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    SINOPSE 

 

Análise Semiolinguística do Contrato de 

Comunicação instaurado em obras verbo-

visuais de Literatura Infantil, potencialmente 

destinadas a crianças, que abordam os temas 

fraturantes: homoparentalidade e 

homoafetividade.  



 

RESUMO 

 
 

A Literatura Infantil contemporânea tem se mostrado um campo profícuo à abordagem de temas 
fraturantes, que refletem as mudanças ocorridas na sociedade, ensejando obras consideradas 
controversas por trazerem à luz, dentre outras temáticas desafiadoras, a homoafetividade e a 
homoparentalidade, alvos de interesse desta pesquisa. Pressupõe-se que narrativas constituídas 
por esses temas fraturantes em contos ilustrados de potencial destinação infantil podem assumir 
uma abordagem pragmática, intermediária entre o ético e o estético, narrando para convencer. 
Em narrativas verbo-visuais, o processo interpretativo se realiza não só pela percepção dos seres 
do mundo, representados de modo icônico nas ilustrações, mas também pelo reconhecimento 
do universo construído pelo homem, concebido e categorizado de maneira simbólica pelas 
palavras. Pretende-se, neste trabalho, analisar o processo de semiotização nas narrativas verbo-
visuais: “Amor de mãe”, “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” e “Meus dois pais”, a fim de 
investigar as estratégias semiolinguageiras e discursivas utilizadas para o tratamento da 
homoafetividade e da homoparentalidade em um contrato comunicativo, cujo o destinatário 
potencial é a criança. O aporte teórico principal para analisar as narrativas selecionadas nesta 
pesquisa concentra-se na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, proposta por Patrick 
Charaudeau, e em pressupostos no âmbito da Literatura Infantil que abordam o livro ilustrado, 
postulados por Linden, Nikolajeva e Scott, Paulino e Santaella.   

 
Palavras-chave: Semiolinguística. Livro Ilustrado. Homoparentalidade. Homoafetividade. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The contemporary Children's Literature has proved to be a useful field for addressing fracturing 
themes that reflect the changes occurred in society, presenting books considered controversial 
because, among other challenging themes, they deal with homoaffectivity and homoparenting, 
targets of interest in this research. It is assumed that narratives constituted by these fracturing 
themes in picturebooks of potential childish destination may take a pragmatic approach, 
intermediate between the ethical and the aesthetic field, narrating to convince. In verb-visual 
narratives, the interpretive process is accomplished not only by the perception of the world, 
iconically represented in the illustrations, but also by the recognition of the universe constructed 
by man, conceived and symbolically categorized by words. The aim of this paper is to analyze 
the process of semiotization in the verb-visual narratives: “Amor de mãe”, “O livro do Pedro - 
Maria dos 7 aos 8” and “Meus dois pais”, in order to investigate the semiolinguistic and 
discursive strategies used for the treatment of homoaffectivity and homoparenthood in a 
communicative contract, whose potential recipient is the child. The main theoretical support for 
analyzing the narratives selected focuses on the Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis, 
proposed by Patrick Charaudeau, and  on some assumptions within the scope of Children's 
Literature that investigate the picturebook, postulated by Linden, Nikolajeva and Scott, Paulino 
and Santaella. 

 
Keywords: Semiolinguistics. Picturebook. Homoparenthood. Homoaffectivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Literatura Infantil é, antes de tudo, literatura;  

ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa  

o mundo, o homem, a vida, através da palavra. 

Nelly Novaes Coelho 

 

A produção editorial brasileira no âmbito da Literatura Infantil, ainda marcada pela 

dicotomia divertir e educar, vem abordando assuntos considerados tabus, que, por muito tempo, 

foram impedidos de ser tratados em livros para a infância. Refletindo a angústia e o sofrimento 

dos pequenos, inúmeras obras já tematizaram a separação dos pais, a discriminação racial, a 

desigualdade social, a morte de um ente querido. Além disso, a produção editorial nacional tem 

dado passos largos também em direção à representação da homossexualidade. Recentemente, 

ainda que de modo rarefeito, a homoafetividade e a homoparentalidade começaram a figurar 

em obras destinadas a crianças, especificamente em livros ilustrados. 

Nas páginas da vida, no entanto, o Brasil tem escrito outra história. Devido aos 

elevados índices de violência física, verbal e psicológica contra lésbicas, gays, bissexuais, 

transsexuais, transgêneros (LGBT), o país tem sido considerado inseguro não só para os que 

vivem aqui, mas também para os turistas. O atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, 

declarou em entrevista coletiva, em abril de 2019, que “o Brasil não pode ser um país do turismo 

gay, temos famílias”1. Essa qualificação implícita na fala do presidente, que categoriza a 

homossexualidade como libidinagem e a opõe à família, parece povoar a opinião coletiva de 

muitos grupos de brasileiros que são contrários à homossexualidade, principalmente daqueles 

que tentam coibi-la, baseando-se em vertentes religiosas cristãs fundamentalistas.  

Embora a mudança da identidade de gênero e da orientação sexual sejam permitidas e 

garantidas pela lei brasileira, a inclusão de pessoas LGBTs em espaços públicos ainda é um 

tema controverso, pois a adesão a essa proposta de mundo pode demandar mais tempo para ser 

aceita por um indivíduo homofóbico do que pelo Estado. No domínio midiático, por exemplo, 

repórteres, cantores e artistas de televisão sentem-se ameaçados profissionalmente pela 

exposição de sua homossexualidade, sobretudo, aqueles que são reconhecidamente consagrados 

como símbolo sexual pelo gênero oposto. De modo geral, no Brasil, dentre os grupos 

minoritários, os LGBTs parecem ser os mais desvalidos em relação ao reconhecimento de seus 

                                                 
1 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-nao-pode-ser-pais-do-mundo-gay-temos-familias-diz-
bolsonaro/>. Acesso em nov. de 2019. 
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direitos civis e de sua própria dignidade humana, já que são mais suscetíveis a sofrer violência 

verbal e física por assumirem o gênero ou a orientação sexual com a qual se identificam.  

A partir dessas ponderações, pode-se perceber a urgência que o tratamento de questões 

relacionadas à homossexualidade requer. Entretanto, não foi estritamente por causa da 

conscientização dessa situação lamentável que se deu a escolha dessa temática para a pesquisa. 

O desejo de investigar a homoparentalidade e a homoafetividade em livros de potencial 

destinação infantil nasceu pelo encantamento promovido pela Literatura, durante a leitura 

despretensiosa de “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010) na sede do Programa de 

Alfabetização e Leitura (PROALE) da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

Fluminense.  A história do menino que aceita a homossexualidade do pai é impactante; os seus 

efeitos no leitor, irreversíveis. E, o olhar atento e cuidadoso da orientadora desta pesquisa, a 

Professora Doutora Beatriz Feres, possibilitou a investigação de um tema tão apaixonante e 

improtelável.  

É imperioso destacar que a pesquisa acerca da homossexualidade não é de competência 

exclusiva de analistas homossexuais. Como também não se pode considerar mais legitimada a 

pesquisa produzida por esse grupo de cientistas.  O discurso de cerceamento ao homossexual 

atravessa todos os que convivem em sociedades homofóbicas, por isso, o contradiscurso não 

pode ficar restrito somente a essa minoria. O engajamento à luta em defesa das causas LGBTs 

é o reconhecimento de quem deseja viver em uma sociedade justa para todos.  

Desse modo, investigar como a homoafetividade e a homoparentalidade têm sido 

postas em discurso no livro ilustrado potencialmente endereçado a crianças eclodiu como 

oportunidade impreterível.  Além disso, a leitura assídua de livros ilustrados conduz à 

impressão de que esse é um tipo editorial instigante não só para o leitor destinatário, mas 

também para o analista, pois, dentre outras características, esse é um tipo de obra que apresenta 

relações desafiadoras entre palavra e imagem. Portanto, o principal objetivo desta pesquisa 

concentrou-se em analisar o contrato de comunicação estabelecido em obras de natureza verbo-

visual, que se destinam principalmente a crianças e abordam a homoparentalidade e a 

homoafetividade. Os outros objetivos que norteiam este trabalho são: i. identificar os parceiros 

e os protagonistas no contrato comunicativo que se estabelece entre adultos e crianças em livros 

ilustrados que abordam essas temáticas fraturantes; ii. reconhecer as propostas básicas de 

interlocução nas narrativas e as visadas discursivas que se manifestam nesses livros ilustrados; 

iii. descrever as estratégias discursivas de legitimidade e de captação usadas tanto na parte 

verbal quanto na parte visual do texto.  
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Vale destacar que o livro ilustrado é objeto de pesquisa não só dos Estudos de 

Linguagem e de Literatura, como se poderia supor. Há pesquisas no campo da Educação, das 

Artes Plásticas, da Comunicação, entre outros, que contribuíram imensamente para a descrição 

das propriedades do livro ilustrado. Nesta pesquisa, pretende-se lançar luzes sobre a 

composição verbo-visual desse texto por meio da Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso. Entretanto, sentiu-se a necessidade de se debruçar sobre esses outros estudos, tendo 

em vista uma aproximação ainda maior com esse tipo editorial. E, graças ao Edital nº 47 do 

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), promovido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), esse desejo de “saber mais” pôde ser 

não apenas nutrido, como se tornou insaciável. Sob a coorientação primorosa da Professora 

Doutora Ana Margarida Ramos, professora auxiliar com Agregação, do Departamento de 

Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, em Portugal, a investigação sobre o livro 

ilustrado foi notavelmente enriquecida e o corpus da pesquisa, alargado. Além disso, a 

oportunidade de integrar um grupo de estudos transdisciplinar, composto por pesquisadores de 

diferentes países, contribuiu significativamente para que novas perspectivas fossem 

consideradas na análise do corpus.  

Para constituir o corpus de análise, decidiu-se trabalhar em interface com a produção 

portuguesa, representada pelo livro ilustrado precursor no tratamento da homoparentalidade em 

Portugal, “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008). Foram também 

selecionadas outras duas obras brasileiras: um livro ilustrado, “Amor de Mãe” (CARVALHO, 

2017), e um livro com ilustração, “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010), constituindo, assim, 

um corpus de obras de Língua Portuguesa. No entanto, é importante registrar como foi custosa 

a composição de um corpus formado de livros ilustrados brasileiros sobre homoparentalidade. 

A oferta de obras que abordam essa temática no Brasil ainda é parca. Além dos livros que 

integram o corpus de análise, foram encontrados apenas outros dois que se encaixariam no 

perfil traçado para a investigação, a saber: obras que poderiam ser classificadas como livro 

ilustrado em stricto sensu e livros com ilustração que concentram características estruturantes 

atribuídas ao livro ilustrado. São esses: o livro ilustrado “Tenho dois papais” (BORDEAUX, 

2015), uma produção independente escassa no mercado, e o livro com ilustração “Eu tenho 

duas mães” (MARTELLI, 2010).  

Entretanto, a produção estrangeira de livros que abordam temáticas LGBTs já está 

consolidada e esbanja qualidade estético-literária. Há mais de trinta anos, são publicadas obras 

para tratar dessas temáticas conhecidas como fraturantes, cinzentas, controversas, desafiadoras. 

Há aquelas em que os personagens são animais, endereçadas principalmente a leitores 
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iniciantes, como as obras Jack and Jim (CROWTHER, 2000), And Tango makes three” 

(RICHARDSON; PARNELL, 2005), Uncle Bobby´s wedding (BRANNEN, 2008), Un secreto 

del bosque (SOBRINO, 2008 ); e há outras mais realistas, destinadas também a leitores em 

processo, como, por exemplo: Heather has two mommies (NEWMAN, 1989), Mom and Mum 

are getting married (SETERRINGTON, 2004), El niño perfecto (CORMAND, 2012), Los días 

felices (CORMAND, 2018).  

Nesta pesquisa, foi preciso organizar dois corpora, que atuam do seguinte modo: um 

corpus de análise, em que estão as obras selecionadas para a investigação e um corpus de apoio, 

que se constitui das obras usadas para exemplificar e/ou ilustrar a parte teórica do trabalho. O 

conjunto de obras para apoio desdobra-se em contos ilustrados que tratam das questões 

relacionadas à homossexualidade e em obras que apresentam abordagens diversificadas.  

Os livros ilustrados são capazes de representar mundos ficcionais altamente 

verossímeis, baseados em imaginários sociodiscursivos; e o jogo de significações 

proporcionado pela engrenagem verbo-visual que os constitui agrega ainda mais efeitos 

patêmicos para a sensibilização e a projeção do leitor à narrativa. Desse modo, partindo do 

pressuposto de que a Literatura Infantil não só diverte e ensina, mas também seduz o leitor ao 

lançar uma proposta sobre o mundo, acredita-se que os livros ilustrados que abordam temas 

fraturantes como a homoafetividade e a homoparentalidade narram para fazer crer.  

No caso das temáticas em questão, estima-se que a visada discursiva principal nessas 

obras seja incitar o leitor a crer na licitude do relacionamento homoafetivo e na legitimidade da 

família homoparental. Por isso, o enredo dessas narrativas não abarca a homofobia, nem 

representa o sofrimento de casais homossexuais que são vítimas de injúrias. Por outro lado, 

percebe-se que esses não são livros produzidos exclusivamente para cumprir uma demanda por 

comportamentos sociais éticos. Essas obras apresentam enredos para educar; no entanto, 

percebe-se que a cobertura figurativa delas é potencialmente patêmica, e os jogos de sentido, 

que a integração entre a parcela visual e a parte verbal instauram, proporcionam ao leitor uma 

experiência estética e um aprimoramento de suas habilidades cognitivas. 

O enredo das narrativas brasileiras carece de representações de afeto nas relações 

homoafetivas. Ainda não há, por exemplo, beijo gay nos livros infantis brasileiros como há em 

publicações estrangeiras. A dramaturgia televisiva brasileira, entretanto, avançou nesse aspecto 

com o próprio Walcyr Carrasco, escritor de um dos livros analisados, que já colocou, no ar, 

diversas cenas de beijos entre homossexuais. O carinho e o amor entre casais do mesmo sexo 

precisam ser concebidos com a mesma naturalidade que as demonstrações afetivas entre o casal 

heterossexual são recebidas pelo público espectador e também pelo leitor.  
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Nota-se que, entre a televisão e o livro, há imaginários sociodiscursivos que concedem 

mais liberdade a um que a outro para tratar de temas fraturantes, ainda que os dois suportes 

apresentem obras destinadas a crianças. Estima-se que essa diferença ocorra por causa do status 

construído acerca do livro infantil, que o incumbiu de transmitir apenas o que pode ser 

considerado “politicamente correto”, ou seja, aquilo que está de acordo com certos princípios 

“socialmente aceitos”. E, como o livro também está inserido em uma dinâmica mercadológica, 

acredita-se que o possível desagravo do adulto, em relação ao tratamento dado a certas 

temáticas, interfira no modo como o enredo é construído.  

Para investigar essa relação contratual estabelecida entre o adulto e a criança no livro 

ilustrado que aborda a homoparentalidade e a homoafetividade, será empregada principalmente 

a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, postulada por Patrick Charaudeau (2008). 

Para descrever a composição do texto verbo-visual de que o livro ilustrado é constituído, serão 

utilizados os modos de organização do discurso (CHARAUDEAU, 2008) e alguns dos 

conceitos presentes nos estudos sobre o livro ilustrado, postulados por Nikolajeva e Scott 

(2011), Linden (2011) e Santaella (2012). Para tratar dos aspectos discursivos da obra, serão 

aplicadas as visadas discursivas (CHARAUDEAU, 2004a), as estratégias discursivas 

(CHARAUDEAU, 2009) e as propostas de interlocução em narrativas infantis, propostas por 

Paulino (2000).  

Esta tese comporta seis capítulos: este introdutório e outros cinco que serão descritos 

brevemente a seguir. O segundo capítulo apresenta um breve resumo do surgimento da 

Literatura Infantil, realçando os aspectos que deram origem ao Livro ilustrado. Além disso, 

pretende-se fazer uma exposição panorâmica de alguns estudos que se ocupam da relação 

verbo-visual nesse suporte, como os de Santaella (2012), de Linden (2011) e de Nikolajeva e 

Scott (2011).  

O terceiro capítulo trata da Teoria Semiolinguística. A partir do circuito de 

comunicação geral (CHARAUDEAU, 2008), será elaborado um dispositivo para explicar o 

contrato comunicativo instaurado em obras de Literatura Infantil que abordam temas 

fraturantes. Como mencionado anteriormente, também serão aplicados os pressupostos 

teóricos, propostos por Nikolajeva e Scott (2011), Linden (2011) e Paulino (2000).  

O quarto capítulo aborda a homoparentalidade e a homossexualidade, temas 

considerados fraturantes no âmbito da Literatura Infantil. Inicialmente, com base em Foucault 

(1988) e em Butler (2017), será feita uma apreciação acerca da concepção do sexo e da 

sexualidade na sociedade. Em seguida, será discutido o tratamento dado ao sexo na Literatura 

Infantil e a entrada das temáticas, objetos desta pesquisa, na Literatura Infanil.  
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O quinto capítulo traz as análises feitas sobre os livros ilustrados selecionados para 

compor o corpus de análise desta pesquisa. O corpus é composto por três obras, nomeadamente: 

“Amor de mãe” (CARVALHO, 2017), “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 

2008) e “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, 2017). Como pode ser percebido, a última 

análise abarcará as duas edições da mesma obra e fará uma discussão acerca do livro com 

ilustração que reúne características tradicionalmente atribuídas ao livro ilustrado. 

O sexto capítulo expõe as conclusões feitas a partir da descrição do contrato de 

comunicação estabelecido em obras de potencial destinação infantil que abordam a 

homoparentalidade e a homoafetividade e pretende demonstrar a importância desse tipo de 

publicação para a humanização dos leitores. 

