitulado “O Pes-
cador” que se encontra na página ao lado (à esquerda) e descreve 
precisamente o esforço do gesto representado na ilustração.

F.5 (à esquerda), 

F.6 (à direita). “Allways 

Jolly” (1880), 

Lothar Meggendorfer

F.7 (à esquerda), 

F.8  (à direita). “New 

Book of Dissolving 

Views” (1862), Dean 

& Sons
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 O exemplo mostrado nas figuras 7 e 8 apresentam uma 
página do livro “New Book of Dissolving Views” que possiu um 
mecanismo quase igual ao de “Always Jolly”. Contudo, no exem-
plo anterior, quando a aba de papel é puxada, a figura do pescador 
“eleva-se”, enquanto neste caso, a ilustração altera-se por meio 
de um mecanismo de venetian blind slat: a imagem está partida 
em tiras (como uma persiana), que quando puxadas pela aba são 
escondidas atrás de uma nova imagem.

 A partir de 1929, S. Louis Giraud (1879-1950) deu início à 
produção de séries de livros com mecanismos móveis: a Bookano 
Series, que durou até 1949. Estes livros encontram-se entre os 
primeiros exemplos de pop-up que, através do folhear das páginas, 
criam estruturas tridimensionais entre páginas duplas. Os livros 

F.9 (à esquerda), 

F.10 (à direita) “Boo-

kano Series”, S. Louis 

Giraud

F.11 (à esquerda). 

“The Haunted House” 

(1979), Jan Pieńkowski 

F.12 (à direita) “Il Était 

Une Fois” (2012), Ben-

jamin  Lacombe

F.13 (à esquerda), 

F.14 (à direita) “Alice’s 

Adventure in Wonder-

land” (2003), 

Robert Sabuda
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“The Haunted House”(1979), de Jan Pieńkowski (1936), “Alice’s 
Adventure in Wonderland” (2003), de Robert Sabuda (1965), e “Il 
Était Une Fois” (2012) de Benjamin Lacombe (1982), apresentam 
também a mesma solução no pop-up.
 Note-se que no caso de “The Haunted House” e da ilustração 
em particular mostrada na figura 12, do livro “Il Était Une Fois”, 
apenas os elementos mais assustadores foram “animados”: no 
primeiro caso, os monstros que assombram a casa, que parecem 
ganhar vida e ir em direção ao leitor, e no segundo caso, a boca 
do lobo, cuja tridimensionalidade acentua enormemente a figura 
humana que está a ser devorada.
 Em contraste com os exemplos anteriores, que não possuem 
texto, “Alice’s Adventure in Wonderland” (figuras 13 e 14) tem, em 
cada dupla-página, um pequeno livro ilustrado com o texto, como 
uma espécie de anexo que surge para completar as ilustrações. 
Desta forma, este exemplo conjuga, num mesmo objeto, o álbum 
ilustrado, onde predomina a imagem, e o livro ilustrado, onde 
predomina o texto.
 “Le Petit Théâtre de Rebecca” (2012), elaborado pela ilustra-
dora Rebecca Dautremer (1971), relembra os teatros de papel de 
Martin Engelbrecht (1684-1756), ao trabalhar o tema do teatro 
e seguindo também o formato de peep-show. As ilustrações, 
segundo esse formato, são recortadas de acordo com a forma dos 
elementos que representam, e colocadas em camadas, umas atrás 
das outras. Nas obras de Engelbrecht, as ilustrações eram supor-
tadas por painéis laterais, ou eram colocadas dentro de caixas. 
Rebecca Dautremer segue a mesma estratégia mas no suporte de 
livro, onde apresenta uma narrativa baseada na ação em palco 
de uma peça de teatro, que se vai desenrolando ao longo de 184 
páginas. Ao contrário do que acontece nas obras de Engelbrecht, 
onde as camadas estão estáticas, o folhear das páginas do livro 

F.15 (à esquerda). 

Martin Engelbrecht

F.16 (à direita). “Le 

Petit Théâtre de 

Rebecca” (2012), 

Rebecca Dautremer
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permite ao leitor contemplar uma alteração dos “elementos” em 
palco, o que acentua a sensação de “ação a decorrer” e experiên-
cia temporal.
  O livro “Beautiful Oops!” (2010) de Barney Saltzberg 
apresenta uma multiplicidade de soluções interativas, desde pági-
nas desdobráveis, a esconderijos, recortes, páginas em acetato, e 
até páginas destinadas a serem rasgadas.
 Através desta variedade de soluções, o livro procura oferecer 
uma forte relação de interatividade com o leitor infantil (sendo 
destinado a crianças), e, ao mesmo tempo, transmitir a mensagem 
de que, em tudo, existe uma variedade de possibilidades enor-
mes e, à partida, o que parece ser um erro pode dar origem a algo 
criativo e funcional. Por exemplo, como se pode ver nas figuras 23 
e 24, quando se rasga uma das páginas (é dada a indicação ao lei-
tor para rasgar), ao ser virada, percebe-se que o rasgo, em vez de 
estragar o livro, permitiu criar a boca perfeita para o crocodilo que 
é representado na página seguinte.

 Os exemplos aqui apresentados possuem um grande varie-
dade nos seus formatos pois, tal como acontece no livro “Beauti-
ful Oops!”, pretende-se que este projeto apresente várias soluções 
interativas ao nível do álbum ilustrado. Por exemplo, uma vez que 
a história parte de uma representação teatral, existem movimen-
tos e gestos que lhe são próprios e características de determinadas 
personagens. A estratégia de pull-tabs utilizada em “Allways Jolly” 
e “New Book of Dissolving Views” pode ser uma ótima solução 
para representar alguns desses gestos. A solução de pop-up 
tridimensional, que aparece com o folhear das duplas páginas, 
permitirá acentuar o momento-chave em que uma das persona-

F.17  Em cima:  (à 

esquerda), 

F.18 (no meio), 

F.19 (à direita), em 

baixo: 

F.20 (à esquerda), 

F. 21 (no meio), 

F.22 (à direita), “Beau-

tiful Oops!” (2010), 

Barney Saltzberg
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gens principais aparece pela primeira vez (ao representá-la sob o 
formato de pop-up tridimensional). A utilização de flaps, muito 
semelhantes ao harlequinade (correspondem a partes das página 
dobradas sobre si próprias, mas sem cobrir todo o espaço da pá-
gina), servirá para potenciar partes da história em que estão pre-
sentes armadilhas e emboscadas, que o leitor só poderá descobrir 
depois de levantar as partes dobradas. O formato de peep-show 
estará presente na parte final do álbum ilustrado, que corresponde 
a uma longa batalha onde todo o problema que deu origem à ação 
da narrativa é resolvido. Aqui, as páginas em camadas recortadas 
permitirão mostrar as diferentes estratégias de combate utilizadas 
ao longo da batalha, bem como acentuar a sua duração, pois o lei-
tor continuará a folhear o livro mas estará na mesma cena.