 

  



23 
 

2 O CONTO ILUSTRADO NA LITERATURA INFANTIL 

 
Desenhar é um modo de contar.  

Todo desenho é uma escrita, se desenrola no tempo e não na página. 

Odilon Moraes 

 
 

Nesse capítulo, pretende-se abordar a história da Literatura Infantil e a do livro 

Ilustrado. A partir do reconhecimento desse campo literário e da conformação do texto em duas 

linguagens distintas, busca-se apresentar alguns pressupostos de teorias que se empenharam em 

descrever a complexa relação entre a palavra e a imagem no livro ilustrado.   

 

 

2.1 O NASCIMENTO DA LITERATURA INFANTIL E DO LIVRO 
ILUSTRADO 

 
 

Um livro ilustrado é a primeira galeria de arte que uma criança visita. 

Kveta Pacovská 

 
 
Uma literatura endereçada, especificamente, às crianças, de acordo com Zilberman 

(2003),  surgiu durante o século XVIII, na Europa. Antes desse período, não há registros de 

produções com essa destinação exclusiva. No entanto, como Noldeman e Reimer (2003) 

afirmam, não se pode negligenciar o fato de que no século XVII, na Inglaterra, alguns religiosos 

puritanos produziram livros endereçados a crianças. O pastor puritano James Janeway, por 

exemplo, escreveu diversas obras com o objetivo de advertir os mais jovens a não se desviarem 

do caminho de Deus, como “Token for children: being an exact account of the conversion”, 

escrita em 1671. 

A inexistência de uma literatura primordialmente fruitiva para crianças corrobora a 

hipótese de que, nesse período, não se acreditava que adultos e crianças tinham necessidades 

diferenciadas. Segundo Ariès (1986), na Europa medieval, a criança era vista como um adulto 

em menor estatura e, logo que passasse a viver sem a dependência exclusiva da mãe ou da babá, 

já poderia pertencer à sociedade adulta. Como não havia a concepção de infância enquanto um 

estágio peculiar da vida humana, distinta da fase adulta, não poderia existir também uma 

literatura reservada para essa fase.  
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A compreensão da infância como um período que guarda particularidades especiais, 

no entanto, começa a ser delineada na época em que a burguesia emerge como classe social. 

Esse novo grupo detentor de poder econômico – para quem o prestígio e o sucesso não estavam 

mais atrelados ao histórico familiar, nem ao espírito puritano, mas à capacidade de produzir 

riqueza – acreditava que o prazer era uma compensação de sua primazia social. Desse modo, 

os livros também passaram a ser vistos como produtos para consumo e satisfação. Foi nesse 

contexto que, em 1744, na Inglaterra, John Newbery (apud NOLDEMAN; REMEIR, 2003) 

publicou A little pretty pocket-book, o primeiro dentre uma série de livros a ser considerado, de 

fato, Literatura Infantil. No entanto, para Summerfield (apud Hunt, 2010, p. 97) essa obra 

continha “um espírito completamente trivial, comercial e deserdado”.  

 

 

 

Nodelman e Remeir (2003, p.84) explicam que o fenômeno mercantil fomentou o  

consumo de livros. Contudo, como a lógica burguesa previa que o deleite deveria recompensar 

Figura 1: A little pretty pocket-book [1744] (NEWBERY, 2009) 
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o trabalho árduo, o autor destaca que a escrita para crianças também tinha o objetivo de 

estimular nelas um sentimento de culpa, caso esse princípio não fosse respeitado. Desse modo, 

os livros infantis traziam as prescrições e os modelos prototípicos para transformar meninos e 

meninas em crianças boas.  

Apesar de a escrita de livros infantis ter sido motivada por razões utilitárias, afastando 

a Literatura Infantil das outras artes que, a essa altura, como pontua Mattos (2017, p. 21), 

começavam a ser orientadas por critérios estéticos, é importante reconhecer que a criança 

passou a ocupar a audiência prioritária à recepção de livros. Entretanto, a ludicidade que emerge 

a partir da presença de imagens nos livros infantis precisou esperar pelo progresso da tecnologia 

de impressão para desenvolver-se.  

Segundo Linden (2011, p. 11), no século XVIII, os livros considerados infantis traziam 

poucas ilustrações, que, por sua vez, eram reproduzidas por xilogravura, já que essa era a única 

técnica, até então, que possibilitava a impressão versátil de caracteres e de figuras em uma 

mesma página. O Orbis Sensualium Pictus, escrito pelo theco Comenius, publicado em 1658, 

é apontado pela autora como uma das primeiras obras destinadas a crianças a atrelar a imagem 

à palavra, graças ao uso dessa técnica, embora se tratasse de um livro didático.  

  

 

 
Figura 2: Orbis sensualium pictus [1658] (COMENIUS, 1675) 
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Segundo Rodrigues (2013, p.28), ainda em fins do século XVIII, desenvolveu-se a 

litografia, uma técnica mais acurada que a xilogravura, capaz de reproduzir fielmente as 

criações autorais, o que permitiu ao livro com ilustrações não só ser considerado um objeto 

artístico, mas também popularizar-se. No entanto, foi somente em meados do século XIX, que 

a produção de livros infantis ilustrados cresceu imensamente, devido ao surgimento da 

cromolitografia e, pouco tempo depois, da fotogravura a traço. Concomitantemente, surgiu 

também a edição de obras infantis em coleções e, com isso, o suporte desses livros sofreu 

algumas modificações: o formato paisagem foi substituído pelo vertical  e o uso de cores 

imprimiu mais vigor à cartonagem, graças a técnicas manuais de aplicação de cores como o 

estêncil. 

O avanço tecnológico dos métodos de impressão contribuiu para que os ilustradores 

experimentassem diferentes relações entre imagem e palavras não só em termos sintáticos, com 

a ampliação das possibilidades de diagramação, mas também no que se refere aos efeitos 

semânticos que a interação cada vez mais dependente entre a palavra e a imagem proporciona 

ao texto. Segundo Linden (2011, p.15), até a tradicional predominância narrativa da palavra 

sobre a imagem no livro com ilustração foi invertida, o que fez com que o trabalho imagético 

ganhasse proeminência, como se pode constatar em Macao et Cosmage, escrito e ilustrado por 

Edy-Legrand, em 1919, cuja publicação é citada pela autora como a consagração dessa 

transposição.  

 

 

 

Figura 3: Macao et Cosmage [1919]  (EDY-LEGRAND, 2000) 
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No início do século XX, além da reorientação narrativa, Linden (2011) ainda destaca 

que houve outras inovações concernentes à materialidade do suporte: palavras e imagens 

começaram a ser trabalhadas em páginas duplas, muitas vezes, estabelecendo relações 

indissociáveis entre si; e o formato e a diagramação do livro começaram a ser pensados em 

consonância com o conteúdo da obra. Contudo, para Sendak, o livro ilustrado foi criado, ainda 

no fim do século XIX, por Randolph Caldecott, cujas obras apresentavam relações inéditas e 

geniais entre palavra e imagem (cf. LINDEN, 2011, p. 14; SALISBURY; STYLES, 2012, p.16).  

 

 

 

 

Ao lado de artistas como Walter Crane e Kate Greenaway, Caldecott teve sua carreira 

beneficiada pelo editor Edmund Evans, que investia em padronização de impressão e produção 

(SALISBURY, 2004, p. 10). Nessa época, na França e na Inglaterra, a ilustração de livros 

infantis começava a despontar, o que fez com que esse período ficasse conhecido como “Golden 

age”, graças, principalmente, à possibilidade de impressão em cores. No século XX, entretanto, 

novos meios de impressão deram impulso a outras técnicas de ilustração, e a produção da 

ilustração por designers e artistas plásticos, pintores e fotógrafos deu origem a livros 

considerados raros não só por sua qualidade artística, mas também pela complexidade 

hermética. Salisbury (2004) e Linden (2011) destacam que esse período foi atravessado pela 

Figura 4: The house that Jack Built [1878] (CALDECOTT, 1978) 
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influência cultural de artistas de várias partes do mundo, principalmente, austríacos, italianos e 

estadunidenses, como Maurice Sendak, por exemplo, cuja obra Where the wild things are 

(1963) inaugurou a representação imagética do inconsciente infantil.  

 

 

 

 

 

As mudanças intelectuais e culturais, iniciadas em 1945, impulsionadas não só pelo 

avanço tecnológico, que inaugurou novos meios de comunicação, mas também pelo 

desenvolvimento do cinema e da publicidade e pelo surgimento da globalização, como 

entendemos hoje, marcaram o início de uma nova era para a humanidade, chamada de pós-

modernidade, e influenciaram também a produção dos livros ilustrados (cf. RODRIGUES, 

2013, p. 37). Nikolajeva (2008) chama atenção para o caráter lúdico que os livros ilustrados 

receberam após 1990 e, assim como KÜMMERLING-MEIBAUER (2014), aponta o 

desenvolvimento de formatos híbridos, a multimodalidade da linguagem, a interatividade e a 

digitalização dos livros ilustrados como características estéticas que passaram a constituir os 

livros ilustrados nessa nova era, além do uso verbo-visual de recursos, amplamente, já usados 

na literatura, como a paródia, a intertextualidade e a metaficção.  

 Ao refazer o trajeto de composição do livro infantil, percebe-se que a ilustração foi 

tornando-se cada vez mais valorizada, e passou a influenciar de tal modo a composição do livro 

infanil, que é plausível confessar, como Linden (2011, p.21), que “a imagem se afirmou a ponto 

de contaminar o conjunto das mensagens e fazer do livro ilustrado um objeto visual a priori”. 

Ademais, sob o ponto de vista discursivo, depreende-se que   

 

Figura 5: Where the wild things are (SENDAK, 1963) 



29 
 

 
essa predominância que a ilustração foi progressivamente conquistando nas suas 
páginas, a multiplicação de estilos e de técnicas cada vez mais originais e 
diversificadas, revelaram um campo de criação literária e artística de uma 
extraordinária riqueza, onde escritores, artistas plásticos e designers soltam as suas 
“vozes”, reinventando constantes combinações pictórico-verbais e contribuindo para 
um conjunto coerente de interações entre textos, imagens e suportes. (RODRIGUES, 
2013, p. 23-24) 

 
 
Ao vislumbrar o longo e exigente processo de evolução das técnicas de impressão dos 

livros infantis de que Rodrigues (2013) trata, pode-se concluir que um dos seus efeitos, 

resultante do esforço de editores e da criatividade técnica e artística dos ilustradores, foi o 

nascimento do livro ilustrado, um tipo editorial sui generis, que, segundo Hunt (2010, p. 233), 

tem recebido imensa contribuição da literatura infantil. No entanto, apesar de ter consolidado 

um modo híbrido de contar histórias, o livro ilustrado ainda é objeto de bastante flexibilidade 

terminológica e de delimitação conceitual.  

O livro ilustrado, como é conhecido no Brasil, é chamado de álbum em Portugal e na 

Espanha, porém na maior parte dos países da América Latina é corrente o uso da expressão 

libro-álbun. É chamado album ou livre d’images na França, e nos países de língua inglesa, 

picturebook ou picture book. O aspecto visual parece ser dominante em quase todas as 

designações, exceto na brasileira, que, aparentemente, confere maior relevo ao substantivo 

livro, um elemento essencialmente verbal para essa cultura. É por esse motivo também que, ao 

se referir à obra cuja narrativa é, exclusivamente, visual, os brasileiros usam o sintagma livro 

de imagem. Inversamente, em Portugal, o termo livro ilustrado é usado para designar os livros 

em que as imagens figuram em função auxiliar e são, muitas vezes, redundantes. Já no Brasil, 

ao contrário de Portugal, livro com ilustração é o nome dado a esse tipo de obra (cf. LINDEN, 

2011; SILVA DÍAZ ORTEGA, 2005). 

O uso do sintagma livro ilustrado para nomear um objeto constituído de imagens e de 

palavras pode ser bastante controverso, pois a relação sintática, acessória, que o adjunto 

adnominal encerra com o termo essencial pode provocar uma consideração equivocada da 

interação imprescindível que a palavra mantém com a imagem no livro ilustrado. Por outro 

lado, o termo álbum evocaria um significado bastante tendencioso à supremacia da imagem no 

imaginário sociodiscursivo brasileiro, o que poderia causar certa estranheza para aqueles que 

consideram o álbum um objeto apropriado, tradicionalmente, para receber coleções de 

fotografias, figurinhas, selos etc.  

Embora não seja o propósito desta pesquisa apontar soluções para a ambiguidade do 

termo, tampouco para a sua variação, entende-se que é preciso delimitar o objeto de estudo 
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sobre o qual se debruça para melhor descrevê-lo. Para tanto, com base na discriminação feita 

por Linden (2011, p. 24-25) acerca dos gêneros editoriais que se constituem também de 

imagens, busca-se demonstrar como o livro ilustrado diferencia-se das demais produções 

destinadas a crianças, tomando como critério a sua organização interna, a saber:  

a) História em Quadrinhos (HQ): articulam imagens solidárias, compartimentadas e justapostas;  

b) Livros pop-up: acomodam sistemas de esconderijos, abas, encaixes, permitindo mobilidade 

de elementos;  

c) Livros interativos: possuem atividades de pintura, recorte, colagens;  

d) Livros brinquedo: contêm elementos em três dimensões como pelúcia, figuras de plástico; 

e) Imaginativos: exibem uma sequência de representações a serem reconhecidas para aquisição 

da linguagem;  

f) Livros de primeiras leituras: destinados a leitores em processo, apresentam uma narrativa 

dividida em capítulos curtos;  

g) Livros com ilustração: encerram um texto predominante espacialmente, acompanhado de 

ilustrações, porém autônomo do ponto de vista do sentido;  

h) Livros ilustrados: ostentam a predominância espacial da imagem, e a narrativa se faz de 

modo articulado com o texto.  

Dentre todos esses tipos, os mais difíceis de distinguir entre si são o livro ilustrado e o 

livro com ilustração, duas categorias que compartilham não só a mesma origem, mas também 

inúmeras características formais. Diferenciá-las parece ser uma tarefa difícil, pois, como pontua 

Mattos (2017, p. 189), no livro com ilustração investe-se cada vez mais no projeto artístico-

estético das formas visuais e na exploração de elementos paratextuais para a produção de 

sentido, o que são características atribuídas ao livro ilustrado. Hunt (2010) observa que “essa 

distinção é, em grande parte, organizacional”, contudo salienta que a crítica e a teoria, até então, 

apresentavam parâmetros muito limitados para assinalar essas diferenças. Além do desencontro 

conceitual nesses campos, ainda há falta de consenso também entre especialistas e editores:  

 
en el mundo editorial, el álbum se considera a partir de sus características de formato. 
Por lo que, cuando se habla de álbum, se hace referencia a un producto, (usualmente 
de 24 a 32 páginas) en el cual la gran mayoría (casi siempre todas las dobles páginas) 
contienen ilustraciones. Con una perspectiva diferente, los especialistas se fijan en la 
relación que se produce entre el texto y las ilustraciones y algunos, como por ejemplo, 
Shulevitz, considera dentro de la definición sólo a aquellas obras en las que se produce 
una interdependencia entre texto e ilustración de manera que uno no se puede entender 
sin las outras [...] (SILVA-DÍAZ ORTEGA, 2005, p. 32)2. 

                                                 
2 No mundo editorial, o álbum é considerado a partir de suas características de formatação. Portanto, quando se 
fala em álbum, se faz referência a um produto (geralmente 24 a 32 páginas) no qual a grande maioria (quase sempre 
todas as páginas duplas) contém ilustrações. Com uma perspectiva diferente, os especialistas analisam a relação 
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Como se pode inferir, é sobre a interação palavra-imagem que se concentra a maior 

dificuldade de discernir quais obras são ou não consideradas livros ilustrados. O livro ilustrado, 

para Feres (2012a, p.133), apresenta semiose verbo-visual e caráter estético.  O livro com 

ilustração, por sua vez, agrega imagens à narrativa verbal, estabelecendo uma relação de (quase) 

redundância entre os signos verbal e visual. No livro ilustrado, a responsabilidade pela 

transmissão da mensagem não se concentra, exclusivamente, na parcela verbal ou na parte 

visual do texto, mas é construída no encontro delas.  

Entretanto, a definição do livro ilustrado contemporâneo já não pode levar mais em 

conta só as relações que ocorrem entre a parcela verbal e a parte visual do texto, uma vez que 

se percebe cada vez mais a influência de elementos paratextuais nesse tipo editorial, oferecendo 

contribuições significativas para a construção do sentido. Por isso, concorda-se com Ramos 

(2018) ao explicitar que:  

 
 

Habitualmente definido por elementos paratextuais, como podem ser a capa dura, as 
dimensões e o formato, a qualidade do papel e o tipo de impressão em quadricromia, 
para além do reduzido número de páginas (32) e da presença de muitas ilustrações, o 
livro ilustrado contemporâneo aposta cada vez mais no recurso à página dupla como 
unidade de leitura, na inclusão de um texto de reduzida extensão, apresentado com 
carateres de grande dimensão (e, às vezes, de tamanho variável, já o que lettering 
também é alvo de uma atenção cuidada no processo de criação do livro). Mas é, 
sobretudo, na conjugação das imagens com o texto linguístico e na criação de uma 
inter-relação – no sentido de interdependência – entre as linguagens presentes que 
reside a especificidade do livro ilustrado, uma vez que se trata de uma publicação que 
se distingue justamente pela sinergia ou simbiose entre texto, imagem e suporte 
(LINDEN, 2013), com a criação de uma linguagem híbrida. É por isso que a grande 
maioria das melhores publicações neste segmento resultam da autoria única de um 
ilustrador (que é responsável também pelo texto) ou de uma autoria partilhada entre 
escritor e ilustrador (com a colaboração cada vez mais assídua do designer gráfico), 
em resultado de parcerias cúmplices ao longo de todo o processo criativo (RAMOS, 
2018, p. 5). 

 
Outro aspecto que precisa ser esclarecido é a classificação do livro ilustrado como 

gênero editorial (RODRIGUES, 2013). Linden (2011, p.29) o considera “como um tipo de obra 

que comporta imagens”, reconhecendo não se tratar de um gênero textual, mas de um tipo 

editorial, já que nele podem ser encontrados textos de gêneros textuais diferentes, o que faz 

com que o livro ilustrado não se torne um objeto pertencente a essa ou àquela categoria. Para 

essa autora, o livro ilustrado “constitui efetivamente uma forma de expressão” e sua 

organização material o distingue de outras produções para crianças que contenham imagens.  

                                                 
que ocorre entre texto e ilustrações e alguns, como Shulevitz, por exemplo, consideram dentro da definição apenas 
aqueles trabalhos em que existe uma interdependência entre texto e ilustração, de modo que um não pode ser 
entendido sem o outro. [Tradução nossa] 
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No campo da Linguística Textual, Marcuschi (2008) também afirma que o livro não é 

um gênero textual, mas o suporte da obra, e deve ser estudado como parte integrante dela, pois, 

assim como o meio de transmissão, o suporte também pode influenciar a natureza do texto que 

veicula. Dessa forma, o teórico definiu o livro como “um locus físico ou virtual com formato 

específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto” (op. 

cit, p.174). Vale destacar que embora essa discussão ainda esteja em curso, essas primeiras 

conclusões já são úteis à delimitação que se pretende fazer sobre o objeto desta pesquisa. 

 Com base nas ponderações feitas por Marcuschi (2008), pode-se depreender, portanto, 

que o suporte pode ser um dos fatores determinantes da natureza da obra, o que vai ao encontro 

da proposta de Linden (2011) acerca da necessidade de análise do suporte do livro ilustrado 

como característica constitutiva de sua materialidade, além das complexas relações palavra-

imagem que nele são estabelecidas.   

Diante da ampla capacidade de que o livro ilustrado dispõe para hospedar diversos 

gêneros textuais, que se estende, inclusive, a gêneros não-literários, é preciso sublinhar o fato 

de que nesta pesquisa será tratado apenas um dos gêneros literários que costumam figurar nessa 

materialidade, nomeadamente, o conto ilustrado (FERES, 2016).  

Por outro lado, a designação conto ilustrado foi usada por Shulevitz (apud SILVA-

DÍAZ ORTEGA, 2005, p. 32) para referenciar obras distintas do livro ilustrado. No entanto, o 

uso desse termo nesta pesquisa leva em consideração a tradição brasileira ao nomear o gênero 

editorial e a necessidade de distinguir o tipo de texto a ser analisado de outros gêneros, literários 

ou não, passíveis de serem materializados no livro ilustrado, como, por exemplo, numerários, 

poemas, livros-alfabetos. Portanto, compreende-se como conto ilustrado uma narrativa verbo-

visual, materializada no livro ilustrado, cuja principal característica literária é retratar um 

momento significativo na vida de um personagem.  

Dado que o livro ilustrado, além de um tipo editorial, é também uma forma de 

expressão, como destacou Linden (2011), será feito uso de um instrumental teórico 

interdisciplinar para explicitar como ocorrem a materialidade do texto e o funcionamento da 

leitura nesse suporte. Portanto, serão destacados aspectos relevantes de algumas abordagens, 

inscritas no campo da Linguística, como a Semiótica e a Análise do Discurso; além dos 

pressupostos advindos da Literatura, da Crítica Literária de Literatura Infantil, das Artes Visuais 

e da Educação que investigam a relação palavra-imagem no livro ilustrado para a análise 

discursiva que se pretende fazer.  
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2.2 A RELAÇÃO VERBO-VISUAL NO LIVRO ILUSTRADO  
 
 

A ilustração é corporificar o abstrato, a alma.  

Rui de Oliveira 

 
Nesta seção, serão apresentados pressupostos teóricos, provenientes de áreas que 

investigam o livro ilustrado, a saber: Semiótica, Educação e Crítica Literária de Literatura 

Infantil. Essa apropriação diversificada tem o objetivo de formar um aparato teórico abrangente 

para subsidiar a análise semiolinguística que será feita das obras selecionadas para compor o 

corpus desta pesquisa.    

De acordo com a abordagem teórico-metodológica de base semiótica com a qual 

Santaella (2012) se aproxima do livro ilustrado, destaca-se, em primeiro lugar, que a relação 

verbo-visual pode ser observada tanto da palavra para a imagem quanto da imagem para a 

palavra. Além disso, pode-se considerá-la a partir de três dimensões diferentes, a saber: 

a) Sintáticas, conforme o modo pelo qual os elementos se combinam espacialmente no texto, 

b) Semânticas, de acordo com os significados gerados pela associação verbo-visual,  

c) Pragmáticas, segundo os efeitos que imagem e texto almejam produzir no receptor.  

Em se tratando de relações sintáticas, segundo Santaella (2012, p. 111 - 112), há dois 

tipos principais de interação espacial entre palavra e imagem no livro ilustrado: a contiguidade 

e a inclusão.  

a) Contiguidade, quando palavra e imagem estão separadas, mas aparecem na mesma página, 

podem causar quatro efeitos distintos: 

 interferência, a palavra exerce influência sobre a imagem, como no exemplo a seguir, 

em que a parte verbal ancora o sentido da ação mostrada pela ilustração.  
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 ilustração, a imagem é precedida pela palavra. 

 

 
Figura 7: Efeito de ilustração na relação sintática de contiguidade em And Tango makes three (RICHARDSON; 

PARNELL, 2005). 

Figura 6: Efeito de interferência na relação sintática de contiguidade em Oliver Button is a Sissy (DEPAOLA, 

1979). 
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 correferência, a palavra e a imagem referem-se a algo independente entre si, apesar de 

estarem situadas na mesma página.   

 

 
Figura 8: Efeito de correferência na relação sintática de contiguidade em Meus dois pais (CARRASCO, 2010). 

 

 

 

 A palavra também pode descrever a imagem, como o ekphrase, que se refere a obras 

de arte.  
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Figura 9: Efeito de contigência em que a palavra precede a imagem para descrevê-la, King & King (HAAN; 

NIJLAND, 2000) 

 

 

Vale destacar que Santaella (2012) parece apoiar-se em aspectos semânticos para 

justificar os efeitos das relações sintáticas. Apesar disso, percebe-se que o ponto em comum 

entre os tipos de ocorrências de contiguidade, categorizadas pela autora, é a justaposição entre 

as partes verbal e visual.  
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b) Inclusão, quando a palavra incorpora a imagem ou vice-versa, quatro efeitos diferentes 

podem ser causados, nomeadamente: 

 

 pictorialização, as palavras perdem o seu caráter verbal para se tornarem elementos da 

imagem; 

 

 
Figura 10: Efeito de Pictorialização na relação sintática de inclusão em “Titiritesa” (QUINTIÁ, 2008) 

 

 

 inscrição, em que a imagem serve apenas como espaço para a escrita, a palavra inscreve-

se na imagem. 
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Figura 11: Efeito de inscrição na relação sintática de inclusão em Oliver Button is a sissy (DEPAOLA, 1979) 

 

 inscrição indicial, as palavras inscritas na imagem servem como indicadores referenciais 

àquilo que a imagem descreve;  

 

 
Figura 12: Efeito de inscrição indicial na relação sintática de inclusão em “De onde venho?” (DELGADO, 2007 
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 representação, como no exemplo mostrado a seguir, em que, na imagem, há a 

reprodução de um texto escrito. 

 

 
Figura 13: Efeito de representação na relação sintática de inclusão em King & King & Family (HAAN; 

NIJLAND, 2004). 
 

 

As relações de natureza sintática que, de acordo com Santaella (2012), são encontradas 

em livros ilustrados,  podem ser esquematizadas da seguinte forma:  
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RELAÇÕES SINTÁTICAS 
 

 
Contiguidade 

 
Inclusão 

 
 

Interferência 
 

Correferência 
 

Ilustração 
 

Palavra que descreve a imagem 
 

 
Pictorização 

 
Inscrição 

 
Inscrição Indicial 

 
Representação 

 
Quadro 1: Relações Sintáticas (SANTAELLA, 2012)3 

 

 

Santaella (2012) também sistematizou níveis para a relação semântica com a qual  

palavra e imagem podem  se relacionar no livro ilustrado. Desse modo, a autora propôs quatro 

categorias, a saber: dominância, redundância, complementaridade e discrepância. 

 A relação de dominância é a que detém maior nível de informatividade concentrado 

ou na parte verbal, como no exemplo a seguir, ou na parcela visual do texto. Esse, inclusive, é 

o critério usado por Burger (apud SANTAELLA, 2012, p.113) para definir que parcela do texto 

é a dominante na narrativa. 

 

                                                 
3 Baseado em Santaella (2012) e sistematizado pela autora. 
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Figura 14: Relação semântica de dominância, “Ser diferente é bom” (PESSOA, 2008) 

 

 

Segundo Santaella (2012), a relação de redundância está na contramão da relação de 

dominância, pois a redundância é a categoria que apresenta menor nível de informatividade, 

seja do ponto de vista da palavra sobre a imagem, seja na direção inversa. A parcela verbal ou 

a visual do texto torna-se redundante se apenas repetir o que está sendo mostrado pela outra 

parte. No entanto, para a autora, quando uma imagem torna-se redundante à palavra, pode 

causar um efeito mnemônico do texto, já que a imagem se impõe à memorização com força 

superior à da palavra, o que não ocorre se a imagem for usada apenas em função decorativa. 

Vale destacar que para crianças muito pequenas ou para outros leitores que estão formando o 
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seu repertório imagético, a relação de redundância poderá ser altamente informativa e, portanto, 

indispensável. Na seguinte ilustração, por exemplo, há dois tipos de flores, nomeadamente, 

anêmonas e peônias, que podem tornar-se familiar para o leitor a partir dessa obra.  

 

 

 

 

A relação de complementaridade está entre a dominância e a redundância. Segundo 

Santaella (2012), a complementaridade implica o mesmo grau de importância entre a linguagem 

verbal e a visual na construção de sentido do texto. Imagem e palavra imbricam-se de tal modo 

que uma parte não abarca a plenitude do sentido sem a outra. É como uma história que não pode 

ser compreendida se contada ao telefone, porque não há a possibilidade de que a ilustração seja 

mostrada ao interlocutor. Nessa relação, pode-se explorar o máximo do potencial de expressão 

e de recursos de que dispõe cada tipo de linguagem.  No exemplo a seguir, a protagonista deseja 

saber informações específicas de sua origem. A parcela visual mostra-a pensativa, envolta em 

uma atmosfera nebulosa, que parece ocultar o seu passado. A parte verbal, por sua vez, descreve 

em que a menina pensa. Outro ponto de complementaridade entre as duas partes do texto é a 

Figura 15: Relação semântica de redundância, Rosa Rebuçado  (TURIN, 1975).  
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ilustração da fita métrica, que faz referência à menção da altura, presente no texto, que a menina 

supõe atingir quando estiver adulta.  

 

 
 

Figura 16: Relação semântica de complementaridade, “De onde venho?” (DELGADO, 2007). 

 

 

A relação de discrepância ou de contradição é aquela em que a palavra e a imagem estão 

em discordância. Nessa relação, não há redundância, nem preponderância informativa de uma 

das partes do texto, tampouco complementaridade. Ainda que ambos os conteúdos sejam 

colocados lado a lado, não há entre eles convergência semântica. No entanto, a construção da 

relação discrepante, no livro ilustrado, costuma ser intencional, pois, ao causar o efeito de 

estranhamento no leitor, suscita outras interpretações. Vale destacar que, em muitos casos, o 

imaginário sociodiscursivo é o responsável por manifestar a discrepância semântica entre a 

parcela visual e a parte verbal da obra. No exemplo a seguir, o comportamento desastroso e 

despreocupado com as regras convencionais de educação, bem como a cor azul que recobre a 

protagonista são comumente caracterizados como pertencente ao universo masculino. No 

entanto, como pode ser lido e, consequentemente, inferido, trata-se de uma personagem 

feminina que rompe com as representações estereotipadas e tenta ser aceita socialmente.  
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A partir da concepção semântica, proposta por Santaella (2012. p. 112 - 117), pode-se 

pensar em um contínuo de categorias para classificar as diferentes relações verbo-visuais 

apresentadas no livro ilustrado, tomando como critério o nível de informatividade ou de 

redundância empregado pelos elementos verbais e imagéticos presentes na obra.   

 

 

+ informatividade                                                                      Dominância  

                                             

 

                                                                                                   Complementaridade 

                               

 

                                                                                                    Redundância 

 

                                                                                                                                                                    

- informatividade                                                                        Discrepância ou Contradição 

 

Quadro 2: Classificação das relações semânticas por nível de informatividade4 
                                                 

4 Baseado em Santaella (2012) e sistematizado pela autora. 

Figura 17: Relação semântica por discrepância, I am a girl (ISMAIL, 2016). 
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Figura 18: Relação pragmática, “Los días felices” (CORMAND, 2018) 

Para Santaella (2102, p.117), as relações pragmáticas são percebidas quando a parcela 

verbal é usada para dirigir a atenção do leitor a algum aspecto da parte visual ou vice-versa. No 

próximo exemplo, na parte verbal, o pronome demonstrativo, sob função referencial endofórica, 

aponta para o bilhete, presente na parcela visual do texto. Além do estabelecimento de uma 

relação pragmática da palavra para a imagem, nesse caso, também há um vínculo indicial entre 

esses elementos. Santaella (2012) ainda destaca que a relação entre a imagem e a palavra pode 

ocorrer por outros vínculos, a saber: ligação por semelhança entre ambos ou por associação 

convencional.  
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A autora ainda destaca os modos de referência entre palavra e imagem, usando 

conceitos propostos por Barthes (1990), a saber: ancoragem, que remete à seleção de 

significados e à consequente orientação interpretativa, e relais, que se refere ao direcionamento 

das duas parcelas do texto ao que elas significam. 

 Os três tipos de relações entre a palavra e a imagem no livro ilustrado, identificadas por 

Santaella (2012), podem ser organizadas do seguinte modo: 

Linden (2011), por sua vez, examina, minunciosamente, aspectos formais, temporais, 

espaciais e narrativos na constituição da materialidade do livro ilustrado, acrescentando à 

investigação dos elementos verbais e visuais, a compreensão do suporte como componente 

essencial à análise integral da obra.   

No que tange à relação entre palavra e imagem, a autora assume que adotou um critério 

pragmático para identificar os tipos de associação que resultam da combinação entre signos 

verbais e visuais no livro ilustrado, a saber:  

a) Redundância, que se refere à congruência do discurso vinculado pelos dois tipos de 

linguagem, mas não impede a expressão própria de informações, como, por exemplo, a 

ambientação pela imagem, desde que não produza sentido suplementar;  

b) Colaboração, que aponta para a união de forças de cada código para a construção de um 

sentido único;  

c) Disjunção, que remete à não convergência de conteúdos, podendo assumir a forma de 

narrações paralelas.   

No entanto, Linden (2011) afirma que o reconhecimento desses vínculos não é 

suficiente para constatar a função que a palavra e a imagem exercem na narrativa uma em face 

da outra. Desse modo, a autora salienta que a identificação da instância prioritária, aquela 

responsável pela veiculação da história, é importante para determinar o papel narrativo que a 

instância secundária desempenha, que, nomeadamente, pode ser de:  

a) Repetição, se a mensagem da instância secundária não oferecer nenhum sentido suplementar 

ao que tenha sido transmitido pela instância primária, induzindo-as a uma relação de 

redundância;  

b) Seleção, se apenas parte da mensagem é representada pela instância secundária, como, por 

exemplo, na relação de ancoragem, proposta por Barthes (1990), em que a parte verbal do texto 

seleciona aspectos da parte visual para elucidar;  

c) Revelação, se a instância secundária atribuir algum sentido indispensável à prioritária;  

d) Complementação, se a instância secundária fornecer informações para o preenchimento das 

lacunas deixadas pela instância prioritária;  
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e) Contraponto, se uma das instâncias, caracterizando-se como contraponto à outra, quebrar as 

expectativas geradas ao não mencionar um elemento central;  

f) Amplificação, se algum elemento da instância secundária apresentar um discurso 

suplementar ou sugerir uma interpretação. 

Nikolajeva e Scott (2011, p. 27) concentram sua atenção à análise da relação verbo-

visual e definem o livro ilustrado como uma forma de arte que se baseia em combinar dois 

níveis de comunicação, o visual e o verbal, por meio de dois conjuntos distintos de signos, o 

icônico e o convencional, para comunicar. As autoras propuseram um espectro para categorizar 

a relação palavra-imagem que livros narrativos e não-narrativos apresentam. Para elas, essa 

classificação é gradual, estendendo-se do verbal, caracterizado por obras constituídas 

exclusivamente de palavras, ao visual, marcado por livros formados puramente por imagens. 

As autoras situam o livro ilustrado no meio dessa escala, quando a relação entre palavra e 

imagem torna-se mais forte, e classificam essa interação da seguinte forma: 

a) Livro ilustrado simétrico, quando duas narrativas são mutuamente redundantes;  

b) Livro ilustrado complementar, quando palavra e imagem preenchem uma a lacuna da outra; 

c) Livro ilustrado expansivo ou reforçador, quando uma narrativa apoia a outra;  

d) Livro ilustrado de contraponto, quando as duas narrativas são mutuamente dependentes; 

e) Livro ilustrado siléptico (com ou sem palavras), quando há duas ou mais narrativas 

independentes entre si. 