Conclusão
O álbum ilustrado enuncia-se, à luz desta investigação, como 
um veículo de excelência para o enriquecimento da experiên-
cia do leitor/espetador sobre o “Auto da Floripes”, permitindo, 
através das características do próprio objeto (enquanto livro) e da 
utilização de mecanismos interativos, potenciar a forma como a 
narrativa é contada. Tal como o “Auto da Floripes”, enquanto peça 
de teatro popular, necessita de uma interação com a comunidade 
para garantir a sua realização, fazendo com que esta assuma uma 
posição ativa, também o álbum ilustrado interativo pretende es-
pelhar esta mesma questão. Para que o leitor consiga experienciar 
o álbum na sua totalidade, terá de assumir uma posição ativa e 
deixar-se envolver pelas possibilidades dos mecanismos intera-
tivos: puxar abas, levantar gatefolds, folhear páginas para que 
pop-ups tridimensionais se possam erguer, etc.. Desta forma, a 
participação do leitor torna-se essencial para que este consiga ex-
plorar na totalidade o álbum e as possibilidades narrativas criadas 
pelos mecanismos interativos. Junto do público infanto-juvenil, a 
interatividade surge também como uma estratégia que torna o ál-
bum ilustrado mais atrativo e curioso. Assim, o álbum pode então 
funcionar como um objeto independente, que conta a história do 
“Auto da Floripes”, e/ou, como suporte de apoio e complemen-
tação, para os espetadores, da representação desta peça teatral. A 
posição ativa que o álbum ilustrado procura dar aos jovens leitores 
através da interação pode ajudar a despertar o interesse para a 
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própria peça teatral, cuja renovação dos atores é feita por mem-
bros jovens da comunidade, que vão integrando o elenco à medida 
que os membros mais velhos se vão “aposentando”. Sendo as-
sim, além de permitir o estudo ao nível da ilustração, do álbum 
ilustrado interativo e da sua relação com o teatro popular, esta 
investigação contribui para o registo e preservação, de uma forma 
original, do “Auto da Floripes” enquanto património cultural, pro-
pondo o álbum ilustrado como um objeto de herança coletiva.
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Abstract
O desenvolvimento de personagens virtuais através do sistema 
de captura de movimento é um recurso cada vez mais procurado, 
especialmente, na indústria da animação digital e nos videojogos. 
De facto, esta sistema altamente tecnológico tem ganho grande 
importância no setor das indústrias criativas. Assim, este artigo 
procura descrever as potencialidades do uso do sistema de “Mo-
tion Capture”  de natureza magnética, denominado por Xsens 
MVN, e de como a sua utilização juntamente com um software 
livre, Blender 3D, pode despoletar uma série de soluções intera-
tivas. Apresentamos nesta investigação diversas caraterísticas de 
uma solução de animação que cruzam ambos, e que servirão de 
alavanca para o desenvolvimento de soluções que revelam van-
tagens muito interessantes no campo da indústria da animação 
digital. Em suma, a natureza do sistema Xsens MVN, assim como 
a sua tecnologia, apresentam vantagens deveras interessantes, 
quando interligadas a uma implicação como o Blender, promov-
endo uma solução que resulta num baixo custo de produção de 
animações credíveis e financeiramente viáveis.
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1 · Introdução
A arte de animar consiste no desenvolvimento de uma sequên-
cia de imagens estáticas, por meio analógico ou digital, que em 
movimento simulam através do exagero ou da caricatura a ilusão 
da vida (p. 1) [8] (p. 40-42) [11]. 
 Na contemporaneidade, a animação de personagens digitais 
tridimensionais aliada à constante procura por soluções tecno-
logicamente convincentes, tem servido de alavanca para a imple-
mentação de novas metodologias e perspetivas de trabalho que re-
sultam numa redução considerável do investimento na produção 
de animação digital. Como tal, existe uma maior abertura por 
parte das indústrias criativas na utilização de tecnologias que 
permitem encurtar o retorno de investimento, sem pôr em causa a 
qualidade da animação, sobretudo de personagens dinâmicas ou 
interativas.
 O “Mocap”, consiste num sistema tecnológico que possibilita 
registar, em suporte digital e através de recursos computacionais, 
movimentos provenientes de um ator (p. 10) [1]. Consequente-
mente, confere um meio técnico ao animador para reproduzir os 
comportamentos da realidade (Tobón cit in [22], p. 229), economi-
zando em simultâneo, o tempo de produção e recursos humanos 
de uma obra fílmica animada ou parcialmente animada.
A reconhecida necessidade deste recurso em obras cinematográ-
ficas como Avatar (2009) de James Cameron, Dawn of the Planet 
of the Apes (2014) de Matt Reeves, e a trilogia The Hobbit (2012 
- 2014) de Peter Jackson, é facilmente perceptível aquando da ani-
mação de personagens virtuais credíveis e capazes de interagirem 
com atores reais. O “Mocap”, tem vindo a aumentar a oferta de 
sistemas disponíveis comercialmente [18], possibilitando às em-
presas de pequenas e médias dimensões a sua aquisição. 
 Neste artigo, procuramos demonstrar as potencialidades de 
uma solução auto-suficiente de animação que combina meto-
dicamente o “Mocap” através do Xsens MVN com a aplicação 3D 
Blender. Consequentemente, avançaremos para o “study case” de 
um projeto desenvolvido no laboratório de audiovisuais do Centro 
de Investigação “DIGARC”, do Instituto Politécnico do Cávado e 
do Ave, através dessa combinação entre “Mocap” e “open source”.

2 · O “Motion Capture” de natureza magnética
O Motion Capture de natureza magnética carateriza-se por um 
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sistema de alta velocidade de processamento, assim como de 
captação muito precisa dos movimentos provenientes do ator (p. 
16) [1]. Como tal, consiste em implementar estrategicamente ao 
longo do corpo humano, um determinado número de sensores, 
que podem variar de 11 a 18 dispositivos numa estrutura básica de 
captura magnética, até 90 sensores em sistemas mais complexos 
(p.27) [12].
 Este sistema de captura de movimentos, também denominado 
por “magnetic trackers” (p.10) [9], emergiu da tecnologia militar 
utilizada nos capacetes dos pilotos de aviação (p. 27) [12]. Neste 
género de captura, a informação e localização dos movimentos 
dos sensores recetores presentes no fato, são captados e processa-
dos através de uma ou mais antenas de transmissão (p. 301) [20]. 
Este sistema de registo de movimentos revela ser um método 
menos complexo do que outros de outra natureza, especialmente, 
na captação de dados, fornecendo uma leitura sem constrangi-
mentos de câmaras ou oclusões de movimentos, providenciando a 
gravação de movimentos em tempo real, (p. 10) [9] apresentando 
um dos melhores valores de precisão no ato da captura da per-
formance do ator (p.16) [1]. No entanto, esta natureza carece de 
algumas limitações, como a quantidade de cabos conectados ao 
dispositivo recetor [14], ou no caso da inexistência dos mesmos, 
a influência da distância entre os sensores e as respetivas antenas 
que, se não for controlada da melhor forma, pode prejudicar a 
calibração e localização dos movimentos. Contudo, a limitação 
considerada mais penosa, e que dificulta o trabalho de calibração 
à equipa de trabalho, é a forte influência que os metais presentes 
na área de captura podem alterar a qualidade da captação dos 
movimentos (p. 29) [12].
 O sistema de natureza magnética pode ser dividido em dois 
distintos grupos, cujo utilizador identificará pela utilização de 
campos electromagnéticos de corrente direta (DC), ou de corrente 
alternada (AC) (p. 10) [9]. Como foi referido anteriormente neste 
capítulo, nomeadamente a grande desvantagem da exposição 
aos metais, estes dois grupos distinguem-se pela natureza que 
cada metal traz à calibração e respetiva captura de movimen-
tos provenientes do ator. Os sistemas como o Flock of Birds da 
empresa Ascension Technology Corporation, utilizam campos 
eletromagnéticos de corrente direta, demonstrando um maior 
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grau de interferência ao ferro, mas menor em relação ao cobre ou 
alumínio (p. 10) [9]. Por outro lado, os sistemas como Fastrak da 
Polhemus, utilizam campos de corrente alternada, apresentam 
uma nova ordem de influências aos metais, sendo bastante sen-
sível à natureza do cobre, aço de carbono e alumínio, mas menos 
suscetíveis à natureza do ferro e do aço inoxidável (p. 27) [12].

3 · O sistema de captura Xsens MVN
Ao contrário da maioria das ofertas de natureza magnética, o 
sistema Xsens MVN apresenta vantagens consideravelmente 
interessantes, como o benefício das capacidades tecnológicas do 
wireless, a portabilidade, assim como a rápida e fácil configuração 
da calibração do fato [19].
 Alguns sistemas combinam diferentes tecnologias e naturezas 
de “Mocap” para colmatar determinadas limitações latentes na 
própria origem tecnológica assimilada, e garantir simultanea-
mente resultados interessantes e pertinentes, que não seriam 
possíveis sem a junção híbrida mencionada.
 Apesar da tecnologia do Xsens MVN ser de natureza ma-
gnética (p. 1) [16], o seu fato é equipado por sensores inerciais 
[19]. Estes tipos de dispositivos de localização não precisam de 
câmaras, emissores ou marcadores, mas contêm uma tecnologia 
que reduz o tamanho dos sensores utilizados, descartando desta 
forma, a utilização por meio de cabos. A ligação física é efetuada 
entre sensores e respetivos leitores (todos os sensores são ligados 
a dois pequenos e leves dispositivos de leitura, situados nas costas 
do fato — que podem ser reajustados a outros locais do corpo), 
conferindo uma maior e melhor autonomia corporal dos movi-

F.1 Sistema Magnético 

‘Nest of Birds’.
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mentos executados pelo ator.
 Os sensores inerciais, ou por inércia, utilizados no fato Xsens 
são baseados na tecnologia MEMS (Microelectromechanical 
Systems), que além de reforçar a possibilidade de redução do ta-
manho dos sensores, aumenta consideravelmente a sua precisão, 
e possibilita a sua colocação em leves fatos de licra ou spandex (p. 
28-29) [12].
 A existência de cabos no fato, restringe a execução de movi-
mentos complexos e rápidos. Desta forma, a utilização da tecnolo-
gia sem fios no sistema, permite maior fluidez e naturalidade dos 
movimentos no ato da captura proveniente do modelo humano.
 Quando abordamos a importância da portabilidade e a não 
dependência de câmaras de captura, referimos o benefício de 
podermos transportar todo este sistema para a captura exterior 
e interior, de uma forma mais simples, prática, e sobretudo eco-
nomicamente viável [19] (p. 300) [20]. Ao contrário das outras na-
turezas, o peso total do sistema Xsens MVN na mala de transporte 
é de apenas 11kg, e o fato de captura com os respetivos sensores 
de apenas 1,9kg [19] (p. 300) [20]. Desta forma, permite aumentar 
o leque de aplicações e possibilidades mais adversas, que para 
pequenas e médias empresas da indústria criativa e cinematográ-
fica, é considerado fator predominante a ter em conta.
 No entanto, a inexistência de câmaras no sistema Xsens MVN, 
não restringe a área de captura da mesma, porque ao contrário 
da natureza ótica que depende das capacidades tecnológicas das 
câmaras, esta natureza magnética pode captar movimentos no 
interior dos edifícios num raio de 50 metros [19], e aproximada-
mente 150 metros no exterior [4].
 Apesar da tecnologia presente na natureza magnética e ótica 
possibilitar o registo e leitura de medidas absolutas no momento 
da captura [13], a tecnologia utilizada no fato Xsens MVN apenas 
permite a leitura dos movimentos de medidas relativas [19]. Este, 
por assimilar a natureza magnética e a tecnologia por inércia, com 
valores de medição relativa, além de padecer da influência aos 
metais, também sofre alguns desvios posicionais de localização 
dos sensores, que podem agravar no prolongamento da sessão de 
captura [19]. Se o ator se mantiver imóvel por algum tempo, verifi-
car-se-á que os sensores sofrem pequenas nuances posicionais de 
localização. No entanto, com a exceção dos sensores posicionados 

F.2 Sensores inerciais 

no fato Xsens.
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nos pés, os restantes sofrem desvios mínimos e quase imper-
ceptíveis, que não prejudicam ou põem em causa, todo o trabalho 
do ator no momento da captura. Demonstrando que, apesar da 
natureza do fato Xsens MVN não se adequar inteiramente a quem 
pretender trabalhar com medidas absolutas [19], este continua a 
ser um sistema a ter em conta no ato da captura.
 Apesar da tecnologia Xsens MVN ser menos precisa na locali-
zação tridimensional dos dados obtidos através dos sensores, do 
que os de medidas absolutas presentes na natureza ótica como 
também em alguns sistemas magnéticos, este oferece aceleração 
e velocidade mais suavizada (com menos ruído) dos dados obtidos 
dos movimentos da captura [19]. 

4 · O Blender e a sua importância na indústria de 
animação
O Blender consiste numa aplicação “open source”2  disponível 
gratuitamente, que oferece soluções profissionais para o desen-
volvimento de animações de personagens (p. 50) [1]. Por ser de 
distribuição livre, e assente numa licença GPL (p. 393) [6], possi-
bilita aos seus utilizadores que contribuem, de forma significativa 
e assertiva, no desenvolvimento das funcionalidades internas e de 
novas propostas de ferramentas, facultando, simultaneamente, 
bastante apoio a todos os interessados ou restantes membros 
da comunidade (p. 46) [1]. Esta interação permite um constante 
trabalho de actualização por parte de inúmeros programadores, 
e contributos que conferem, cada vez mais, uma maior perfor-
mance do programa, adaptabilidade ao mercado (detectam-se 
de forma mais eficiente os “bugs” existentes no programa, 
assim como as tendências e as necessidades do consumidor), e 
independência económica do utilizador (que não necessita de 
investimento financeiro para a sua aquisição). Isto quer dizer que, 
pequenas empresas e criativos podem produzir trabalho de quali-
dade sem estarem dependentes financeiramente 
de grandes estúdios.
 Por se tratar de um software de código aberto, este encontra-
se inserido nos princípios do termo “Copyleft” (p. 48) [1], que 
defende o direito dos utilizadores ao acesso da programação do 
software, e caso seja benéfico, à sua alteração e redistribuição 
(p. 2) [3]. Contudo, é importante reforçar que qualquer software 
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alterado, assente na terminologia “Copyleft”, mantém a sua na-
tureza e ideologia (p. 23) [21].
 As aplicações livres, como o Blender, revolucionam e servem 
de alavanca para o colmatar de determinadas necessidades do 
mercado, oferecendo ferramentas similares aos programas de 
natureza proprietária. Assim, além de proporcionar vantagens de 
caráter inovador no setor empresarial, possibilita que as empresas 
criem as suas próprias oportunidades tecnológicas na indústria (p. 
14) [10].

5 · StudyCase: Spot de televisão “Comic Con 2014”
Na contemporaneidade, as indústrias criativas, cinematográficas 
e dos videojogos, utilizam a captura dos movimentos provenientes 
do ator para posterior aplicação em personagens virtuais (p. 158) 
[7]. Com a implementação do “Mocap” no processo de desen-
volvimento de animações 3D, procurou-se atenuar o investimento 
financeiro e especializado, face ao tempo despendido e de retorno 
do capital investido na conceção de uma obra animada 3D 
(p. 3) [1].
 Apesar da implementação metódica do “Mocap” no processo 
de desenvolvimento da animação, alguns sistemas de captura req-
uerem consideráveis capacidades financeiras para a sua aquisição, 
assim como de processamento para a plenitude das suas vanta-
gens (p. 252) [17]. Neste caso, podemos afirmar que estes sistemas 
não descartam completamente algumas das condições anterior-
mente referidas.
 A combinação do sistema de captura Xsens MVN com o 
Blender, possibilita atenuar essas limitações, garantindo resul-
tados credíveis a baixo-orçamento (em comparação com outras 
conjunções de Mocap e aplicações 3D), e economicamente mais 
razoáveis.
 O Xsens MVN, como foi referido anteriormente neste artigo 
consiste num sistema que não requer grandes capacidades de pro-
cessamento, não se encontra limitado fisicamente ao espaço da 
captura, e possibilita animações 3D em tempo real. Por outro lado, 
o Blender consiste num “software” extremamente leve (p. 10) [2], 
quando comparado com programas similares, que possibilita o 
desenvolvimento de personagens interativas, inclusive através de 
uma aplicação específica para uso de “Mocap”, sendo distribuído 
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gratuitamente para todas as plataformas (p. 11) [5]. Trata-se 
portanto, de uma solução tecnológica de baixo-orçamento que 
potencia vantagens socioeconómicas deveras interessantes, para 
o desenvolvimento de personagens tridimensionais credíveis.
O spot publicitário da Comic Con Portugal 2014, consiste num ex-
emplo comercial das potencialidades oferecidas pela combinação 
do sistema Xsens MVN e do Blender, apresentando um vasto 
leque de soluções tecnologicamente convincentes e economica-
mente viáveis.
 Em termos metodológicos, esta combinação na conceção 
e animação da personagem digital presente no spot da Comic 
Con Portugal 2014, implicou um conjunto de fases, citadas por 
Teixeira (p. 231) [22] a partir da identificação dos autores Park & 
Hodgins [15]:

 a) Medição dos sensores (Fase 1)
Na fase inicial, procede-se à anotação e inserção de dados an-
tropométricos do corpo humano, no software de captura, onde 
é requerida a máxima precisão dos dados da distância entre os 
sensores (quanto mais meticuloso for o responsável pela medição, 
melhor será o resultado da calibração, e respetiva captura da 
performance do ator).
 No caso do spot da Comic Con, os sensores foram posicio-
nados estrategicamente e calibrados no corpo do ator, sendo 
posteriormente, inseridos no software MVN Studios3 . O tempo 
total gasto nesta fase de medição e inserção foi de, apenas, 10 
minutos, o que demonstra a relativa facilidade do manuseamento 
e da gestão do tempo.
 b) Calibração do ator (Fase 2)
Através dos dados antropométricos recolhidos na fase anterior da 
sessão, procedeu-se à calibração do ator, através de um conjunto 
de testes com o objetivo de calibrar os movimentos provenientes 
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do modelo humano (para prévio reconhecimento das distâncias 
entre os sensores incorporados no corpo do ator, assim como das 
amplitudes e rotações dos movimentos). A tecnologia de registo 
dos movimentos Xsens MVN possibilita, na sua plenitude, uma 
fácil e rápida calibração, que permite simultaneamente a visu-
alização em tempo real dos movimentos executados pelo ator. 
Este, terá de executar uma série de exercícios corporais (N-Pose, 
T-Pose, Teste Moving 1, e Teste Moving 2), de forma a garantir a 
credibilidade necessária dos comportamentos corporais da per-
sonagem (p. 2-3) [16].
 O ator iniciou a calibração através da postura N-Pose e T-Pose, 
de fácil reconhecimento técnico dos sensores para o software. Na 
posição T-Pose, o mesmo deve apresentar os braços esticados e 
levantados num ângulo de 90°, com as palmas das mãos viradas 
para baixo, tendo em atenção que a distância entre os pés deverá 
ser a mesma dos ombros. Como tal, permite o tratamento de 
informação proveniente dos sensores com maior facilidade.
 O “software” classifica a qualidade dos movimentos de cada 
sensor nos testes, que facilita a identificação de eventuais proble-
mas técnicos no fato (anomalia na ligação ou defeito do sensor).
Apesar de se verificar a constante existência de correções e ajustes 
nos testes, a calibração do ator para a personagem da Comic Con, 
decorreu sem qualquer problema maior que levasse à reiniciação 
de toda a sessão, ou prejudicasse o tempo de conceção do spot 
publicitário. 
 c) Sessão de captura dos movimentos (Fase 3)
Consiste na fase mais importante da translação dos complexos e 
fluídos movimentos provenientes do ator para o modelo virtual, 
onde a correta colocação e posterior calibração dos sensores, 
assumem um papel determinante na qualidade da performance 
corporal da personagem na animação. Nesta etapa, é fundamen-
tal a correta gestão dos movimentos a executar, descartando 
qualquer comportamento que possa prejudicar a credibilidade da 
ação. Sendo assim, sugerem-se sessões de captura curtas e cen-
tradas nos movimentos pretendidos, e respetiva identificação dos 
ficheiros para efeitos de gestão das futuras exportações. 
 d) Clean-up dos dados (Fase 4)
Clean-up dos dados consiste no processo de verificação, limpeza 
e respetiva correção dos frames onde ocorrem problemas de 
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oclusão dos sensores no corpo do ator. 
 Apesar de Park & Hodgins [15] a identificar como uma das eta-
pas presentes numa sessão de captura dos movimentos, Teixeira 
(p. 231) [22] menciona que esta fase é opcional para a tecnologia 
Xsens MVN. Este sistema, por ser de natureza magnética não é 
propício à perca visual dos sensores na sessão de captura, fenó-
meno denominado por oclusão, que ocorre frequentemente no 
“Mocap” de natureza ótica.
 e) Conversão dos dados (Fase 5)
 A conversão de dados consiste no tratamento e exportação da 
sessão de captura em diversos formatos, para posterior utilização 
em programas de animação 3D. Os dados adquiridos podem ser 
exportados para distintos softwares de modelação e animação 3D, 
nomeadamente Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D, Blender, entre 
outros similares.
 Para o Blender, o formato de exportação utilizado é o “.bvh”.
 f ) Implementação (e animação) da personagem digital 
(Fase 6)
 A implementação e mapeamento dos dados exportados da 
captura para o modelo virtual, consiste na etapa final da passagem 
dos movimentos fluídos e esteticamente credíveis, provenientes 
do ator para a personagem. Nesta etapa, o animador terá de pre-
parar a personagem pretendida para animação, onde irá associar 
através do processo skinning4 , o esqueleto do Blender à mesma.
 Na importação do formato “.bvh” proveniente da sessão 
de captura, o animador terá de ter em consideração a escala do 
esqueleto digital da captura, assim como o número de frames 
por segundo. O desrespeito dessas condições, vai originar uma 
sequência deturpada e de comportamento corporal deficiente dos 
membros.
 Na assimilação e implementação dos comportamentos 
provenientes do ator para a personagem, o responsável terá de re-
nomear cada osso do esqueleto do Blender com a mesma nomen-
clatura que provém do MVN Studios (este só exporta o esqueleto 
na posição T-Pose). De seguida, tendo o tamanho proporcional 
entre os dois esqueletos, e a mesma orientação dos eixos de ro-
tação, terá de procurar manter as mesmas posições do root bone5 , 
dos ombros, braços e pernas do esqueleto proveniente do Blender 
(à qual a personagem está associada), ao do importado da sessão 
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de captura. Consequentemente, deverá ter em consideração a 
seleção do esqueleto do software 3D em “pose mode” e carregar a 
“action” procedente do ficheiro “Mocap” a partir do menu “Action 
Editor”. Toda a animação pode ser alterada e corrigida através da 
seleção de curvas no painel de animação “Graph Editor”, tendo 
em conta, sempre a principal problemática, no retoque da ani-
mação: a consequente sequência de todos os frames que provêm 
da captura. E por isso, as alterações devem ser feitas por “blocos”. 
O resultado conseguido é evidente na visualização do spot, e 
consiste na hibridez entre animação digital efectuada através da 
animação clássica digital (“frame a frame” e interpolação direta 
entre “frames”) e o “Mocap”, resultante da captura do movimento 
de um ator.

6 · Conclusão
O sistema de Motion Capture Xsens MVN consiste, em termos 
práticos, num meio técnico de animação que oferece a possibi-
lidade de conceber uma ideia e implementá-la na animação em 
poucas horas. Trata-se portanto, num sistema leve e prático de 
transportar, de fácil calibração, e que não se encontra limitado por 
cabos ou câmaras, para a reprodução animada de movimentos 
complexos e difíceis de reproduzir.
Consequentemente, a combinação deste sistema com o Blender, 
confere uma solução tecnológica de baixo-orçamento na ani-
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mação de personagens com resultados esteticamente credíveis. 
Como tal, permite apresentar-se como uma solução muito 
interessante, e até, de caráter inovador para o setor da indústria 
criativa. 
O spot publicitário de 30 segundos, da Comic Con Portugal 2014, 
foi concebido, animado e “renderizado”  com o auxílio de 3 com-
putadores  e produzido em poucas semanas.
Podemos concluir que, o resultado, é muito positivo, pois combina 
uma linguagem híbrida entre a animação mais “tradicional” em 
termos tecnológicos e a mais inovadora, sem projetar nenhuma 
incongruência na credibilidade da linguagem resultante ou 
revelar alguma fragilidade no movimento recriado. Esta solução 
híbrida é, do nosso ponto de vista, reveladora de uma nova forma 
de encarar a animação, abrindo novos horizontes para a con-
strução da imagem animada, sendo que, estes resultados são um 
verdadeiro incentivo para a continuação da implementação deste 
conjunto de técnicas.
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1 · Introdução
A linguagem não-verbal é a raiz da intenção comunicativa, 
por parte do ser humano. Estudos constatam que as primeiras 
tentativas de comunicação foram efectivamente não-verbais, 
nomeadamente através de sons vocais, gestos faciais e corporais, 
assim como expressão artística com desenhos sobre pedra, onde 
a manifestação verbal surge claramente mais tarde na história da 
comunicação humana [1, 2]. Este mesmo facto deve-se ao desen-
volvimento cognitivo, uma vez que a capacidade de construção 
silábica e frásica surgiu com a evolução do cérebro humano.
Ekman & Friesen [11] mencionam que a expressão facial indica a 
emoção em causa e que o corpo revela a forma como o indivíduo 
lida com essas emoções, podendo assumir gestos que se repetem 
nas mais variadas emoções. McCloud [21] complementa e sugere 
que, dentro da mesma emoção, a face revelará as combinações 
dos característicos movimentos musculares, mas os gestos corpo-
rais podem manifestar-se com diferentes combinações, depen-
dendo da situação em si. McCloud exemplifica com três tipos de 
ocorrências onde existe um comportamento coincidente na face 
mas distinto no corpo: perante fogo; perante o apontar de uma 
arma; perante a presença de uma serpente.