 A sistematização da complexa relação que palavra e imagem estabelecem no livro 

ilustrado, proposta por Nikolajeva e Scott (2011), também lança luzes sobre o contraponto, um 

fenômeno, relativamente, recente, cada vez mais aplicado ao livro ilustrado sob diversas 

formas. Para Pullman (apud Hunt, 2010, p.233), o contraponto “é a maior descoberta da 

narração de histórias no século XX”. Para Nikolajeva e Scott (2011), as obras que empregam o 

contraponto são estimulantes, porque permitem múltiplas interpretações e envolvem a 

imaginação do leitor. Destarte, elas assim o descrevem: 

a) Contraponto no endereçamento: proporciona o preenchimento de lacunas verbais e visuais 

de modos diferentes pela criança e pelo adulto;  

b) Contraponto no estilo: possibilita a contradição entre as narrativas verbais e visuais, por meio 

do uso de ironia por uma parte ou por outra;  

c) Contraponto no gênero ou modalidade: provoca o questionamento da noção convencional de 

gênero, quando há uma tensão entre a narrativa objetiva e subjetiva, expressa por palavras e 

imagens;  
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d) Contraponto por justaposição: admite que duas ou mais narrativas visuais integrem a mesma 

história, sem que estejam apoiadas por palavras;  

e) Contraponto na perspectiva ou ponto de vista: revela divergências entre o que se fala por 

palavras e o que se vê por imagens nos livros ilustrados;  

f) Contraponto na caracterização: permite que palavras e imagens descrevam ou mostrem 

personagens de maneiras diferentes e até contraditórias, causando ironia e/ou ambiguidade. 

Além disso, personagens podem ser apresentados na parte verbal, por exemplo, e não serem 

mostrados na parte visual;  

g) Contraponto de natureza metafictícia: contesta a noção que afirma ser impossível a 

representação visual de certos elementos, exibindo-os por métaforas visuais no próprio texto 

ou pela introdução de elementos contraditórios em peritextos;  

h) Contraponto no espaço e no tempo: explora as possibilidades que a interação entre a palavra 

e a imagem promovem para superar a imprecisão da representação de aspectos temporais e 

causais pela parte visual do texto. 

A articulação entre a imagem e a palavra no livro ilustrado produz uma unidade textual, 

que veicula uma proposta sobre o mundo, por isso, o texto que integra obras dessa natureza é 

concebido, nesta perspectiva, como verbo-visual, já que se admite a contribuição significativa 

dos dois tipos distintos de linguagem para a elaboração da mensagem. E como palavra e imagem 

possuem formas diferentes de significar, segundo Feres (2011, p.56), a leitura de um livro 

ilustrado requer “a observação desses dois campos interpretativos e das relações que 

estabelecem entre si”. Portanto, na próxima seção, serão tratados os aspectos relacionados às 

linguagens que compõem o livro ilustrado. 

 

 

2.2.1 PROPRIDADES DOS SISTEMAS VERBAL E VISUAL   

 

De que serve um livro sem figuras nem diálogos? 

Lewis Carroll 

 

Segundo Nikolajeva e Scott (2011), a narrativa no livro ilustrado compõe-se de dois 

sistemas semiológicos diferentes: o icônico e o convencional, os quais pertencem à linguagem 

visual e à linguagem verbal, respectivamente. Uma das características distintivas mais 

significativas entre essas duas formas de representação é a estreita relação de semelhança que 

o signo visual mantém com aquilo que representa, em oposição à arbitrariedade dessa relação 
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no âmbito do signo verbal, fenômeno estudado por Saussure (1972), ao tornar independente os 

estudos da linguagem, e por tantos filósofos da linguagem antes dele. A propriedade 

convencional do signo linguístico implica, necessariamente, aprendizagem sistemática das 

regras de composição e de organização do código verbal para a decodificação de mensagens. 

Por outro lado, a decodificação do signo visual é um processo imediatista e universal, segundo 

Acaso (2006), o que permite uma leitura superficial e a manipulação de sujeitos vulneráveis.  

 No entanto, apesar de natural, a percepção visual não é a primeira experiência de que 

a criança participa logo que inicia o seu processo de aprendizagem. De acordo com Dondis 

(2003, p.5), a consciência tátil precede todas as outras, embora o olfato, o paladar e a audição 

também a acompanhem. Contudo, rapidamente, todos esses sentidos são superados pela visão, 

e a capacidade de ver, para aqueles que não apresentam algum grau de deficiência visual, 

transforma-se em uma ação automática, que ocorre graças aos mecanismos fisiológicos do 

sistema nervoso humano, sem que o indivíduo necessite dispensar qualquer esforço. Segundo 

a autora, a busca pelo reforço visual do conhecimento torna-se constante e ocorre, 

principalmente, por causa do caráter direto da informação e da proximidade da experiência real. 

Ainda segundo Dondis (2003), a percepção visual é fundamental para conhecer o meio 

ambiente e reagir a ele, embora a recepção e a interpretação de mensagens visuais possam ser 

modificadas pelo estado psicológico do sujeito, pelos condicionamentos culturais e sociais a 

que está submetido e até pela expectativa do ambiente em que vive. A arte dos esquimós, por 

exemplo, por causa do alargado conhecimento das tonalidades do branco da neve e do céu 

luminoso, não apresenta o horizonte como referência e usa elementos verticais ascendentes e 

descendentes.  No entanto, a autora acredita na existência de um sistema visual, perceptivo e 

básico, comum a todos os seres humanos, embora seja menos lógico e preciso que o sistema 

verbal.  

Ao considerar que a linguagem visual dispõe de um sistema, Dondis (2003) afirma ser 

natural esperar que o sistema visual apresente articulações e componentes estruturais 

semelhantes aos da linguagem verbal.  No entanto, para a autora, isso seria um exercício inútil, 

já que a linguagem visual é complexa e resistente a simplificações, o que demandaria um 

excesso de definições. Santaella (2012), por sua vez, dedica um capítulo de sua obra para 

destacar o esforço de inúmeros semioticistas que se empenharam em descrever uma gramática 

da imagem análoga à da língua. Contudo, a autora salienta que alguns deles, como Eco (1976, 

apud SANTAELLA, 2012) e Calabrese (1980, apud SANTAELLA, 2012), consideraram mais 

produtivo analisar imagens a partir de um procedimento top-down, no qual o valor funcional 

dos elementos é atribuído de acordo com a totalidade da imagem, do que bottom-up, que 
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considera a totalidade da imagem resultante da divisão de unidades mínimas e de sua 

combinação. Desse modo, a gramática da imagem será sempre uma gramática textual, e não 

um código geral, aplicado a todas as imagens.  

Os elementos da imagem são percebidos de forma simultânea, enquanto a escrita é 

produzida de forma linear e recebida de maneira sucessiva. Santaella (2012) destaca que as 

imagens representam melhor o que é da ordem espacial-visual, aquilo que é concreto; o que é 

abstrato só pode ser representado por imagens de forma indireta. O mesmo acontece ao 

representar a passagem de tempo: as imagens só podem fazê-lo indiretamente. A linguagem 

verbal pode, por sua vez, representar objetos concretos e abstratos, descrever características 

particulares e gerais, apresentar impressões de percepções visuais, acústicas, térmicas e táteis, 

além disso, é a que melhor expressa a passagem de tempo – embora não provoque, como a 

ilustração, o impacto próprio da apreensão holística da imagem. 

Outro aspecto a ser considerado é a diferença entre a elaboração cognitiva visual e a 

verbal. Segundo Santaella (2012), o processamento de informações imagéticas se realiza no 

lobo cerebral direito – instância responsável pelas emoções –, e, por causa disso, as imagens 

são percebidas rapidamente e permanecem bastante tempo no cérebro. As mensagens verbais, 

por sua vez, são compreendidas no lobo cerebral esquerdo, onde é processado o pensamento 

analítico e racional. Com isso, pode-se afirmar que a informação transmitida pela imagem 

possui uma potência patêmica mais imediata que aquela transmitida pela palavra.   

Para prosseguir à análise da parcela icônica do texto em livros ilustrados, é preciso 

esclarecer que a imagem usada nessas obras é o desenho. De acordo com Santaella (2012, p.17-

18), desenhos são imagens do tipo representações visuais, já que “são criadas e produzidas pelos 

seres humanos nas sociedades em que vivem. [...] São artificialmente criadas, necessitando para 

isso da mediação de habilidades, instrumentos, suportes, técnicas e mesmo tecnologias”. Essa 

ideia corrobora o que afirmava Barthes (1990, p. 35): o desenho possui uma “natureza 

codificada”, construída a partir de “transposições regulamentadas”, isto é, um conjunto de 

saberes técnicos que permitem a reprodução da realidade.  

Além disso, Feres (2016) salienta que a maioria das ilustrações nos livros ilustrados é 

baseada em figurativizações e conta com recursos plásticos, que podem revelar, inclusive, o 

estilo do artista; e imputam um caráter ficcional à narrativa imagética, deixando sua 

referenciação dependente dos saberes partilhados entre os sujeitos implicados na situação de 

comunicação.   

Nessa mesma perspectiva, é importante mencionar a teoria dos signos do semioticista 

Peirce (2003), para quem “o signo é uma coisa que representa uma outra coisa: seu objeto. Ele 
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só pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa 

diferente dele” (SANTAELLA, 2003, p.58). Para tomar como exemplo, ainda que 

superficialmente, a palavra cachorro, um desenho ou uma fotografia deste animal não são o 

próprio ser em si, nem a ideia geral que se pode ter a respeito de um cão, mas são signos desse 

objeto, substituem-no a seu modo, de acordo com a sua natureza. A relação do signo verbal 

com o seu objeto de referência é fruto de uma convenção, pois não há entre eles nenhuma 

característica intrínseca que motive essa ligação. Já os signos visuais mantêm traços de 

similaridade com o objeto que representam, embora uma fotografia de um cachorro guarde mais 

semelhança com o seu objeto de referência, do que um desenho do mesmo animal fotografado. 

Para além dessa exemplificação rasa sobre o modo de representação, de acordo com 

Santaella (2003, p.62), a iconicidade apresenta níveis e subníveis que explicam como o signo 

representa, desde o momento de sua manifestação. Na teoria peirceana, encontra-se a distinção 

dos ícones em ícone puro e signos icônicos ou hipoícones, que se subdividem em imagem, 

diagrama e metáfora. A autora expandiu a compreensão dos aspectos do ícone e propôs níveis 

e subníveis de iconicidade, que vão desde o ícone puro até a metáfora.   

O ícone puro é o primeiro nível da iconicidade e não apresenta subdivisões, já que é 

um sentimento indivisível, que não pode ser sequer analisável, cuja existência mental não pode 

ser comparável nem a uma ideia. É uma possibilidade ainda não realizada.  

O ícone atual é o segundo nível e se refere às funções que o ícone adquire no processo 

de percepção. Apresenta duas subdivisões, o aspecto passivo, que corresponde ao estado de 

disponibilidade não reativa da mente à apreensão da percepção; e o aspecto ativo, que 

corresponde à reação da mente à percepção, capaz de produzir associações sob a lei de 

similaridade.  

O hipoícone é diferente dos níveis anteriores, porque se trata de um signo, algo que 

está no lugar de um objeto. Foi subdividido por Peirce em três níveis já mencionados, 

nomeadamente: a imagem, diagrama e metáfora.  

a) As imagens apresentam similaridade na aparência ou, em termos peirceanos, participam da 

primeiridade. Elas representam um objeto, porque dispõem de semelhanças no nível de 

qualidade. 

b) Os diagramas estabelecem ligações internas das partes de um objeto, fazendo relações 

análogas em suas próprias partes. 

c) As metáforas referem-se ao poder representativo que um signo estabelece paralelamente com 

o objeto.   
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De acordo com Santaella (2003, p. 65), “em síntese, pode-se afirmar que a imagem é 

uma similaridade na aparência; o diagrama, nas relações, e a metáfora, no significado”.  

Contudo, a autora explica que um nível engloba o outro: um diagrama inclui uma imagem, 

assim como uma metáfora incorpora dentro de si tanto o diagrama quanto a linguagem.  

 

 

2.2.2 AS METÁFORAS VISUAIS  

 

Temos a capacidade de concretizar abstrações, transformamos tudo em objeto. 

José Teixeira 

 

As ilustrações podem apresentar metáforas que reforçam ou ampliam a parte verbal do 

texto. A concepção de metáfora adotada nesta pesquisa está fundamentada nos estudos de 

Lakoff e Johnson (2002), para quem a metáfora não é meramente uma figura de linguagem, um 

recurso ornamental e dispensável, mas um sistema conceptual ordinário, subjacente a todos os 

tipos de linguagem e presente no pensamento e na ação humana.  

Para os referidos autores, os conceitos que governam o pensamento regem a 

experiência dos indivíduos no mundo: a percepção do entorno, o comportamento cotidiano e as 

relações interpessoais. Esse sistema conceptual não é, portanto, somente uma questão do 

intelecto, mas um conjunto estruturante que se revela na atividade cotidiana.  

Vale lembrar que a relação metafórica entre dois elementos ocorre pela seleção de 

atributos do domínio-fonte que possam ser aplicados ao domínio-alvo, e não a partir de aspectos 

semelhantes entre um e outro. Vereza (2012) explica esse cruzamento de experiências 

discursivas, usando o seguinte exemplo:  

 
 

[...] “Julieta é o sol”. O sol estaria no lugar exatamente de quê? Não de Julieta, senão 
seria uma predicação tautológica e não uma metáfora. O que o sol estaria substituindo 
seria, justamente, alguns de seus atributos; calor, luz intensa, mantenedor e produtor 
de vida, onipresença etc. Assim, Julieta traria a seu amado todas essas sensações 
atribuídas ao sol, e não outras, como o fato de ele ser redondo, de queimar, de 
desaparecer à noite etc. [...] (VEREZA, 2012, p. 60). 

 
 
Para Lakoff e Johnson (2002), a metáfora permite que vivamos uma experiência em 

termos de outra. No livro com ilustração “Eu tenho duas mães” (MARTELLI, 2010), há uma 

ilustração em que as duas mães do protagonista o protegem da chuva, usando cada qual um 

guarda-chuva.  
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Figura 19: Exemplo de metáfora visual, Martelli (2010, p. 18-19) 

 

 

O narrador evoca uma relação metafórica entre leoas e mães, já consolidada no 

imaginário sociodiscursivo de amor materno. Os atributos predestinada, feroz e protetora, 

relacionados às leoas, que são o domínio-fonte, são transferidos às mães, que são domínio-alvo.  

No entanto, na parcela visual do texto, há o uso de guarda-chuvas simbolizando essa 

metáfora. Ao relacionar a proteção das mães, impondo guarda-chuvas sobre o menino, o 

ilustrador representa a proteção que essas mulheres são capazes de oferecer ao filho, o que está 

para além de simplesmente impedir o menino se molhe na chuva. Desse modo, o que se vê na 

parcela visual do texto é o reforço daquilo que o narrador afirma na parte verbal, pois os 

atributos relacionados à metáfora leoas e mães são concretamente representados pelos guarda-

chuvas, objetos usados para oferecer proteção.  

Além disso, Lakoff e Johnson (2002) postulam que essa relação de transferência entre 

experiências ocorre por causa das conceptualizações que estruturam a percepção de mundo dos 

indivíduos. A esse fenômeno cognitivo, influenciado pelo contexto, que se manifesta pela 

linguagem, os autores deram o nome de metáfora conceptual.  

Uma das metáforas conceptuais que explicita a relação entre a cognição, o contexto e 

a linguagem é TEMPO É DINHEIRO. De acordo com Lakoff e Johnson (2002, p. 50), no inglês 

contemporâneo, encontram-se expressões metafóricas como as seguintes:  
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Você está desperdiçando meu tempo. / Você está me fazendo perder tempo. (You are 
wasting my time.) 
Como você gasta seu tempo hoje em dia. / Como você usa seu tempo hoje em dia? 
(How do you spend your time these days?) 
Aquele pneu furado me custou uma hora. / Aquele pneu furado me tomou uma hora. 
(That flat tire cost me an hour.) 

 
 
O tempo nessa e em outras culturas é um bem valioso, por causa da associação que se 

fez entre tempo e trabalho. O tempo é a forma usada para medir a remuneração de um serviço: 

paga-se a um trabalhador por hora, por dias, por semanas, por meses e até por anos. Desse 

modo, o tempo e o dinheiro tornaram-se recursos limitados, quantificados e valiosos, por isso, 

se pode falar em tempo como se fala em dinheiro, como algo que pode ser gasto, desperdiçado, 

mal investido etc. No entanto, pode haver culturas em que o tempo não é pensado dessa maneira, 

logo, essas expressões metafóricas não teriam o mesmo efeito de sentido. 

Cabe explicitar, de acordo com essa perspectiva teórica, como o texto verbo-visual 

organiza o seu discurso.  Já se sabe que no livro ilustrado, a articulação entre os modos icônico 

e convencional da linguagem forma uma unidade textual, já que o sentido é construído, 

exclusivamente, a partir das relações que se estabelecem entre as parcelas verbal e visual do 

texto. Contudo, vale observar que, embora os livros ilustrados analisados nesta pesquisa sejam 

constituídos de narrativas, conforme será visto a seguir, esse gênero também compõe-se de 

outros modos de organização, além do próprio modo de organização narrativo. Para tanto, a 

próxima seção tratará do modo como os discursos são materializados em livros ilustrados 

narrativos, aqui, chamados contos ilustrados, e do contrato comunicativo instaurado com o 

leitor destinatário. 
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3 O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA 

SEMIOLINGUÍSTICA 

 

Todo discurso, antes de representar o mundo, representa uma relação,  

ou, mais exatamente, representa o mundo ao representar uma relação. 

Patrick Charaudeau 

 

Para Charaudeau (2008), toda interação humana realiza-se por meio de um contrato, 

pois toda vez em que um indivíduo, munido de um projeto de fala, se coloca em relação a outro 

para persuadir-lhe deve obedecer a determinados princípios para que um contrato de 

comunicação seja realizado. Portanto, o sujeito deve saber como fazer e o que dizer para tomar 

a palavra e instaurar um contrato de comunicação.  

O ato de linguagem “é um fenômeno que combina o dizer e o fazer” 

(CHARAUDEAU, 2001, p.28). O fazer constitui o circuito externo da situação de 

comunicação, abarca componentes situacionais e abriga os parceiros que dela participam: o 

sujeito comunicante e o sujeito interpretante. Já o dizer instaura o circuito interno da situação 

de comunicação, ou seja, é o lugar de fala em que ocorre, de fato, a encenação entre os 

protagonistas: um sujeito enunciador e um sujeito destinatário.  

 

 

 

Quadro 3: Fazer-situacional (CHARAUDEAU, 2001, p.29) 
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O circuito do ato de linguagem põe em relação dois processos: um de produção e outro 

de recepção (CHARAUDEAU, 2008). Cada processo é ocupado por dois sujeitos, unificados 

ou não em um mesmo indivíduo. O polo de produção é formado pelo sujeito comunicante 

(EUc), o organizador do conjunto de produção, aquele que detém a iniciativa do processo de 

produção do ato de linguagem, e pelo sujeito enunciador (EUe), o organizador da enunciação, 

o ser de fala que está presente no ato de linguagem, que assume diferentes faces de acordo com 

os papéis linguageiros que lhe são atribuídos. No outro polo, o processo de recepção também 

abrange dois sujeitos: o interpretante (TUi), parceiro correspondente ao sujeito comunicante, 

aquele que inicia o processo de interpretação, que constrói a sua própria interpretação em 

função das circunstâncias de uma determinada situação de comunicação, e um sujeito 

destinatário (TUd), o protagonista programado pelo enunciador, o interlocutor fabricado por 

ele, adequado ao seu ato de enunciação. Charaudeau (2008, p. 77) assim representa o dispositivo 

de encenação da linguagem: 

 

 

Quadro 4: Dispositivo de Encenação da Linguagem (CHARAUDEAU, 2008, p. 77) 
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Cabe ressaltar que a categoria “sujeito”, para Charaudeau (2008, p.30), “não é pois um 

indivíduo preciso, nem um ser coletivo particular: trata-se de uma abstração, sede de 

produção/interpretação da significação, especificada de acordo com os lugares que ele ocupa 

no ato linguageiro” – o que não corresponde, exatamente, ao tratamento dado em outras 

perspectivas de análise do discurso. Para abordagem pecheutiana, por exemplo,  

 
 

[...] o sujeito não é livre para dizer o que quer, mas é levado, sem que tenha 
consciência disso (e aqui reconhecemos a propriedade do conceito lacaniano de 
sujeito para a AD), a ocupar seu lugar em determinada formação social e enunciar o 
que lhe é possível a partir do lugar que ocupa. (MUSSALIM, 2006, p. 110).   

 
 
Segundo Orlandi (2001, p. 48-49), “atravessado pela linguagem e pela história, sob o 

modo do imaginário, o sujeito só tem acesso à parte do que diz. Ele é materialmente dividido 

desde sua constituição: ele é sujeito de e é sujeito à”. Destaca-se, portanto, uma das principais 

diferenças entre a análise de discurso proposta por Michel Pêcheux e a postulada por 

Charaudeau: a noção de sujeito, que, para a primeira abordagem, é concebida como assujeitado, 

e, para a segunda, como sujeito dotado de intenção psicossociodiscursiva.   

O sujeito comunicante pode ter uma ou mais expectativas ao produzir um ato de 

linguagem. A intenção psicossociodiscursiva corresponde à finalidade do ato de linguagem, 

aquilo que impulsiona o sujeito a tomar a palavra em uma determinada situação de 

comunicação. Parte-se do pressuposto de que todo ato de linguagem é produzido a partir de 

uma ou mais visadas, sendo uma predominante entre as demais.   

As visadas são definidas de acordo com um critério duplo, pois são determinadas de 

acordo com a relação de força que o enunciador exerce sobre o destinatário e também com a 

posição que o sujeito enunciador prevê para o destinatário ocupar na troca linguageira.  Dessa 

forma, Charaudeau (2004a) descreveu, inicialmente, seis visadas, a saber: a de Informação, a 

de Incitação, a de Solicitação, a de Prescrição, a de Instrução e a de Demonstração.  

a) Na visada de Informação, o sujeito enunciador, legitimado, quer fazer-saber e o sujeito 

destinatário deve-saber.  

b) Na visada de incitação, o sujeito enunciador deseja mandar-fazer, mas, como não possui 

autoridade para tal, precisa persuadir ou seduzir o seu destinatário, que, por sua vez, encontra-

se em posição de dever acreditar.  

c) Na visada de solicitação, o sujeito enunciador não está em posição de superioridade e 

quer saber, e o sujeito destinatário, por sua vez, estando legitimado, deve responder a essa 

solicitação.  
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d) Na visada de prescrição, o sujeito enunciador, autorizado, quer mandar fazer e, portanto, 

o sujeito destinatário deve-saber.  

e) Na visada de instrução, um quer fazer saber-fazer e o outro deve saber-fazer. E, por fim.  

f) Na visada de demonstração, o sujeito enunciador quer estabelecer a verdade, cabendo 

ao sujeito destinatário avaliá-la.  

Ao analisar contratos comunicativos que abarcam o desencadeamento de emoções, ou 

seja, a patemização5, Charaudeau (2010) postulou que o sujeito enunciador se vale de uma 

visada patemizante, situada no espaço das estratégias discursivas do dispositivo comunicativo. 

Desse modo, no contrato de comunicação que se materializa no livro ilustrado infantil, Feres 

(2012b) afirma que a visada patêmica pode fazer-sentir não só pelos recursos discursivos 

constituídos de representações sociais, mas também por meio da iconicidade em semioses 

múltiplas.  

Para que o sujeito enunciador consiga influenciar o seu destinatário, como planejou 

em seu projeto de fala, é preciso mobilizar um conjunto de competências ao produzir um 

enunciado. De modo semelhante, é imprescindível que o sujeito interpretante também acione 

essas competências para construir sentidos, identificando-se ou não com o sujeito destinatário 

idealizado pelo sujeito enunciador. A partir dessas observações, Charaudeau (2009) 

sistematizou quatro competências essenciais para a construção de sentido de um texto: a 

situacional, a semântica, a discursiva e a semiolinguística. A competência situacional, para que 

se reconheçam a estrutura e as restrições da situação de comunicação; a competência semântica, 

necessária à tematização dos diferentes tipos de saberes; a competência discursiva, para que o 

sujeito eleja o modo de organização discursivo que melhor atenda às suas expectativas em 

função das restrições da situação de comunicação; e a competência semiolinguística, que 

permite, ao sujeito enunciador, conjugar, adequadamente, as formas pertinentes ao sentido e às 

regras de combinação da língua; e ao sujeito destinatário, decodificar as formas articuladas.  

Feres (2011), nessa mesma perspectiva, postula, ainda, a existência de uma 

competência fruitiva, dependente das competências de linguagem, que seria responsável pela 

percepção do sentido-sensação emanado pelo texto.  Essa competência está sobreposta aos 

níveis situacional, discursivo e semiolinguístico, sendo extremamente subjetiva, dependente do 

                                                 
5 Charaudeau (2010) define a patemização como uma categoria de efeito que se opõe a outros efeitos como o efeito 
cognitivo, pragmático, axiológico etc. E como toda categoria de efeito, ela depende das circunstâncias nas quais 
ela age. [...] O enunciado “é necessário matar esse cão” poderá ter um efeito cognitivo se se trata de uma palavra 
de um perito, um efeito pragmático para aquele que é responsável pela execução de tal tarefa, um efeito axiológico 
no que diz respeito à lei, e um efeito patêmico para o proprietário do cão. 
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grau de aceitabilidade que o sujeito interpretante coloca à disposição na troca linguageira, 

conforme o quadro a seguir busca representar. 

 

 

 

 

Para explicitar os componentes do ato de linguagem, Charaudeau, (durante um 

minicurso, ministrado no X Congresso Internacional da ABRALIN, na Universidade Federal 

Fluminense, em 2017) reuniu esses componentes e os reagrupou em três dimensões: 

comunicacional. enunciativa e topicalizante.  

Na dimensão comunicacional ou situacional, estão incluídos os componentes da 

situação de comunicação, como o quadro físico em que a contrato se realiza, a existência ou 

não de suporte material, a presença ou ausência dos sujeitos e o canal utilizado por eles – oral 

ou gráfico –, além de todas as instruções discursivas de conformidade que o contrato instaurado 

exige. Essas instruções precisam estar inscritas no imaginário sociodiscursivo dos sujeitos 

protagonistas, sob pena de não conseguirem estabelecer um contrato de comunicação, caso 

infrinjam algum princípio necessário à interação em uma determinada situação de 

comunicação.  

Na dimensão enunciativa, estão implicados os modos de organização do discurso, a 

dupla identidade dos sujeitos – social e discursiva –, e as estratégias discursivas de 

Quadro 5:  Nível fruitivo de construção de sentido (FERES, 2011, p. 158) 
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credibilidade, de legitimidade e de captação. É importante ressaltar que, para Charaudeau 

(2008), todo ato de linguagem está permeado de estratégias, pois o sujeito interpretante pode 

aderir ou não ao projeto de fala do sujeito comunicante, seja por partilhar ou não os mesmos 

saberes necessários à interpretação da mensagem, seja por se identificar ou não com aquilo que 

lhe é transmitido.  

Na dimensão topicalizante, estão inseridos os saberes de conhecimento e de crença que 

cada sujeito envolvido na situação de comunicação possui a respeito do outro com quem 

interage e sobre o mundo em que estão inseridos. É importante destacar que o termo 

topicalizante se refere ao tópico ou ao tema de que se fala, mas não abrange a estruturação 

sintática que o sujeito escolhe para organizar o seu discurso. O conhecimento das regras de 

combinação está previsto, na Semiolinguística, como parte da competência linguística que o 

sujeito deve possuir para interpretar um ato de linguagem.  

Para atualizar um projeto de influência social por meio da linguagem, Charaudeau 

(2008) explica que, antes, o sujeito realiza um processo duplo de semiotização do mundo, no 

qual transforma um mundo a significar em um mundo significado para ser usado como objeto 

de troca com outro sujeito. 

Cabe ressaltar que, embora a Semiolinguística priorize as línguas naturais como 

matéria principal de análise, a relação forma-sentido pode ser considerada em diferentes 

sistemas semiológicos. Concorda-se com Charaudeau (2005) ao se afirmar que, conquanto um 

texto possa ser constituído de formas semiológicas diferentes, essas se encontram, de algum 

modo, sob a dominância da linguagem verbal, embora seja de conhecimento geral que, quando 

o ser humano passou a dominar a linguagem verbal, outras linguagens não-verbais já eram 

usadas na comunicação, como o atestam as representações pré-históricas feitas por desenhos, 

símbolos e sinais. Portanto, considera-se que a linguagem verbal ofereça os recursos necessários 

não só para a sua própria metalinguagem, mas também para a de linguagens não-verbais.  

Segundo Charaudeau (2005), ao fazer uso da linguagem verbal, o homem procede à 

semiotização do mundo para significar a realidade que o cerca. Por meio da linguagem, o 

homem identifica e qualifica os seres do mundo, atribui-lhes uma identidade narrativa e os 

insere em relações de causalidade. Essas operações se configuram em um processo denominado 

como transformação, que está sempre em função de outro processo, chamado transação. 

Acredita-se que a realização desses dois processos materialize-se não só sob a configuração da 

linguagem verbal, mas também através de linguagens não-verbais.  
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Quadro 6: Processo de Semiotização do Mundo (CHARAUDEAU, 2005, p. 17) 
 

 

Para que uma situação de comunicação seja bem sucedida, o sujeito enunciador precisa 

adequar o seu enunciado ao sujeito destinatário. Para isso, de acordo com Charaudeau (2005), 

o enunciador deve respeitar alguns princípios inscritos, pertinentes a cada contrato de 

comunicação, a saber: alteridade, pertinência, influência e regulação.  

O primeiro princípio é aquele que remete às capacidades de reconhecimento e de 

legitimação dos protagonistas envolvidos em uma situação de comunicação: a alteridade. Esse 

princípio deve ser recíproco para que um contrato de comunicação se realize, pois se espera que 

os sujeitos envolvidos em uma situação de comunicação reconheçam suas respectivas 

identidades por meio da constatação de suas diferenças.  

No princípio da pertinência, espera-se que os parceiros compartilhem saberes a 

respeito do mundo, já que precisam reconhecer o tema da transação linguageira, principalmente, 

quando o objeto da troca é transformado em objeto de discurso pela referenciação. Em outras 

palavras, é o que acontece quando o sujeito, ao interagir com o outro, “opera sobre o material 

linguístico que tem à sua disposição, operando escolhas significativas para representar estados 

de coisas, com vistas à concretização de sua proposta de sentido” (KOCH, 2004, p. 61).  

Para compreender o princípio de influência, é importante destacar, em primeiro lugar, 

que o objetivo principal da interação humana é por sujeitos em relação.  Em segundo lugar, 

considera-se o fato de que, esses mesmos sujeitos, ao se relacionarem, têm como objetivo 

referir-se aos seres do mundo. Por esse motivo, pode-se afirmar, segundo Charaudeau (2005, 

p.15), que “todo sujeito que produz um ato de linguagem visa atingir seu parceiro, seja para 

fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja para orientar seu pensamento”.  

Por fim, o princípio da regulação está estritamente relacionado à dimensão 

topicalizante do ato de linguagem, ou seja, ao que os parceiros sabem uns sobre os outros e 
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sobre a situação de comunicação em que se encontram; uma vez que cada situação exige seus 

próprios rituais, regulamentos, modos de dizer convencionalizados socialmente etc.  

O sujeito comunicante – aquele que inicia o processo de produção –, ciente das 

restrições situacionais do contrato e das instruções de organização discursiva e formal exigidas, 

pode ainda criar estratégias discursivas que o ajudem a ter êxito em sua enunciação. Como essas 

estratégias podem ser muitas, Charaudeau (2009) as agrupou em três espaços: de legitimidade, 

de credibilidade e de captação. As estratégias discursivas que buscam a legitimidade do sujeito 

falante estão ligadas ao estatuto do sujeito comunicante, à sua identidade social, ou seja, ao(s) 

fator(es) que permite(m) o sujeito falante tomar a palavra em uma situação de comunicação. Já 

as estratégias de credibilidade estão concentradas na identidade discursiva do sujeito 

enunciador, ao status construído pelo sujeito falante na situação de comunicação, o que torna 

crível o que se diz ao sujeito destinatário. E as estratégias relacionadas à captação surgem 

quando o sujeito falante não está em posição de autoridade, mas quer que o seu destinatário 

acredite naquilo que é dito. Dessa forma, o sujeito enunciador precisa persuadir ou seduzir o 

seu destinatário e, para isso, articula estratégias discursivas para tornar seu enunciado crível. 

Portanto, como posto por Charaudeau (1983), o ato de comunicar-se é como uma aventura, já 

que não há garantias de que um contrato de comunicação será efetivado, ainda que o sujeito 

enunciador lance mão de boas estratégias.  

Outro aspecto relevante para esta pesquisa é o reconhecimento do tipo de situação de 

comunicação que se instaura pela leitura. Charaudeau (2005) distingue entre situação de 

interlocução, quando há interação física entre interlocutores e eles estão ligados por um contrato 

de troca imediata, e situação de monolocução, quando os parceiros estabelecem um contrato de 

troca postergada, estando presentes ou não na situação de comunicação. Em uma conferência, 

por exemplo, há um locutor e interlocutores presentes, mas, devido às convenções que regem 

esse contrato, não pode haver interação imediata entre eles.  Sob uma perspectiva semelhante, 

na interação feita por cartas, também não há troca imediata entre os interlocutores, mas, 

diferentemente da situação anterior, essa ocorre sem a presença física de um interlocutor. Dessa 

forma, pode-se concluir que as situações monologais podem ocorrer com ou sem a presença 

física de um interlocutor, sob as modalidades de fala ou de escrita. Portanto, de acordo com 

esse ponto de vista, considera-se monologal a situação de comunicação que ocorre por meio do 

livro ilustrado.  

As situações monologais que ocorrem por meio da leitura apresentam um desafio ao 

sujeito enunciador: como efetivar a priori um contrato com um destinatário que não pode ser 

identificado com exatidão? Se o destinatário de um contrato de leitura é o público, a seleção de 
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parâmetros contratuais torna-se ainda mais difícil. Nessas situações de comunicação, cuja troca 

linguageira é postergada, o sujeito enunciador tem de produzir a sua enunciação como se um 

contrato já estivesse sido estabelecido, ou seja, validado. 

De acordo com Giglione (apud EMEDIATO, 2007, p.85), a definição de interesses 

(enjeux) comuns é a única garantia de que o sujeito comunicante dispõe para validar um 

contrato de leitura. No entanto, em conformidade com a Teoria Semiolinguística, é possível 

afirmar que também as estratégias discursivas relativas à credibilidade, à legitimidade e à 

captação são frequentemente acionadas no âmbito da leitura, sobretudo, em jornais, revistas e 

livros que circulam no mercado editorial.  

O contrato de comunicação do livro ilustrado pode abarcar concomitantemente os três 

domínios de estratégias discursivas. Contudo, quase sempre, percebe-se que há estratégias 

discursivas específicas endereçadas a destinatários diferentes, pois, como será visto no próximo 

capítulo, as obras de Literatura Infantil preveem adultos e crianças na posição de sujeito 

destinatário. 