 

McCloud [21] refere que as expressões faciais, na banda desen-
hada, por exemplo, são mais orientadas para o tratamento da 
superfície em si, ou seja, nuances de cor, propriedades da pele, luz 
e sombra, enquanto a linguagem corporal é baseada na silhueta, 
nomeadamente na posição da cabeça, tronco e membros.
A cinésica insere-se nas correntes teóricas estruturalistas [3] 
e engloba expressão facial e corporal, mas no presente artigo 
pretende-se limitar assumidamente à manifestação expressiva 
corporal. Deixamos, no entanto, referência a estudos de ex-
pressões faciais e sua aplicação na animação [3, 4, 7, 8].

“A linguagem corporal fala mais alto do que qualquer palavra 
que você possa pronunciar. Quer esteja a dizer às pessoas 

F.1  Fogo [21] 

F.2  Pistola [21] 

F.3  Serpente [21]
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que as ama, que está zangado ou que não se importa mini-
mamente com elas, os movimentos do corpo revelam os seus 
pensamentos, estados de espírito e atitudes. Consciente ou 
inconscientemente, o seu corpo diz aos observadores o que 
realmente se passa consigo” (p. 1) [1]).

 Com a anterior citação pretende-se destacar a importância da 
comunicação não-verbal numa interacção social. McCloud [21] 
refere que, na banda desenhada, a linguagem corporal revela de 
imediato aos leitores quem é a personagem, antes mesmo de se 
pronunciar verbalmente. Mehrabian (cit. in [9]), Ray Birthwistell 
(cit. in [9]) e Navarro [11] referem que mais de 65% da comuni-
cação presencial é não-verbal. Peace & Peace (p. 9) [9] rematam 
com uma afirmação interessante, destacando que, da perspectiva 
do receptor, o que mais se destaca “é a tua postura quando o dizes, 
não o que realmente dizes” e Morris (p. 21) [15], numa afirmação 
semelhante, refere que “o que importa, na gesticulação, não são 
os sinais que pensamos estar a enviar, mas sim os sinais que estão 
a ser recebidos”.
 Perante tal importância da comunicação não-verbal, na profis-
são de actor é necessário um elevado autocontrolo, assim como 
treinos especializados para simular movimentações e emoções 
credíveis, enquanto se representa. É, de facto, a diferença entre 
um bom e um mau actor. A mensagem a passar ao observador 
deverá ser clara e evidente (p. 4) [11].
 Damásio (p. 19) (cit. in [4]) define o cinema, no seu todo, como 
o “médium com maior poder gerador de ‘classes de indutores de 
emoção’”. O mesmo acontece com o cinema de animação. Já Walt 
Disney, nos anos 30, “queria que a animação se transforma-se 
num poderoso meio contador de histórias que pudesse desenhar 
um espectro de emoções numa plateia” (p. 78) [5]. Na animação 
de personagens, os actores são criados pelo ser humano, o que é 
válido para os desenhos animados e CGI’s, ou seja, são “objectos 
que não estavam biologicamente destinados a receber essa carga 
emocional” (p. 11) (Damásio cit. in [4]). Adicionalmente, Damá-
sio refere que, bem-sucedida, essa mesma atribuição consiste 
em “tornar infinita a lista de estímulos que, potencialmente, 
podem induzir emoções”. No caso da animação de personagens, 
a atribuição de uma carga motora e emocional bem-sucedida 
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levanta alguns desafios, no sentido de se atingir uma ilusão de 
autonomia.
 Visto que as personagens não são objectos biologicamente 
carregados de carga emocional, o verdadeiro emissor acaba por 
ser o animador, pois é este que comunica através de um meio 
de transmissão (personagem) que acaba percepcionada pelo 
receptor. No entanto, analisando de um outro ponto de vista, e 
assumindo a personagem como um emissor, já que esse é um dos 
objectivos principais da animação, os meios de transmissão serão 
as sete camadas dimensionais propostas por Pedro Mota Teixeira 
[7], nomeadamente expressões faciais, expressões corporais, 
interpretação, ambiente exterior, cinematografia, princípios da 
animação e o design da personagem.
 O referido poder autónomo das personagens e o facto de o 
receptor não esperar outra coisa senão uma clara personificação 
e caracterização das mesmas, implica um papel fundamental, por 
parte do animador, no sentido de deixar bem claro que as perso-
nagens “têm efectivamente sentimentos e que pensam por elas” 
(Blair cit. in [8]). Autenticidade e credibilidade são dois termos 
constantemente enunciados num artigo de Leslie Bishko [17] 
suportados pelo mesmo ponto de vista anteriormente exposto, ou 
seja, enquanto observadores:

“(…) suspendemos a nossa descrença e familiarizamo-nos 
com a personagem; não há dúvida sobre a sua vitalidade. (…) 
encaramos um ser autêntico cuja intenção interior, inequiv-
ocamente clara, é comunicada para o exterior” (p. 24) [17].

Para se atingir tal objectivo, Stanchfield [12] menciona que o 
animador deverá ser como uma esponja, observar e absorver tudo 
o que conseguir captar. Nesse sentido, Peace [13] refere algumas 
soluções para quem necessita de investigar e observar o compor-
tamento humano não-verbal. Enumera os aeroportos que, por sua 
vez, são locais onde as pessoas demonstram um vasto espectro 
de emoções e comportamentos, nomeadamente ânsia, raiva, tris-
teza, felicidade, impaciência, entre outras, assim como observar 
televisão com o áudio desligado, o que permite uma concentração 
total nos gestos e comportamentos.
 Posto isto, e uma vez destacada a importância de toda a 
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dinâmica da personagem para uma correcta interpretação, 
por parte do receptor, serão tomadas com principal enfoque as 
expressões corporais e sua categorização, no âmbito dos gestos 
não-verbais estudados na cinésica (emblemáticos, reguladores, 
ilustrativos, adaptativos e emocionais), os quais são examinados 
minuciosamente no artigo de Ferreira, Teixeira e Tavares [3].

2 · Considerações Gerais
Lohmmet & Marsella [14] publicaram recentemente, no The Ox-
ford Handbook of Affective Computing, um artigo onde foi criado 
um ponto de situação sobre o estudo do movimento corporal e 
o facto de existirem poucas referências que o relacione directa-
mente com uma determinada emoção. Começam por citar Gelger 
(cit. in [14]) que conclui uma clara inclinação para as expressões 
faciais (95%) num universo de estudos sobre comunicação não-
verbal, ou seja, apenas 5% são direccionados a todas as outras 
formas de expressão não-verbal. As autoras expõem algumas 
questões pertinentes, e problemáticas, típicas de quem pretende 
iniciar um estudo sobre expressão corporal de emoções:
 Pergunta 1. Quais as características emocionais expressas 
através dos vários movimentos corporais e que leitura fazem os 
receptores dos mesmos?
 Pergunta 2. Que propriedades do movimento corporal são 
relevantes para comunicar emoção?
 Pergunta 3. Num qualquer estudo, como se diferenciam as 
expressões naturais de emoção das premeditadas, ou seja, com 
possível intuito de influencia ou agrado às pessoas em volta?
 Pergunta 4. Uma vez que existe o FACS (Facial Acting Code 
System), será que já existe algum sistema semelhante para a ex-
pressão corporal?
 Todas as questões anteriores expõem uma série de variáveis 
que merecem especial atenção, por parte de quem efectua estudos 
sobre expressão corporal, e as mesmas serão desdobradas em 
suma. A codificação atribuída pelo emissor, a uma determinada 
expressão, poderá não coincidir com a descodificação do receptor, 
devido às mais variadas interpretações possíveis considerando 
as normas sociais e culturais. Uma outra agravante trata-se do 
facto de recorrerem a actores para estudos de expressões cor-
porais de emoção quando o principal exercício laboral diário é, 
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precisamente, o estímulo de uma correcta descodificação por 
parte dos espectadores, logo corre-se o risco de uma exibição de 
gestos simulados e os resultados tornar-se-ão inconclusivos ou até 
mesmo irreais. As diferentes combinações entre as propriedades 
do movimento, nos mais diversos graus de manifestação e em 
várias escalas, podem prejudicar a identificação de uma deter-
minada emoção [14]. Por outro lado, considerando estudos com 
pessoas num ambiente quotidiano, existe o problema das más-
caras emocionais [11], ou seja, numa qualquer interacção social, 
o ser humano poderá tentar esconder a sua verdadeira emoção 
e expressar-se com gestos não coincidentes com a emoção do 
momento, o que resulta em mais uma barreira.
 Uma vez expostas algumas dificuldades no estudo de ex-
pressões corporais de emoção, e como mencionado anterior-
mente, o presente artigo pretende ser um contributo que resulta 
numa recolha de movimentos corporais que transmitem, indiciam 
ou estão de alguma forma ligados a emoções específicas.
 É, de todo, pertinente expor alguma da terminologia associada 
a este tipo de estudos. Começando pela diferença entre movimen-
to e gesto, McNeill (p. 4) (cit. in [14]) e Morris (p. 21) [15] referem 
que todos os gestos são movimentos, mas nem todos os movimen-
tos são gestos, ou seja, um gesto tem uma função comunicacional 
e só é identificado como tal se se estiver na presença de uma outra 
pessoa, seja efectuado consciente ou inconscientemente (seja 
sinal ou índice – vide (p. 1) [3]). Morris [15] propõe uma estrutura 
de vários tipos de acções, com características particulares, e que 
em muito poderão contribuir para organização de um estudo 
deste tipo. Refere as acções inatas (movimentos realizados sem 
nenhuma experiencia prévia; nascemos com elas), acções desc-
obertas (movimentos que não são inatos mas que vamos adquirin-
do devido às nossas características anatómicas: cruzar as pernas 
e braços, etc.), acções absorvidas (movimentos copiados incon-
scientemente de pessoas que nos são próximas ou com elevado 
estatuto), acções treinadas (conscientemente adquiridas através 
da prática e análise de acções observadas ou ensinadas: estalar os 
dedos, assobiar, etc.) e acções mistas (movimentos adquiridos por 
herança genética, descoberta pessoal, etc.).
 Prosseguindo com as, já mencionadas, propriedades dos 
movimentos, existem alguns códigos, sistemas ou estudos que 
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propõem categorizações específicas com vocabulários assentes 
numa concisa estrutura conceptual. O Sistema Stanislavski consta 
num estudo pioneiro, realizado por Constantin Stanislavski (1863-
1938), e propõe procedimentos específicos para interpretação de 
personagens, no teatro. Os seus princípios são tomados
como referência até aos dias de hoje, inclusive no cinema. Michael 
Chekhov (1891-1955), o melhor aluno de Stanislavski, adicionou 
uma abordagem psicológica à representação instruída pelo seu 
mentor e adoptou técnicas como evocar memórias, momentos 
passados, para estimular emoções reais nos actores. A pantomima 
é uma técnica que faz uso apenas de linguagem corporal e facial 
e dispõe de listas de gestos universais que permitem identificar 
emoções específicas. Existe também o Alba Emoting, estudo 
iniciado por Susana Bloch, que foi desenvolvido para beneficiar 
a representação de actores, partindo da respiração caracterís-
tica de cada estado emocional. A Bioenergética é uma forma de 
terapia entre corpo e mente, desenvolvida pelo psicoterapeuta 
americano Alexander Lowen, que envolve tensões musculares e 
tipos de personalidade que podem ser reconhecidos pelas suas 
aparências externas. “Ajuda na criação de corpos físicos que estão 
embutidos na experiência emocional e psicológica, adicionando 
realismo ou hiper-realismo às personagens” (p. 119) (cit. in [22]). 
O Body Action and Posture Coding System (BAP) consiste num 
estudo com um tipo de codificação específica para identificação 
de emoções corporais, atentando vários níveis, nomeadamente 
anatómico, de forma e funcional. O Laban Movement Analysis 
(LMA) “(…) providencia uma estrutura conceptual através da qual 
conseguimos observar, descrever e interpretar a intencionali-
dade do movimento” (p. 27) [17]. No LMA, corpo, esforço, forma, 
espaço e phrasing são as cinco categorias do movimento, ou seja, 
factores que influenciam a interpretação do mesmo. A categoria 
corpo determina aspectos estruturais do mesmo em movimento, 
ou seja, quais as partes que estão em movimento ou paradas, a 
fluidez do movimento de uma posição para outra, como acontece 
a articulação e a coordenação dos vários membros e ainda a linha 
de acção. O esforço determina o tipo de transições entre o início e 
o fim de uma acção, com base em quatro variáveis: Fluidez (liber-
tação ou controlo de sentimentos), peso (mobilização delicada ou 
ríspida), espaço (pensamento amplo ou focado) e tempo (paciente 
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ou emergente tomada de decisões). A forma identifica o processo 
de alteração da mesma ao longo do tempo. O espaço determina o 
alcance dos gestos nas três dimensões, cujo limite é identificado 
como cinesfera. O phrasing consiste na sequenciação e estrati-
ficação dos componentes do movimento ao longo do tempo e 
é composto por três fases, nomeadamente preparação, acção e 
recuperação [17]1

3 · Expressão corporal
3.1 · Surpresa
Cabeça e peito inclinados para trás, torção abdominal, braços 
levantados [14]. Mãos acima da cabeça [16]. Eisner [20] revela al-
gumas das poses corporais, as quais utiliza em banda desenhada, 
que poderão induzir a emoção de surpresa (fig. 4).
 Relativamente aos gestos já mencionados, por outros autores, 
acrescem as pernas flectidas, a variação do tronco, desta feita 
ligeiramente inclinado para a frente, as mãos na cintura e os 
ombros subidos. Relativamente a este último gesto emblemático 
que, segundo Eisner, poderá ser associado à emoção de surpresa 

e tomando como referência o estudo de António Ferreira [8], as-
sim como a imagem de Peace [13] (fig. 5), deduzimos que, por si 
só, poderá remeter apenas a desconhecimento relativamente ao 
assunto em questão, mas se for acompanhado de mãos abertas 
com palmas expostas e, eventualmente, pela expressão facial 
de surpresa, ou apenas sobrancelhas subidas, poderá remeter à 
emoção de surpresa. Analisamos a imagem de Peace [13] sem face 
(fig. 6) e neste caso o sentido de postura estática, boquiaberta, de-
saparece e sugere um gesto ilustrativo, especificamente enquanto 
alguém discursa, dando enfase ao facto de não ter conhecimento 
de determinada situação, baixando de imediato os ombros; ou 
seja, embora possa corresponder a outro tipo de gesto, continua 

F.4  Surpresa [20]

2 O autor utiliza a 

expressão italianate 

gestures que é um 

sinónimo de gestos 

emblemáticos, ou seja, 

gestos que traduzem 

palavras ou ideias 

(McNeil cit. in [18]).

1 Todas estas pro-

priedades podem 

ser consultadas, 

com maior detalhe, 

no artigo de Leslie 

Bishko, onde a mesma 

elabora um estudo 

sobre a ligação entre 

o LMA e os princípios 

da animação, assim 

como a relação entre as 

referidas propriedades, 

uma clarificação sobre 

as subcategorias das 

mesmas e ainda van-

tagens de aplicação do 

LMA na animação.
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aparentemente ligado à emoção de surpresa ou até a uma mistura 
de surpresa com raiva num caso de insistência impertinente por 
parte do outro interlocutor.

3.2 · Medo
Cabeça inclinada para trás, sem torção abdominal, ombros 
e braços levantados e direccionados para a frente, ou braços 
esticados para os lados [14]. Braços e/ou pernas cruzadas [19]. 
Mãos acima da cabeça e alguns gestos emblemáticos2 [16]. Mãos 
podem tremer e será altamente provável uma retirada repentina, 

perante a ameaça, ou uma postura de retirada, perante uma even-
tual imobilização corporal, a inspiração e expiração são efectua-
das usualmente pela boca, o que causa uma sensação de aperto 
no peito, o corpo está excessivamente tenso e todos os músculos 
estão rígidos [11, 22].
 Uma vez mais, recorremos a exemplares de Will Eisner [20] 
para confirmar ou adicionar sugestões de gestos corporais relacio-
nados com medo. Na fig. 7 consta a emoção de medo em si e, na 
fig. 8, Eisner exemplifica várias acções de retirada, as quais foram 

F.5 Ombros encolhidos 

[13] Fig. 6 – Ombros 

encolhidos (editada)

F.7  Medo [20]

F.8  Retirada [20]
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inseridas devido à relação que Ekman faz entre o medo e este tipo 
de acção, embora possa ocorrer com outro tipo de emoção.
 Na fig. 7 são evidentes os gestos já mencionados por outros 
autores assim como uma clara evidência de algumas poses de sub-
missão. Morris [15] menciona que, numa situação de submissão, a 
vítima contrai-se, iludindo um formato de corpo mais pequeno e 
frágil, com os ombros direccionados para a frente, a face estrem-
ece, as mãos afastam-se e a voz torna-se aguda podendo até 
emitir gemidos.