 

 

3.1 O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO ESTABELECIDO PELO 
LIVRO ILUSTRADO DE LITERATURA INFANTIL  

 

Desde que a criança passou a ser destinatária de livros, seja em obras de cariz religioso, 

seja em livros de cunho literário, observa-se uma assimetria acentuada entre os interlocutores 

envolvidos nessa situação de comunicação, já que os indivíduos que compõem a instância de 

produção desses contratos são, majoritariamente, adultos, e os que constituem o polo de 

recepção são, prioritariamente, crianças. Pressupõe-se, portanto, que o adulto, por ter vivido 

mais tempo que a criança, disponha de uma bagagem intelectual, cultural e social consolidada 

e ajustada às convenções éticas sociais vigentes, estando apto, por isso, a ocupar a posição de 

transmissor de saberes.  

De acordo com Palo e Oliveira (2001, p. 05), pode-se atribuir a recorrência dessa 

configuração contratual à representação social com a qual a criança é compreendida no 

ocidente, a saber: alguém que faz parte de uma minoria, que não tem o direito a voz, não dita 

seus valores, um ser em formação, sem autonomia, submisso ao adulto. Esse, sim, seria o 

detentor de saberes de conhecimentos e de experiências; legitimado, socialmente, a tutelar a 

criança. Dessa forma, segundo as autoras, reproduz-se a estrutura social capitalista, em que se 

verifica a sobreposição do dominador ao dominado.  
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Nodelman e Remeir (2003, p. 86-87) elencam uma série de concepções acerca da 

infância, que contribui para sustentar a soberania do adulto em oposição à subalternidade da 

criança, percebida na Literatura Infantil, a saber:  

 
 

 children have limited understanding and short attention spans;  
 children are innocent by nature, blissfully naive and inherently good. They 
can’t really understand what evil is or what sexuality is;  
 children are emotionally vulnerable, easily upset, and often permanently 
damaged by exposure to ugly or painful matters.  
 children are inherently wild – born animal-like and not yet disciplined or 
cajoled into understanding the need for law, order, and self-control that keeps people 
safe in their dealings with one another;  
 although neither inherently innocent nor inherently wild, children are 
nevertheless not fully formed;  
 any or all of the above happen because children are egocentric; 
  on the other hand, though, children are highly imaginative;  
 or maybe there isn’t. Children are inherently conservative. [...] To teach them 
anything, adults have to make learning fun;  
 although all children are childlike, boys are different from girls.6  

 
 
Esses pressupostos definem a criança a partir de limitações e, por isso, no contrato 

comunicativo que se estabelece pela literatura, cria-se a imagem do destinatário como ser 

inacabado, dependente e incapaz de entender a mensagem de forma autônoma. Com isso, 

conforme Palo e Oliveira (2001) afirmam, a Literautra Infantil adquire uma função utilitário-

pedagógica, já que passa a servir como um instrumento de transmissão de saberes ao ser em 

formação, o que, na opinião dessas autoras, tem sido uma tendência dominante desde o seu 

nascimento no século XVIII.  

Entretanto, para Coelho (2000), desde seu nascimento, tem sido difícil especificar a 

que natureza pertence a Literatura Infantil: se à arte literária ou à pedagógica. Segundo a autora, 

                                                 
6 • as crianças têm compreensão limitada e curtos períodos de atenção; 
• as crianças são inocentes por natureza, alegremente ingênuas e inerentemente boas. Elas realmente não 
conseguem entender o que é o mal ou o que é a sexualidade; 
• as crianças são emocionalmente vulneráveis, irritam-se facilmente e quase sempre são corrompidas pela 
exposição a assuntos desagradáveis ou dolorosos. 
• as crianças são inerentemente selvagens - nascem como animais e ainda não disciplinadas ou persuadidas a 
entender a necessidade da lei, da ordem e do autocontrole que mantêm as pessoas seguras nas suas relações umas 
com as outras; 
• embora nem inerentemente inocentes nem inerentemente selvagens, as crianças não são totalmente formadas; 
• qualquer um ou todos os itens acima acontecem porque as crianças são egocêntricas; 
• por outro lado, porém, as crianças são altamente imaginativas; 
• ou talvez não exista. As crianças são inerentemente conservadoras. [...] para ensinar a elas qualquer coisa, os 
adultos precisam tornar o aprendizado divertido; 
• embora todas as crianças sejam infantis, os meninos são diferentes das meninas. [Tradução nossa] 
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a Literatura Infantil transita entre esses dois campos, embora haja uma variedade enorme de 

tipos de literatura entre um extremo e outro. 

 
  

Como objeto que provoca emoções, dá prazer e diverte e, acima de tudo, modifica a 
consciência de mundo de seu leitor, a literatura infantil é arte. Sob outro aspecto, como 
instrumento manipulado por uma intenção educativa, ela se inscreve na área da 
pedagogia. (COELHO, 2000, p. 46).  

 
 
A autora acredita ainda que o contexto social em que se vive pode influenciar a 

finalidade a que a obra se destina. Em tempos de transformação de sistemas de vida ou de 

substituição de valores sociais, o enfoque artístico pode predominar na literatura. Desse modo, 

haveria certo “descompromisso em relação ao pragmatismo ético-social” (COELHO, 2000, 

p.47) para saciar a necessidade humana de aventurar-se espiritualmente. Nessas cirsunstâncias, 

para aqueles que acreditam na força da renovação, as obras infantis devem apresentar-se como 

entretenimento, já que a atividade lúdica incita à criatividade e à imaginação; e, por isso, é 

capaz de desestabilizar estruturas rígidas, já consolidadas. No entanto, em épocas de 

transformação social, há quem acredite que a criança deva ser poupada de viver em crise e 

ajudada a integrar-se ao novo meio social. Para esse grupo, a literatura precisa dispor de visadas 

de informação, que transmitam às crianças saberes já consagrados, fazendo com que escapem 

do difícil confronto com os valores de um presente em mutação.  

Pichon-Bonin (2014) descreve uma situação em que a Literatura Infantil foi usada para 

difundir informações, embora também tivesse o objetivo de incitar o leitor destinatário a 

participar da construção de uma nova sociedade. Trata-se de livros conhecidos como agit-prop, 

na União Soviética, nos anos de 1930. Essas eram publicações endereçadas a crianças entre seis 

e oito anos, que versavam sobre as notícias da vida pública e social do país divulgadas nos 

jornais, como por exemplo, os dicursos de Lenin ou Stalin, expedições polares, sucessos na 

aviação, coletivização do campo, a indústria e o Primeiro Plano Quinquenal. Os Planos 

Quinquenais eram o instrumento de planificação econômica do governo stalinista para 

estabelecer prioridades agrícolas e industriais por um período de cinco anos, na antiga União 

Soviética. Segundo a pesquisadora, “ l’artiste et l’écrivain répondent ainsi à la demande 

officielle d’un livre de propagande qui vise à parler aux enfants d’un projet économique et avant 

tout politique” (PICHON-BONIN, 2014).7 

                                                 
7 O artista e o escritor respondem assim a uma demanda oficial de um livro de propaganda que visa conversar com 
as crianças sobre um projeto econômico e, sobretudo, político. [Tradução nossa] 
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Por outro lado, em épocas de consolidação, a intencionalidade pedagógica pode ser a 

dominante, já que, em momentos estáveis, o importante é incorporar valores como verdades e 

transmiti-los às novas gerações, o que implicaria propósitos relacionados a uma visada de 

prescrição, como transmitir um comportamento determinado ou legar um costume, por 

exemplo.  

Para tornar mais explícita a finalidade da obra, Paulino (2000) distinguiu três grandes 

propostas de interlocução em narrativas. Conforme a autora destaca, essas são concepções 

básicas de interlocução, que podem se apresentar juntas a outras, embora haja uma 

predominante entre as demais que revela o propósito comunicativo do texto, pelo qual a 

instância de produção apresenta a sua argumentação ao leitor, a saber: 

  
 

 Proposta Pragmática: trata-se de um tipo de narrativa condutora de 
comportamentos, que se propõe interferir na vida dos destinatários, de modo 
direto. 

 Proposta ficcional: intenta agenciar o imaginário dos leitores/espectadores. 
Entretanto, a imaginação que se desenvolve na interação ficcional tem caráter 
específico. [...] Os elementos da narrativa de ficção adquirem outra natureza, 
diferente da que tinham anteriormente, pois se tornam signos articulados para 
uma produção de mundos. [...] a narrativa ficcional é detonadora desse jogo de 
significações que excita o imaginário a participar de possibilidades da 
composição de outros mundos.  

 Proposta informativa: intenta envolver intelectualmente o leitor, ouvinte, 
espectador no acesso/produção simbólicos de conhecimentos, que podem ser 
científicos, sociais e de outras naturezas. Narrar para que o outro fique sabendo 
é a proposta básica desse tipo de narrativa. (PAULINO, 2000, p. 43-45) 

  
 
A Literatura Infantil não é a única a ser marcada por finalidades diferentes e, em certo 

sentido, até divergentes. À Literatura Universal também foram confiados diversos objetivos ao 

longo do tempo. Segundo Matos (2001, p. 99s), a Literatura já foi vista como:  

 
 

 Representação, com base no conceito de mimese, de Aristóteles,  refere-se à 
aptidão da literatura para o conhecimento, uma vez que a representação está 
relacionada com o desejo de conhecer;  

 Catarse, também denominada por Aristóteles, remete à purgação ou 
purificação das paixões, a partir dos efeitos causados pela especificidade do 
gênero; 

 Expressão, atribuída pelo Romantismo, essa concepção compreende a 
literatura como expressão da interioridade do autor, confissão, desabafo, 
tradução do interior no exterior, expressão de uma época, ou de um povo. 

 Evasão, considera a literatura como uma forma de escape, em que o autor ou 
o leitor se desligam dos problemas do dia a dia, do peso da rotina. 

 Compromisso, com uma intervenção e a transformação da sociedade, para 
essa perspectiva, a literatura tem finalidades morais, sociais, políticas ou 
religiosas. É o que se propaga na literatura do Humanismo e do 
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Renascimento, em que há sempre uma visada pedagógica e cívica do escritor. 
Entretanto, também é perceptível no Realismo e no Naturalismo, uma outra 
versão dessa mesma função, que considera a literatura uma forma de 
denúncia das situações sociais injustas.  

 Autonomia da arte, afirmada por Kant, mas já presente na dicotomia dulce / 
utile de Horácio, para essa concepção, a literatura não encontra o seu objetivo 
em qualquer finalidade exterior a ela mesma. O princípio da arte pela arte é 
a máxima mais conhecida, fundamentada sobre a autonomia da arte, e a sua 
manifestação pode ser situada, principalmente, no século XIX, entre a 
estética alemã e o pensamento romântico dos franceses, embora tenha 
adquirido grande projeção com a obra do poeta norte-americano Edgar Allan 
Poe em meados do século. 

  Conhecimento, oscilante entre a noção de representação e a feição esotérica, 
segundo a qual o poeta é um visionário, a arte é uma via privilegiada de 
acesso ao conhecimento, inatingível ao homem comum. Essa concepção 
adquiriu várias versões: a forma de instrução no Renascimento; a revelação 
dos sentidos ocultos da realidade, como se pode constatar nos poemas 
românticos e simbolistas; a expressão de visão do mundo de um escritor, no 
século XIX e a partir daí, a função de documentar ou ilustrar uma época, a 
concepção de transcedência um texto às circunstâncias históricas, a 
manifestação do imaginário e a noção de alargamento da experiência 
individual, trazida pela Estética da Recepção. 

 
 
Como Coelho (2000) afirma, a polaridade das finalidades a que servem a Literatura 

Infantil não é gratuita, já que está ligada às motivações que impulsionaram o seu surgimento e 

à consciência de mundo presente em cada obra, sobretudo, a do escritor, que, para a 

Semiolinguística, é o sujeito comunicante mais evidente na instância de produção. Entretanto, 

como Oliveira (2003) pontua, pode-se afirmar que há no texto outras vozes que ressoam por 

meio da instância de produção, pois, quando um determinado “eu” fala no texto, são reportadas 

não só as características pessoais desse sujeito, mas também as peculiaridades de um segmento 

social, de uma faixa etária, de um grupo profissional, baseadas em uma posição ideológica e 

em uma opção estética coletiva. Todos esses fatores influenciam a orientação interlocutória da 

obra produzida para crianças, e embora a Literatura Infantil siga marcada por essa eterna 

dicotomia, em muitos casos, conforme afirma Ramos (2009), a produção literária infantil 

apresenta diversas obras que, além de divertir, emocionar e dar prazer, também ensinam modos 

de ver o mundo, viver, pensar, reagir e criar por meio do trabalho simbólico da linguagem.  

Em se tratando de livro ilustrado, o sujeito comunicante não corresponde a um único 

indivíduo na instância de produção, coincidindo, inclusive, com o sujeito enunciador, como 

pode ocorrer em contratos de comunicação em geral. O livro ilustrado é produzido por uma 

equipe de indivíduos, por isso, pode-se afirmar que cada qual imprime na obra, por meio de sua 

contribuição profissional, a sua subjetividade, embora seja notável o esforço mútuo para que 

essas impressões não se tornem aparentes.  Dessa forma, o sujeito enunciador deve ser 

identificado não só como o escritor e o ilustrador, mas como todas as pessoas que trabalham na 
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produção do livro ilustrado, desde o designer gráfico, o diagramador, o revisor de texto, até o 

editor, que, atualmente, apesar de não trabalhar diretamente na criação do livro, é detentor de 

maior poder de decisão nesse espaço.  

Esse modo de pensar a instância de produção do livro ilustrado vai ao encontro da 

função autor, problematizada por Chartier (1994). Para o referido teórico, o autor é ao mesmo 

tempo dependente e reprimido:  

 
 

Dependente: ele não é o mestre do sentido, e suas intenções expressas na produção do 
texto não se impõem necessariamente nem para aqueles que fazem desse texto um 
livro (livreiros-editores ou operários da impressão), nem para aqueles que dele se 
apropriam para a leitura. Reprimido: ele se submete às múltiplas determinações que 
organizam o espaço social da produção literária, ou que, mais comumente, delimitam 
as categorias e as experiências que são as próprias matrizes da escrita. (CHARTIER, 
1994, pp. 35 -36) 

 
 
Para Chartier (1994), livros e textos são distintos. Livros são suportes de textos e os 

textos só se tornam uma realidade física quando são inscritos em páginas, declamados em 

palcos, gravados em mídias. Desse modo, o processo de produção de livros não envolve 

somente o processo de produção do texto, mas também o trabalho de operários, técnicos, 

editores e livreiros que abrange, entre outras ações, a disposição e a divisão do texto, a 

tipografia, a ilustração.  

Ainda na instância de produção, o sujeito enunciador, por sua vez, é identificado como 

o narrador da história, já que a situação de comunicação monologal em questão é um conto 

ilustrado. Desse modo, o narrador tem sob a sua responsabilidade um texto que materializa o 

projeto de influência de todos os que compõem o sujeito comunicante desse contrato.  

Na outra extremidade do circuito, no polo de recepção, o sujeito interpretante é 

identificado como o leitor real. Nessa categoria, há a possibilidade também de crianças e adultos 

ocuparem a mesma posição, pois é possível haver apreciadores de contos ilustrados infantis em 

idades diversas, já que a faixa etária não é um impedimento à leitura de Literatura Infantil. Para 

a presente perspectiva de estudo, o contrato de comunicação que ocorre no livro ilustrado é 

qualificado como de potencial destinação infantil, exatamente, por isto: não é uma relação que 

se estabelece somente entre adultos na instância de produção e crianças no polo de recepção. 

Além de a criança poder ocupar a instância de produção, o adulto também pode se fazer presente 

no polo de recepção. Nikolajeva e Scott (2011, p. 39) afirmam que há uma dupla audiência 

inscrita nessas obras, pois “muitos livros ilustrados são claramente destinados a crianças 

pequenas e adultos sofisticados, comunicando-se em diversos níveis com ambos os públicos”.  
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Além disso, não se pode esquecer de que o livro ilustrado infantil está inserido em uma 

dinâmica mercadológica e, para ser comercializado, precisa agradar também aos pais dos 

pequenos leitores ou aos seus responsáveis. O livro ilustrado também circula nas escolas, onde, 

muitas vezes, o professor é quem seleciona ou medeia a leitura. Por essas razões, pode-se 

afirmar que a dupla audiência, de que Nikolajeva e Scott (2011) tratam, não se restringe à 

fruição do texto, compartilhada por crianças e adultos, cada qual usando o seu imaginário 

sociodiscursivo e a sua capacidade de decodificação para preencher lacunas e resolver 

indeterminações, mas é perceptível também no ato de criação, quando o sujeito enunciador 

projeta o sujeito destinatário.  

Embora o sujeito destinatário do contrato de comunicação em livros ilustrados infantis 

seja constituído, prioritariamente, pela criança, a presença do adulto nessa mesma posição pode 

ser significativa para influenciar a abordagem temática que se faz nessas obras, principalmente, 

no que tange aos temas fraturantes como violência, sexo, guerras etc. Pois, uma vez que um 

indivíduo adulto torna-se o leitor real de uma obra, ele pode incentivar ou impedir que a criança 

tenha acesso a ela. Para demonstrar como isso acontece, vale relatar a ocorrência de eventos de 

restrição à leitura de certas obras, sucedidos, recentemente, no Brasil.  

Em 2017, algumas prefeituras municipais dos estados do Espírito Santo, do Paraná, do 

Mato Grosso do Sul e do Recife impediram a leitura do livro “Enquanto o sono não vem” 

(BRANT, 2003) em escolas públicas, baseando-se em avaliações equivocadas de pais, de 

professores e até de políticos, que julgaram a abordagem de incesto inadequada às crianças8.  É 

importante ressaltar que se tratava de um reconto sobre uma história popular conhecida em 

várias regiões brasileiras, e que essa foi uma das obras selecionadas para integrar o acervo do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), programa financiado pelo 

Ministério da Educação.  