 Morris (cit. in [13]) refere que o acto de inserir os dedos na 
boca (fig. 9), significa estar sobre pressão, presumimos com algum 
nervosismo ou ansiedade os quais estão directamente ligados 
ao medo. Segundo Faigin (cit. in [8]), a ansiedade trata-se de um 
determinado grau de manifestação de medo, logo, decidimos ana-
lisar a imagem que o mesmo disponibiliza. Neste caso, mantendo 
apenas a boca (fig. 10), percebemos que o significado de medo, 
ansiedade, nervosismo, neste gesto corporal, está altamente 
dependente da expressão facial, pois sem os restantes elementos 
faciais, o medo esfuma-se e poder-se-á deduzir uma série de out-
ros significados, incluindo uma mulher que olha de forma sensual 
para outra pessoa, que está a posar para uma fotografia, que olha 
atentamente um filme ou novela mas não implicando nervosismo, 
podendo transformar-se num gesto adaptador de forma a pousar 
confortavelmente a cabeça sobre a mão, pode ser apenas vício de 
roer as unhas, etc.
 McCloud [21] apresenta uma situação de medo (fig. 11) numa 
postura de tronco ligeiramente recuado, com gestos de braços e 
mãos geralmente utilizados para jurar, e complementado com a 
expressão facial de medo.

F.9 Dedos na boca [13] 

F.10 Dedos na boca 

(editada) 

F.11  Medo [21]
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 De seguida apresentamos dois exemplos indiciadores de 
medo, ainda que, aparentemente, numa intensidade reduzida. 
Nos homens, quando as mãos se juntam ao centro do corpo, 
tapando os genitais, indicia uma maior segurança em caso de 
ameaça (fig. 12). Nas mulheres (fig. 13) um braço atravessa o corpo 
para agarrar ou tocar no outro braço formando uma barreira. Este 
gesto, segundo Peace & Peace [9], é geralmente manifestado em 
situações onde a mulher se sente desconfortável ou com pouca 
confiança, tais como encontros sociais aos quais ela é estranha 
e assemelha-se a um auto-abraço. Enquanto crianças somos 
acariciados, abraçados e confortados pelos nossos pais e, segundo 
Peace & Peace [9], à medida que crescemos essa atenção paren-
tal vai-se esvanecendo e recorremos a gestos semelhantes numa 
tentativa de “auto-conforto”. Deduzimos que este trata-se de 
um gesto intuitivo, o qual poderá indiciar medo, e com a função 
de proteger zonas sensíveis, ou mais expostas, numa situação de 
ameaça, ou seja, os seios no caso das mulheres e os genitais no 
caso do homem. No entanto, verificamos que apenas o gesto da 
mulher (fig. 15) poderá, eventualmente, manter o seu significado 
enquanto expressão corporal. No caso do homem (fig. 14) sem 
uma expressão facial complementar, poderá indiciar uma simples 
pose estática de um qualquer segurança ou policial na sua função 
laboral, ou alguém com uma vontade súbita de urinar.

3.3 · Raiva
Cabeça inclinada para trás, sem inclinação do peito para trás e 
torção abdominal, ombros subidos, braços erguidos e direccio-
nados para cima, para a frente ou para os lados, o movimento do 
cotovelo poderá atingir a sua amplitude máxima e a uma veloci-

F.12 Defesa [13] 

F.13 Defesa ([13]) 

F.14 Defesa (editada) 

F.15 Defesa (editada)
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dade elevada [14]. Subida rápida das mãos e possível ocorrência 
de gestos emblemáticos [16]. Tensão muscular nos braços e 
pernas, postura rígida, eventual posição de ataque ou retirada, 
corpo erecto e poderá existir um ligeiro impulso de avanço em 
direcção ao infractor, a respiração é tensa e acelerada, por norma 
efectuada pelo nariz, e a inspiração assim como a expiração têm 
sensivelmente o mesmo tempo de duração [11, 22]. Nos exemplos 
seguintes (fig. 16 e fig. 17), de Eisner [20], são evidentes as mãos 
cerradas, a angulatura do tronco, os braços tensos e a rotação da 
cabeça.
 Peace [13] refere que o gesto exemplificado na (fig. 18) tam-
bém poderá ocorrer numa situação de raiva, adicionando um forte 
movimento de mão ascendente e descendente na zona de trás do 
pescoço.

 Nas figuras 19, 20 e 21, segundo Peace [13], constam três 
exemplares indiciadores de raiva, no acto de cruzar os braços. Na 
fig. 19 Peace descreve a existência de raiva na ligeira inclinação 
ou deslocação descendente de quase todos os elementos faciais, 
nomeadamente as sobrancelhas, a direcção do olhar, os cantos 
da boca, a rotação da cabeça e ainda, segundo Peace & Peace [9], 
uma atitude defensiva no acto de cruzar os braços. Mencionam 

F.16 Raiva [20]

F.17 Ataque [20]

F.18  Mão no pescoço [13] 

F.19  Braços Cruzados [13] 

F.20 Braços Cruzados [13] 

F.21 Braços Cruzados [13]
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que resulta numa posição de total desaprovação relativamente 
ao que a mulher observa. Nas figuras 20 e 21 um ataque físico 
poderá estar iminente pois revelam hostilidade e agressividade. 
No entanto iremos examinar sem o elemento face para perceber 
qual consegue manter o seu significado apenas com expressão 
corporal.
 A única imagem eventualmente capaz de transparecer raiva é 
a fig. 23 devido aos punhos cerrados e a consequente elevação dos 
cotovelos. Na fig. 22 poderemos deduzir a existência de alguma 
raiva, na mulher, apenas pela ligeira inclinação da cabeça para 
baixo, mas também poderá corresponder a aborrecimento ou ap-
enas ligeiramente chateada. A fig. 24 é algo alusiva ao gesto típico 
universal de “auto-conforto” ou aquecimento quando se tem 
imenso frio, ou numa situação de medo ou nervosismo [9, 13], e 
poderá ser a única, das três imagens, que revela insuficiência clara 
na indução de raiva sem a expressão facial.
 As figuras seguintes (25 e 26) determinam uma tentativa de 
autocontrolo numa possível situação de raiva, embora na fig. 26 o 
homem estará mais próximo da partida para a acção. No entanto, 
esta última expressão poderá ser igualmente entendida como 
nervosismo elevado.
 O gesto presente na fig. 27, segundo Peace [13], pode ser 
manifestado aquando na raiva. Com um movimento certamente 
mais expressivo que o exemplo, este gesto terá o intuito de fazer 
circular o ar, presumimos, interna e externamente, devido às 
propriedades características da emoção de raiva [8].
 Numa situação, como já referido, de submissão, mas do ponto 
de vista do agressor, existem algumas particularidades expres-
sivas interessantes, nomeadamente o corpo esticado, com o peito 
expandido, o rosto confiante, punhos cerrados, voz grave e impo-
nente, sugerindo raiva ou, eventualmente, uma mistura de raiva 
com alegria [15].

F.22 Braços Cruzados 

(editada) 

F.23 Braços Cruzados 

(editada) 

F.24 Braços Cruzados 

(editada)
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3.4 · Nojo
Ombros direccionados para a frente e cabeça para baixo (fig. 28) 
[14]. Subida lenta da(s) mão(s) (fig. 29) [16]. Quando algo desperta 
nojo, o intuito é escapar, evitar ou eventualmente tapar os ouvidos 
para bloquear um qualquer som desagradável. Em casos de nojo 
extremo poderão ocorrer suspiros secos e a respiração é bastante 
audível. Estes dois últimos gestos têm efeito de contágio e indi-
ciam a presença de algo repulsivo [24].

3.5 · Desprezo
Na sua essência, o desprezo implica um sentido de superioridade 
relativamente a outra pessoa. No seu estudo, António Ferreira [8] 
expõe vários autores que coincidem nessa direcção. Com infor-
mação recolhida de Morris [15], Straker [23] e Peace & Peace [9] 
procedeu-se a uma organização desta emoção em várias catego-
rias com os movimentos corporais correspondentes devidamente 
enumerados:
 Sinais de desinteresse: Diminuir/eliminar gestos/comporta-

F.28 Nausea [21] 

F.29 Nojo [21]

F.25 Bloqueio de braço 

[13] 

F.26 Bloqueio de ante-

braço [13] 

F.27 Alargar a gola [13]
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mentos esperados numa determinada situação, tais como acenar 
ou rir menos vezes ou com menor intensidade, desviar mais vezes 
o olhar ou também por obvia e deliberadamente direccionar a 
cabeça noutro sentido, que não o do outro interlocutor.
 Sinais de tédio/aborrecimento: Bocejo falso (não é uma 
necessidade física mas sim um acto deliberado que pode assumir 
um certo exagero), um suspiro profundo, uma expressão facial 
paralisada, olhar repetidamente para o relógio de pulso.
 Sinais de impaciência: Mexer os dedos (dedilhar) (simulando 
pernas apressadas em miniatura), bater do pé (induzindo a pre-
paração do primeiro passo para a fuga), dar palmadas no próprio 
corpo repetidamente.
 Sinais de superioridade: Levantar ligeiramente a cabeça com 
os olhos semicerrados.
 Sinais invasivos: Invadir espaço alheio privado, sentar-se 
em cadeiras de outrem, colocar os pés em cima de mobiliário 
quando sentado, tentativas de aumento intimista para com o(a) 
companheiro(a) de outra pessoa.
 Sinais dominantes: Colocar-se em sítios onde pode ver e ser 
visto pelo maior número de pessoas, andar em frente sem se 
desviar de quem vem, tomando os outros a iniciativa desse desvio 
para evitar o choque.
 Sinais fálicos: Os homens que se sentem dominantes exibem 
a zona da virilha, mostrando que estão seguros e que não têm 
problemas em desimpedir/desproteger uma zona sensível e vital. 
Demonstram a sua masculinidade e que não têm interesse em sair 
do local que ocupam, igualmente com os pés firmes sobre o chão. 
As mulheres fazem-no, eventualmente, com a intuição de imi-
tação do homem, mostrando que é tão “forte” como um homem e 
poderá ocorrer em pé ou sentada.
 Sinais deformados: Insultos sarcásticos que consistem na al-
teração intencional de cumprimentos com o objectivo de ser desa-
gradável. Este tipo de gestos, na sua maioria, variam de cultura 
para cultura. Em alguns países ocidentais, um dos mais comuns é 
o acto de bater palmas lentamente, fazer o gesto de cumprimentar 
(passa-bem) mas retirar a mão quando a outra pessoa se aproxi-
ma.
 Sinais de desconforto simulado: O exagerar do sofrimento vi-
gente, é uma forma de indicar a outrem o seu descontentamento. 
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Gestos que englobam este exagero podem ser o bater lento do 
punho na cabeça, abafar ou cobrir a face com as mãos, contorcer 
os diversos músculos e postura corporal, momentaneamente, cri-
ando uma expressão semelhante a agonia com o intuito de revelar 
a sua indignação.
 Sinais de rejeição: Gestos que indiciam a vontade de expulsar 
ou afastar alguém. Um gesto de mão que simula o acto de bater 
ou empurrar sem nunca tocar na outra pessoa, simulação do gesto 
de sacudir como se estivesse a afastar um insecto, por a língua de 
fora.
 Sinais de troça: São gestos que humilham e ridicularizam al-
guém, tornando-se difícil sair da situação em si, pois a imagem do 
humilhado fica denegrida. Um dos melhores exemplos é alguém 
rir-se de outrem, um riso mal disfarçado, propositadamente, com 
a mão à frente da boca, o piscar deliberado de olho, como máscara 
de um desejo oposto, ou seja, o fracasso.
 Sinais insultuosos: Gestos que ilustram algo com o objectivo 
de comunicar uma ideia, ou seja, traduzem uma palavra (emble-
mas) [3]. Bater com a mão na garganta ou no topo da cabeça, recu-
sando uma ideia ou acção de outrem, traduzindo “estou cheio” ou 
“estou farto” ou “é mentira”; chamar outrem de “louco”, simulan-
do o desapertar dum parafuso na cabeça com os dedos, ou apontar 
e tocar com o dedo na testa ou na cabeça; gestos que “remetem 
a animais que têm uma má reputação, e que são caracterizados 
como sendo estúpidos, desajeitados, hostis, preguiçosos, sujos, ou 
de alguma maneira sendo risíveis ou desagradáveis” (p. …) (cit. in 
[15]). Nestes encontramos gestos tais como colocar o dedo indica-
dor e polegar estendidos atrás das orelhas, para imitar um burro, 
ou o polegar assente no próprio nariz, enquanto a palma da mão 
está exposta e os restantes dedos esticados, como se imitasse a 
crista de um galo e poderá representar a atitude hostil de um galo 
forte.

F.30 Superioridade [13] 

F.31 Superioridade [13] 

F.32 Superioridade [21] 

F.33 Tédio [13]
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 Sinais de sujidade: Remetem a falta de higiene (sujidade), 
tal como o lixo, ranho, urina e fezes dos humanos, assim como 
o esterco dos animais. São muito susceptíveis à cultura em que 
se encontram mas, no entanto, devido à sua natureza básica, a 
maioria destes gestos podem ser percepcionados por quem nunca 
os viu: O apertar do nariz com os dedos, gestos com as mãos sobre 
os braços, simulando o acto de sacudir a sujidade do casaco.

3.6 · Alegria
Cabeça inclinada para trás, o peito não é inclinado para a frente, 
braços erguidos acima dos ombros, também estes subidos. El-
evada actividade e velocidade do cotovelo, braços esticados para 
cima e para a frente [14]. Bater palmas [16]. Morris [15] refere 
que as posturas mais comuns num ato triunfante caracterizam-se 
por se elevar o peso do corpo de alguma forma e vão desde saltar 
de alegria, uma dança animada, o agarrar da zona superior da 
cabeça e o esticar dos braços acima da cabeça o máximo possível. 
Morris exemplifica com o festejo de um golo, no futebol, onde são 
notórios os gestos referidos. A inspiração é usualmente efectuada 
pelo nariz e a expiração pela boca. O corpo assume uma postura 
aberta, relaxada e descontraída [22].
 Eisner [20] (fig. 35) coincide nas posturas e movimentos enun-
ciados pelos anteriores autores.

3.7 · Tristeza
Cabeça e peito inclinados para a frente, sem torção abdomi-
nal, braços neutros ao longo do tronco, postura descaída/sem 
rigidez. Movimentos morosos, pouca amplitude e pouca veloci-
dade no movimento do cotovelo [14]. Mãos sobre a cabeça [16]. 
A inspiração é feita através do nariz e a expiração pela boca. A 
expiração é relaxada mas longa, quase até ao limite do oxigénio 
nos pulmões, já a inspiração consta numa série de pequenas e 
rápidas inspirações pelo nariz. O corpo está relaxado, com o peito 

F.35 Alegria [20]

F.34 Insulto [21]
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tombado e inclinado em direcção ao chão [22].
 Tomando como referência novamente o futebol, Morris [15] 
exemplifica, desta vez, com os derrotados. As cabeças estão 
inclinadas para baixo e em muitos casos olham em direcção ao 
relvado, as expressões faciais são frias e solenes. Complementa 
com as mãos nas ancas mas, como já mencionado anteriormente, 
poderá indiciar raiva, misturando-se assim tristeza com raiva no 
momento da derrota. McCloud [21] exemplifica com três imagens 
de tristeza (fig. 36), incluindo um exemplar que contrasta a der-
rota com a vitória no, já referido, evento desportivo.

4 · Conclusão
Os vários estudos e sistemas existentes, a respeito de expressão 
corporal, permitem reunir alguma informação no sentido da 
relação entre expressão e emoção. No entanto, tal como Lhom-
met & Marsella concluem, não há disponível, até ao momento, 
um código de gestos para a expressão corporal com a exactidão do 
FACS, para a expressão facial. O presente contributo, nesse senti-
do, permite concluir a elevada importância da expressão corporal 
enquanto modalidade única e conjunta (uni e multimodal), e que 
existem gestos com um significado evidente apenas com recurso 
à expressão corporal e facial, enquanto outros podem ser con-
siderados universais recorrendo apenas ao corpo. Denota-se, no 
entanto, que os gestos universais corporais possuem, num maior 
número de casos, um significado ilustrativo ou emblemático do 
que unicamente emocional, ou seja, a percepção da existência de 

F.36 Tristeza [21]
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uma emoção específica é conseguida com recurso a um qualquer 
gesto ilustrativo ou emblemático adicional, ou às próprias ex-
pressões faciais (nos exemplos analisados). Este resultado permite 
presumir a dificuldade em identificar uma expressão emocional 
corporal com uma combinação única de gestos, cada um deles 
sem um outro qualquer tipo de significado, e que a emoção será 
eventualmente percepcionada apenas perante um conjunto de 
vários tipos de gestos.
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