No ano seguinte, a obra “O menino que espiava pra dentro” (1983), escrita pela 

renomada Ana Maria Machado, foi alvo de críticas por parte de pais de alunos em uma escola 

privada em Recife, que alegaram haver apologia ao suicídio na obra9.  

Ainda em 2018, uma das obras que é objeto de estudo desta pesquisa também foi 

questionada por pais de alunos e por políticos. Trata-se de “Meus dois pais” (CARRASCO, 

                                                 
8 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/educacao/livro-recolhido-pelo-mec-nao-e-apologia-do-incesto-e-seu-
oposto/>. Acesso em nov. de 2019. 
  
9 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/foi-como-uma-bigorna-na-cabeca-diz-ana-maria-machado-
acusada-de-incitar-suicidio-23047123>. Acesso em nov. de 2019. 
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2010), que teve a sua circulação impedida nas bibliotecas das escolas municipais em Ijuí, uma 

cidade do estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a orientação do secretário municipal de 

educação10.  

Em setembro de 2019, durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, houve uma 

tentativa de censura, imposta pelo prefeito da cidade, à história em quadrinhos (HEINBERG, 

2016) que trazia um beijo entre dois personagens masculinos11.  

 

 
Figura 20: Beijo entre dois personagens masculinos na HQ da Marvel (HEINBERG, 2016) 

                                                 
10 Disponível em: <https://www.noroesteonline.com/pais-denunciam-livro-sobre-ideologia-de-genero-em-escola-
de-ijui/>. Acesso em nov. de 2019. 
 
11  Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49615034>. Acesso em nov. de 2019. 
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Em livros ilustrados endereçados a crianças, publicados na Europa, por exemplo, cenas 

de beijo gay como a da revista em quadrinhos são mostradas explicitamente; o que parece 

indicar que, na cultura europeia, há menos restrição ou censura ao tratamento dado a temas 

fraturantes como a homossexualidade. Os exemplos a seguir mostram beijos entre  persongens 

homossexuais em contos ilustrados, destinados a leitores iniciantes e a leitores em processo: 

 

 
 

Figura 21: Beijo entre duas personagens femininas em “Titiritesa” (Quintiá, 2008, p. 30) 

  

 

 
Figura 22: Beijo entre dois personagens masculinos em King & King (HAAN; NIJLAND, 2000) 
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Desse modo, se pode sistematizar a situação em que se efetiva o contrato comunicativo 

de Literatura Infantil que aborda temas fraturantes conforme o seguinte dispositivo: 

 

 

Quadro 7: Dispositivo do contrato comunicativo que se estabelece na Literatura Infantil 
que aborda temas fraturantes 

 

 

Segundo Evans (2015, p. 5), muitos adultos acreditam que livros ilustrados 

controversos e desafiadores não são adequados para crianças, entretanto, segundo a 

pesquisadora, são eles, enquanto adultos, que apresentam problemas para lidar com esses textos, 

já que crianças submetidas a pesquisas têm demonstrado um grau de maturidade impressionante 

para lidar com os desafios propostos nesses textos. Desse modo, depreende-se que a maior parte 

dos livros que tratam de temáticas fraturantes, que passam pelo mercado editorial e alcançam 

escolas, bibliotecas e livrarias, agradam às crianças e não divergem das representações sociais 

vigentes, pelo menos, não explicitamente. Além disso, não se pode esquecer que 

 
 

em suas origens, a literatura para crianças e jovens não privou seus leitores de temas 
violentos, mesmo porque as raízes do gênero estão profundamente arraigadas em 
contos populares, narrativas pródigas em violência de toda sorte, como muitos contos 



73 
 

de fadas que veiculam relatos macabros, cenas sangrentas, com sacrifícios humanos, 
inclusive. (MARTHA, 2010, p. 2) 

 
 
Tomlinson (apud Evans 2015) concorda que a abordagem da violência na infância não 

é novidade. Na Grécia Antiga, por exemplo, as crianças eram expostas a contos como o de 

Chronos, e na Idade Média, as crianças ouviam histórias de decapitação, envenenamento, 

assassinatos etc.  

Vale destacar ainda que, em suportes como filmes e animações, a violência é um tema 

recorrente em produções destinadas à infância e não costuma sofrer as mesmas restrições a que 

os livros literários são submetidos. Isso também pode ser percebido, inclusive, na abordagem 

da homoafetidade. Já há animações que possuem personagens homossexuais em seu enredo que 

se relacionam de modo explícito, a saber: “Steven Universe”; “Clarêncio, o otimista”; “Star 

vs. As Forças do mal”; “The loud house”. Entretanto, esses são programas transmitidos em 

canais de TV fechada, aos quais nem todos têm acesso. Embora um ou outro tenha causado 

certa repercussão negativa entre os espectadores, não se percebe desagravo semelhante àqueles 

ocorridos entre o público leitor das obras literárias mencionadas. 

 

 

3.2 OS MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO NO CONTO 
ILUSTRADO 

 

Segundo Charaudeau (2008), o sujeito seleciona e ordena categorias de língua para 

atualizar o seu projeto de fala, de acordo com a sua intenção psicossociolinguageira na produção 

do enunciado. A ocorrência e a recorrência de determinadas categorias de língua fazem com 

que o discurso seja estruturado de modo diferente em um texto. Segundo o autor, há quatro 

possibilidades de o sujeito estruturar o seu projeto de fala, ou seja, há quatro modos de 

organização do discurso, a saber: enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo.  

Vale destacar que a linguagem visual, embora não tenha sido contemplada 

prioritariamente pela perspectiva semiolinguística, também pode ter sua manifestação analisada 

por essa abordagem teórica. A seguir, os modos de organização serão tratados separadamente, 

levando em consideração os dois tipos de linguagem.  
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3.2.1 O MODO ENUNCIATIVO NO CONTO ILUSTRADO 

 

Charaudeau (2008, p. 82) afirma que “o verbo enunciar refere-se ao fenômeno que 

consiste em organizar as categorias de língua, ordenando-as de forma que deem conta da 

posição que o sujeito falante ocupa na situação de comunicação.” Como o modo enunciativo se 

apresenta na formulação do projeto de fala ou de escritura do sujeito comunicante, esse modo 

é essencial para a organização do discurso e, por isso, está presente em todo ato de linguagem, 

aliando-se aos outros três modos, oferecendo-lhes uma espécie de suporte para a encenação de 

cada um desses.  

No conto ilustrado, o escritor e o ilustrador são os indivíduos identificáveis pelo 

público como produtores da obra. Um tem à sua disposição as palavras, e o outro, as imagens, 

entretanto, também é muito comum que um único indivíduo escreva e ilustre uma obra infantil. 

Como o conto ilustrado é uma narrativa, o sujeito enunciador manifesta-se como o narrador da 

história, que pode ser percebido explicitamente, na parte verbal do texto, por meio da voz 

narrativa.  Quanto à parte visual do texto, nesse caso não há voz, e, sim, ponto de vista.  

Charaudeau (2008) postulou que o sujeito enunciador pode desempenhar três funções 

enunciativas, a saber: alocutiva, elocutiva e delocutiva.  

O comportamento alocutivo estabelece uma relação de influência entre narrador e 

leitor, impondo um comportamento ao leitor destinatário. O leitor destinatário, por sua vez, é 

instigado a reagir ao ato de linguagem do narrador de formas diferentes, de acordo com o modo 

como é interpelado.  

O comportamento elocutivo revela um ponto de vista do narrador sobre o mundo, sem 

que o leitor destinatário seja implicado diretamente. A enunciação produzida no 

comportamento elocutivo modaliza subjetivamente a verdade do propósito enunciado, 

situando-o no universo do discurso do narrador. 

O comportamento delocutivo tem como objetivo apagar a subjetividade do narrador 

no ato de enunciação e, assim como o comportamento elocutivo, não envolve o destinatário de 

forma direta. O leitor destinatário testemunha, de forma objetiva, o modo como os discursos do 

mundo se impõem a ele na narrativa: ou o narrador diz como o mundo se apresenta, de acordo 

com parâmetros não subjetivos, ou o narrador reproduz um ato de linguagem já produzido por 

outrem, atuando como um relator.  
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3.2.2 O MODO DESCRITIVO NO CONTO ILUSTRADO 

  

O ato de descrever, segundo Charaudeau (2008, p.111), “consiste em ver o mundo com 

o ‘olhar parado’ que faz existir os seres ao nomeá-los, localizá-los e atribuir-lhes qualidades 

que os singularizam”. Para a Teoria Semiolinguística, descrever é uma atividade de linguagem 

independente, capaz de estruturar a totalidade de um texto ou parte dele, nesse caso, integrando-

se aos outros modos de organização discursiva: narrativo e argumentativo.  

A parte visual do conto ilustrado mostra os elementos, enquanto a verbal os descreve. 

Isso remonta à oposição entre mimese e diegese feita por Platão (apud GENETTE,1976, p.262), 

em que a ação de descrever associada ao ato de contar seria uma imitação imperfeita, já a 

relacionada ao ato de mostrar seria, então, a perfeita.  

Por outro lado, para Goodman (apud SANTAELLA; NOTH, 2005, p. 19), as imagens 

têm, aproximadamente, o mesmo tipo de função das descrições, já que, antes de tudo, 

apresentam o objeto como deve ser visto. Desse modo, pode-se afirmar que a parte visual do 

texto seja prioritariamente descritiva. Além disso, conforme afirma Lima (1999, p.23), “a 

ilustração traz em si a palavra”, ou seja, os seres e os objetos só podem ser representados porque 

antes foram categorizados pela palavra.  

O modo de organização descritivo abarca componentes e procedimentos, formulados 

para a aplicação à linguagem verbal, mas, neste capítulo, será feita uma abordagem que 

contemple o fenômeno descritivo no conto ilustrado, utilizando também outros aparatos 

teóricos que contribuam para a explicação desse modo de organização.  

   

 

3.2.2.1 Os componentes da construção descritiva 

 

Charaudeau (2008, p. 112) denominou os componentes constituintes da construção 

descritiva como nomear, localizar-situar e qualificar. Segundo o autor, eles são, ao mesmo 

tempo, autônomos e indissociáveis.  

O processo de nomear seres do mundo é realizado através de uma dupla operação, que 

acontece, simultaneamente, somente na linguagem verbal.  O sujeito percebe uma diferença na 

continuidade do universo e a relaciona a uma semelhança, constituindo o princípio da 

classificação. A representação visual, nesse caso, manifesta o que foi primeiro nomeado pela 

linguagem verbal.  
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O componente localizar-situar determina o espaço e o tempo que um ser ocupa no 

mundo, na medida em que ele precisa dessa posição espaço-temporal para existir. Segundo 

Charaudeau (2008, p.174), esse componente produz um recorte objetivo do mundo, que é 

sobredeterminado por uma visão cultural de um grupo.  

 Nikolajeva e Scott (2011, p.85) postulam que a ambientação em um livro ilustrado 

“estabelece a situação e a natureza do mundo, onde ocorrem os eventos da história”. Nessa 

perspectiva, a ambientação pode contribuir, ainda, para outros aspectos relevantes no contrato 

de leitura, a saber: a construção de um clima afetivo que sensibilize emocionalmente o leitor 

diante de cenas grotescas, nostálgicas, cotidianas etc.; o desenvolvimento do enredo, quando o 

cenário sofre mudanças espaciais, locais e, mesmo, temporais;  e a identificação do gênero, 

quando se trata de contos de fadas, narrativas fantásticas etc.  

No livro ilustrado, segundo Nikolajeva e Scott (2011), dimensões espaciais de cenas 

internas e de paisagens externas e relações entre seres e objetos são descritas de modo mais 

eficiente na parte visual do texto. Contudo, apesar de a parcela visual se encarregar, com 

frequência, dessa representação, não é incomum que se encontrem obras, em que palavras e 

imagens reproduzam-se, mutuamente, sugerindo certa convergência de conteúdos entre as 

representações verbal e visual do texto. Segundo as autoras, em geral, as descrições verbais de 

personagens e de cenários costumam ser mínimas, já que “os leitores jovens detestam 

descrições e até as ‘pulam’ durante a leitura” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p.86). 

A ambientação cumpre, ainda, uma função importante quando um dos objetivos na 

narrativa é oferecer, para o leitor, informações sobre lugares e épocas pouco conhecidas, 

sobretudo para o leitor jovem. Nesse caso, segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 87), “o correto 

e cuidadoso delineamento da ambientação é tanto necessário como educativo”, já que a 

ilustração também pode ser um meio de acesso a realidades não experimentadas empiricamente 

pelo leitor.  

O componente qualificar, assim como o nomear, também reduz a infinidade do mundo, 

construindo classes e subclasses de seres. A qualificação atribui, de modo explícito, uma 

qualidade que caracteriza e especifica um ser; enquanto a nomeação identifica as propriedades 

internas que o constituem para classificá-lo. Segundo Charaudeau (2008, p. 115), “de fato, toda 

qualificação tem origem no olhar que o sujeito falante lança sobre os seres e o mundo, 

testemunhando, então, sua subjetividade”.   

No livro ilustrado, segundo Nikolajeva e Scott (2011), certas qualidades humanas 

perenes, como bravura, inteligência, inocência, e também descrições psicológicas são mais 

difíceis de serem representadas visualmente. Embora, as poses, os gestos e as expressões faciais 
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dos personagens possam sugerir emoções e atitudes, como medo, raiva, alegria, tristeza, as 

palavras podem expressar com mais precisão o que é da ordem do abstrato.  Por outro lado, 

descrições físicas de personagens são mais bem representadas pela parcela visual do texto, 

embora possam ser descritas também pela palavra.    

  

 

3.2.2.2 A encenação descritiva 

 

Segundo Charaudeau (2008, p. 139), a encenação descritiva é ordenada pelo sujeito 

descritor, que pode intervir explicitamente ou não no relato. Vale lembrar que o conto ilustrado 

é produzido não só pelo escritor, mas também pelo ilustrador da obra, embora, algumas vezes, 

escritor e ilustrador sejam o mesmo indivíduo. Dessa forma, ainda que essas duas funções sejam 

ocupadas por um só indivíduo, considera-se tanto o escritor quanto o ilustrador sujeitos 

descritores no conto ilustrado. 

De acordo com Charaudeau (2008, p. 139s), a descrição serve a algum propósito 

quando é posta em cena. O narrador, ao atuar como descritor, pode desejar que o seu relato 

produza efeitos de saber, de confidência, de realidade, de ficção e/ou de gênero.  

O efeito de saber é produzido todas as vezes que o descritor usa identificações e 

qualificações que o leitor não conhece.  

O efeito de confidência se apresenta em uma intervenção explícita ou implícita do 

descritor, ao exprimir sua apreciação pessoal. Para que o leitor adira ao ponto de vista do 

descritor, os efeitos de realidade e de ficção devem ser tratados juntos, porque é a alternância 

desses dois modos que constitui o pano de fundo de muitos relatos. De acordo com Oliveira 

(2003, p. 51), “o efeito de gênero resulta do uso de recursos discursivos, característicos de um 

gênero”. Cabe ressaltar que, para Charaudeau (2008), os textos são classificados em gêneros de 

acordo com as finalidades das situações de comunicação e dos projetos de fala de que resultam.   

As narrativas dos livros ilustrados analisados nesta pesquisa pertencem ao gênero 

conto. De acordo com Coelho (2000), o conto é uma das três formas básicas do gênero narrativo 

(ficção) e sua característica principal é retratar um momento significativo na vida de um 

personagem. Por isso, “tudo no conto é condensado: a efabulação12 se desenvolve em torno de 

                                                 
12 “Chamamos de efabulação o recurso pelo qual os fatos são encadeados na trama, na sequência narrativa. É o 
recurso básico na estruturação de qualquer narrativa, pois dele depende o desenvolvimento e o ritmo da ação. Em 
se tratando de literatura infantil, a estrutura mais adequada é a linear, ou melhor, a que segue a sequência normal 
dos fatos: princípio, meio e fim.” (COELHO, 2000, p.71). 
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uma única ação ou situação; a caracterização das personagens e do espaço é breve; a duração 

temporal é curta...” (CHARAUDEAU, 2008, p.71).  

 

 

3.2.2.3 Procedimentos de composição 

 

Segundo Charaudeau (2008, p.144), os procedimentos de composição do modo de 

organização descritivo manifestam-se na organização semiológica geral do texto. No caso do 

conto ilustrado, a parte verbal dificilmente se ocupará de longas e minuciosas descrições; ao 

contrário, ela costuma ser bastante condensada e curta, se comparada à parte visual, que pode 

ocupar a página toda ou uma página dupla do livro.  

A disposição gráfica da descrição, na parte verbal do conto ilustrado, pode ocupar 

espaços diferentes na página. Dependendo do modo como as partes visual e verbal se 

relacionam, segundo Linden (2011, p. 68), pode haver quatro tipos de diagramação diferentes 

no conto ilustrado, a saber: dissociação, associação, compartimentação e conjunção.  

Quando ocorre dissociação, a parcela verbal do conto ilustrado é, geralmente, 

apresentada na página esquerda sobre um fundo homogêneo, enquanto a parte visual ocupa a 

página direita, chamada página nobre. A dissociação é a disposição gráfica de separação 

máxima entre palavra e imagem no conto ilustrado, marcada, inclusive, pela dobra do livro. 

Esse tipo de organização faz com que o leitor passe da leitura da imagem à leitura da palavra 

ou vice-versa, dando ao texto um ritmo de leitura lento. 
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A associação reúne, no mínimo, um enunciado verbal e um visual na mesma página, e 

é o modo mais comum de organização gráfica no conto ilustrado. A parte verbal e a visual 

podem vir separadas por uma linha e apresentar fundos diferentes. Nesse caso, a parcela visual 

ocupa a maior parte da página e a parte verbal pode estar situada na parte inferior ou superior 

da página. A parcela visual também pode ocupar a totalidade da página dupla e a parte verbal 

concentrar-se em um espaço dessemantizado da ilustração, ou seja, em “um lugar onde não haja 

representação figurativa portadora de sentido” (LINDEN, 2011, p. 164). Da organização 

associativa resulta uma leitura dinâmica, devido à rápida sucessão de palavras e ilustrações. 

 

 

 

 

Figura 23: “O livro do Pedro, Maria dos 7 aos 8 anos” (BACELAR, 2008), exemplo de dissociação. 
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A compartimentação é um modo de diagramação semelhante ao das histórias em 

quadrinhos. A parte visual pode apresentar-se emoldurada, formando vários quadros, e a parte 

verbal pode aparecer próxima a esses quadros ou dentro de balões.  

 

 

 

Figura 24: Uncle Bobby´s  wedding (BRANNEN, 2008), exemplo de associação. 

Figura 25: “Meu amigo Jim” (CROWTHER, 2007), exemplo de compartimentação. 
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A conjunção é um modo de organização em que vários enunciados verbais aparecem 

entremeados à parte visual do texto, que, por sua vez, pode aparecer também em mais de um 

enunciado. Não costuma haver espaços reservados para uma parte ou para a outra. 

 

 

 

 

Em relação ao modo descritivo, no que tange especificamente à disposição gráfica da 

parte visual do conto ilustrado, é importante ressaltar, ainda, recursos muito comuns nessas 

obras: o enquadramento, o desenquadramento e a moldura da ilustração. De acordo com Linden 

(2011, p. 71), “a maneira como as imagens se inserem na página não deixa de ter implicações 

para a percepção que temos delas”. A autora refere-se ao modo como uma cena é recortada para 

ser apresentada ao leitor na parte visual do texto.  

Segundo Linden (2011, p.75), o enquadramento surgiu no cinema e, no livro ilustrado, 

designa a posição da moldura em relação à cena representada. Se a cena é vista de cima, a 

técnica é chamada de plongée; se o horizonte do leitor está em um plano mais baixo que o dos 

personagens, o procedimento é chamado de contraplongée.  

 

  

Figura 26: “Por quem me apaixonarei?” (PEÑA; MAJÁN, 2007), exemplo de conjunção. 
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Segundo Linden (2011), quando uma criança é representada, o enquandramento 

contraplongée é geralmente interpretado como o ponto de vista dela.  

 

 

Figura 27: And Tango makes three (RICHARDSON, PARNELL, 2005), exemplo de enquadramento plongée. 
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Figura 28: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010), exemplo de enquadramento contraplongée. 
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O desenquadramento de um personagem em uma cena também é um recurso muito 

usual no conto ilustrado. Segundo Linden (2011, p.76), o enquadramento reforça a importância 

do personagem e confere estabilidade à ilustração. No entanto, a descentralização de um 

personagem causa tensão e desequilíbrio e pode estar a serviço de uma intenção. Portanto, o 

leitor precisa aprender a interpretar o desenquadramento como elemento significativo à 

narrativa.  

Na capa da obra “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010), por exemplo, há três 

personagens, e dois desses estão desenquadrados propositalmente, o que causa um efeito de 

suspense em relação à identidade deles. As roupas dos personagens desenquadrados e a palavra 

pais no título da obra sugerem que se trata de dois homens. No entanto, a polissemia ainda 

permanece porque não se pode afirmar se se trata de um pai e um padrasto, dois padrastos ou 

dois pais.  

 

 

 

Figura 29: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010), exemplo de desenquadramento. 
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A parte visual do conto ilustrado pode ser emoldurada com contornos bem definidos, 

pode apenas estar emoldurada sem contorno ou pode se expandir até sangrar a página do livro. 

Surpreendentemente, esse elemento gráfico pode ser portador de significado; no entanto, 

segundo Groensteen (apud LINDEN, 2011, p. 71), “a primeira função da moldura é fechar a 

vinheta e, correlativamente, conferir-lhe uma forma particular”. Isso quer dizer que a moldura 

delimita um espaço narrativo coerente, ou seja, uma unidade dentro da narrativa visual. Além 

disso, a moldura forma um espaço geométrico e, com isso, o leitor pode identificar o centro a 

partir do qual o trabalho de interpretação da imagem se concentra. 

 

 

 

 

3.2.3  O MODO NARRATIVO NO CONTO ILUSTRADO 

 

Para que uma narrativa exista, é necessário que haja um indivíduo investido de 

intencionalidade, que queira transmitir uma experiência a alguém; pois contar não é somente 

descrever acontecimentos, mas uma atividade linguageira que permite ao sujeito construir um 

universo de representações de uma dada realidade, que, embora já passada, adquire existência 

dentro desse universo.   

Figura 30: Uncle  Bobby´s  wedding  (BRANNEN, 2008), exemplo de margens que sangram a página do livro. 
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 “Contar é, então, uma atividade linguageira, cujo desenvolvimento implica uma série 

de tensões e até mesmo de contradições” (CHARAUDEAU, 2008, p. 154). É inútil reivindicar 

veracidade nessa atividade, que é primordialmente ficcional. Não há correspondência exata 

entre a realidade e o que se conta sobre ela, pois a realidade não existe em si mesma, é produzida 

por alguém, munido de intencionalidade, a partir de seu próprio ponto de vista.   

 

 

3.2.3.1 Componentes da lógica narrativa 

 

Segundo Charaudeau (2008), os componentes da lógica narrativa são os actantes, os 

processos e as sequências.  

Os actantes são os papéis relacionados à ação do personagem. Para identificar o papel 

de um actante é preciso conhecer a situação de comunicação. Vale lembrar que, sob o ponto de 

vista da lógica narrativa, há actantes principais e secundários e, sob o ponto de vista de sua 

natureza, os actantes humanos, ou que agem como humanos, são os mais importantes. Também 

é importante destacar que um actante pode ser ocupado por mais de um personagem. 

O processo é uma unidade de ação que, vinculada a outras ações, transforma-se em 

função narrativa. Essa função está estritamente ligada ao papel narrativo do actante. E, assim 

como ocorre com o actante, esse processo pode abrigar mais de uma ação. Além disso, há uma 

função narrativa principal, que se torna responsável pelas grandes articulações da história, e as 

funções narrativas secundárias, que preenchem os espaços entre as outras. 

A narrativa apresenta uma sucessão de ações, que são ligadas pelo princípio de 

encadeamento e submetidas ao princípio da coerência. O princípio de intencionalidade atribui 

sentido a essas ações, porque se desenvolvem em razão de uma finalidade. E, por último, essa 

sequência de ações também ocorre de acordo com o princípio de localização, já que precisam 

de um enquadramento espaço-temporal para acontecer. 

O princípio da coerência determina que, em uma sequência de ações, algumas devem 

ter o papel narrativo de abertura e outras de fechamento. A ação de abertura é aquela que não 

possui antecedente que possa exercê-la, dando início a um processo narrativo. Já a ação de 

fechamento é aquela que não gera consequência e caracteriza a realização de um processo.  

O princípio de intencionalidade rege toda a narrativa. É a tomada de consciência que 

faz com que o sujeito perceba a ausência de algo e deseje preencher essa falta. Para isso, esse 

sujeito traça um projeto de busca, no qual pode ter êxito ou fracasso. Charaudeau (2008, p. 168) 

destaca esse percurso, valendo-se da proposta do semioticista C. Brémond. 
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O princípio de intencionalidade e o de coerência podem combinar-se e gerar estruturas 

encadeadas de modos diferentes. Quando as sequências sucedem-se linear e consecutivamente, 

o encadeamento é de sucessão. De outro modo, pode haver mais de uma sequência sendo 

realizada por actantes diferentes. Essas sequências podem desenvolve-se em paralelismo, de 

maneira autônoma; ou em simetria, quando a realização positiva de uma implica a efetivação 

negativa de outra. Pode haver, também, o encadeamento por encaixe, no qual sequências 

menores podem ser acrescentadas a sequências mais amplas para explicitar certos aspectos da 

narrativa. E, enfim, o princípio de localização, que pode interferir diretamente na organização 

da trama narrativa, como, por exemplo, quando a abertura e o fechamento das sequências 

ocorrem em lugares particulares ou em tempos diferentes, ou quando a passagem de uma 

sequência a outra corresponde à mudança de lugares.  

 

 
3.2.3.2 Procedimentos da configuração da lógica narrativa 

 

Segundo Charaudeau (2008, p.176), os componentes e a estrutura da lógica narrativa 

são observáveis a qualquer tempo, ou seja, são paradigmáticos. Por outro lado, os 

procedimentos ligados à aplicação dos princípios de organização da lógica narrativa tornam 

uma configuração particular.  

Os procedimentos de motivação intencional relacionam-se aos princípios de coerência 

e de intencionalidade, o que faz com que o personagem tenha ou não a intenção de executar 

uma determinada ação. No caso de um agente não apresentar motivação intencional por si 

mesmo, ele pode ser levado a agir por influência de outro actante ou por forças naturais de um 

actante não humano, como o destino, a fatalidade, o acaso, a pressão social, a malignidade do 

diabo, a punição divina etc. 

Os procedimentos ligados à cronologia submetem-se ao princípio de encadeamento e 

são responsáveis pela ordem e pela relação de causalidade entre as sequências. Segundo 

Quadro 8:  Percurso narrativo proposto por Brémond (apud CHARAUDEAU, 2008, p. 
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Nikolajeva e Scott (2011, p. 195), a causalidade e a temporalidade são aspectos essenciais da 

narrativa impossíveis de se expressar de forma direta, usando apenas signos visuais. Por isso, a 

narrativa verbo-visual requer um leitor capaz de realizar inferências.  

Acredita-se que o conto ilustrado seja narrativo e sequencial, embora a parcela visual 

seja estática. Para transmitir a sensação de movimento e de duração, usam-se diferentes códigos 

gráficos – muitos deles emprestados dos quadrinhos –, como borrões, linhas de movimento, 

distorção de perspectiva, representação de ação não concluída (como personagens com o pé 

levantado, retratando o movimento do andar) etc. No entanto, o recurso mais comum para 

expressar movimento em uma única imagem é a técnica conhecida como sucessão simultânea, 

em que um personagem é retratado várias vezes na mesma página ou em página dupla, 

sugerindo sucessão de momentos distintos com relação temporal ou, às vezes, causal. A 

mudança que ocorre em cada imagem deve ser interpretada como o fluxo de tempo que se passa 

entre uma cena antecedente e outra subsequente, que podem, inclusive, ser responsáveis pelo 

processo de abertura e de fechamento de uma sequência narrativa.  

A respeito da direção programada na leitura de imagens isoladas que expressem 

movimento, segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 213), “a maneira ‘natural’ de decodificar o 

movimento é da esquerda para direita, o modo como lemos palavras”. No entanto, pode haver 

livros ilustrados que não sigam essa padronização e instaurem outras ordens de leitura.  

Outra maneira de denotar movimento em livros ilustrados é por meio de sequência de 

imagens, ou seja, quando se retrata o fluxo de tempo de uma ação ou de um evento em mais de 

uma imagem.  

Livros ilustrados costumam usar páginas duplas para retratar uma cena única. 

Contudo, as páginas duplas podem ser usadas para implicar movimento ou relações causais, 

combinando, nas páginas par e ímpar, ilustrações que podem cooperar para o sentido ou se 

contradizer.  

De acordo com Charaudeau (2008), os procedimentos ligados à cronologia podem 

manifestar-se de forma contínua ou descontínua na narrativa. Em relação à duração temporal 

no conto ilustrado, pode-se afirmar, com Nikolajeva e Scott (2011, p. 218), que a parcela verbal 

é sempre contínua e linear, embora possa apresentar elipses temporais. A parcela visual, no 

entanto, é descontínua, pois não há como avaliar, de forma direta, quanto tempo se passou entre 

uma ilustração e outra.  

Na cronologia contínua em progressão, as sequências narrativas dependem de um 

mesmo actante e se sucedem de modo crescente, sem interrupção. Por outro lado, na cronologia 

contínua em inversão, são as ações que pertencem ao estado final de uma sequência narrativa 
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que abrem o relato, que, por sua vez, desenvolve-se mostrando a cadeia das causas que levaram 

ao estado final. 

Na cronologia descontínua em expectativa, uma descrição interrompe uma sequência 

narrativa em desenvolvimento, causando um efeito de expectativa, de suspense. De modo 

semelhante, na cronologia descontínua em alternância, uma sequência narrativa é interrompida 

por outra, que se desenrolava em paralelo à primeira e com um agente diferente da antecedente. 

O procedimento de encadeamento também rege os procedimentos ligados ao ritmo, 

que podem ora alongar, ora comprimir uma sequência narrativa. No primeiro caso, tem-se o 

procedimento de expansão e, no segundo, o de condensação. De forma análoga, Nikolajeva e 

Scott (2011, p. 218) tratam desse aspecto analisando a duração da narrativa pela parte verbal e 

pela visual, usando as categorias resumo e pausa. 

No princípio de condensação, para Charaudeau (2008), o relato das sequências é breve, 

enxuto; pode-se até omitir alguma sequência ou parte dela, o que se conhece como “salto no 

tempo”, formando uma elipse na narrativa. Para Nikolajeva e Scott (2011, p. 218), se o tempo 

da história é maior que o tempo de discurso, tem-se um resumo. A elipse seria a forma extrema 

de resumo, e o tempo de discurso seria zero.  

Por outro lado, no princípio de expansão, uma sequência narrativa é interrompida para 

dar lugar a uma descrição ou a uma sucessão encaixada de ações breves e rápidas, causando um 

efeito de cena, de atmosfera, de detalhe. Nikolajeva e Scott (2011, p. 218) afirmam que isso 

ocorre quando o tempo do discurso é maior que o tempo da história; tem-se, então, a pausa.  

Geralmente, nos livros ilustrados, a combinação temporal está em conflito. É 

extremamente comum que, nessas obras, a parcela verbal apresente um resumo, sob o princípio 

de condensação, em que o tempo da história seja mais longo que o tempo de discurso; e a parte 

visual denote uma pausa, regida pelo procedimento de expansão, em que o tempo de discurso 

seja indefinidamente longo, e o tempo da história seja zero.  

Os procedimentos ligados à localização espaço-temporal referem-se ao princípio de 

localização e dizem respeito à situação no tempo e posição no espaço. 

Quando a narrativa é composta de situações passadas, produz-se um efeito de ficção 

histórica. No entanto, quando a narrativa é situada no presente, o que se tem é um efeito de 

ficção autobiográfica ou de atualidade (verdadeira ou falsa). 
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3.2.3.3 A encenação narrativa 

 

A encenação narrativa, vista sob a ótica semiolinguística, compõe-se de um dispositivo 

semelhante ao da comunicação em geral, abrangendo dois espaços de significação, e congênere 

ao sistema de comunicação literária: 

 Um espaço externo ao texto (extratextual), onde se encontram, não apenas o escritor e 

o ilustrador da obra no polo de produção, mas também os outros os indivíduos envolvidos na 

feitura do livro.  E no polo de recepção, encontra-se o leitor. O objeto de troca desses seres 

dotados de uma identidade social é a narrativa verbo-visual contada como ficção. 

 Um espaço interno ao texto (intratextual), onde se encontram os dois sujeitos da 

narrativa: o narrador e o leitor-destinatário, que se definem como seres de papel, por possuírem 

uma identidade discursiva. O objeto de troca deles é um gênero particular de texto.  

 

 
Quadro 9:  Dispositivo de Encenação Narrativa no conto Ilustrado13 

 

                                                 
13 Quadro sistematizado pela autora desta pesquisa. 
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Os sujeitos que integram a encenação narrativa interagem uns com os outros de forma 

não simétrica, em seus respectivos espaços de atuação, tal qual o dispositivo de comunicação 

em geral.  

O escritor e o ilustrador possuem dois tipos de identidade, como “indivíduo” e como 

“escritor”/“ilustrador”14. O indivíduo vive e atua na vida social, tem personalidade própria, 

conhece experiências individuais e coletivas, pode ser testemunha de uma história vivida, 

aparecendo, na narrativa, como personagem. O indivíduo relaciona-se com o leitor real, que, 

por sua vez, é chamado a verificar a verossimilhança dos fatos narrados, recorrendo à sua 

própria experiência de vida. O escritor e o ilustrador possuem um nome e uma biografia pública 

– baseada em suas produções. Por causa de seu papel social particular, estão sempre munidos 

de um projeto de escritura e de ilustração, os quais dependem de suas experiências individuais 

e coletivas. Na maior parte do tempo, só aparecem através de seu próprio ato de escritura e de 

ilustração, de sua ideologia socioartística. O escritor e o ilustrador exigem um “leitor-real” que 

possua competência de leitura para reconhecer a natureza dos atos de escritura e de ilustração, 

transformando-o, com isso, em “leitor-possível”. 

No espaço intratextual, há o narrador, que é um ser de papel, que desempenha a função 

que lhe é atribuída na narrativa, no caso das narrativas analisadas nesta pesquisa, a de ‘narrador-

contador. Contudo, Charaudeau (2008) também descreve a função de “narrador-historiador” 

para aquele que organiza a história contada de forma objetiva, fazendo uso de arquivos, 

testemunhos e documentos, aproximando a narrativa à realidade.  

O “narrador-contador” é responsável por organizar a história contada dentro de um 

mundo inventado. O “narrador-historiador” implica um “leitor-destinatário” que deve receber 

a narrativa como representação de algo real. Vale lembrar que esse “leitor-destinatário” se 

distingue do “leitor-real” convocado como indivíduo, devido à função que lhe é imposta15. Já o 

                                                 
14 Na Teoria da Literatura, são usadas outras designações, como, por exemplo, autor empírico e autor textual, para 
deixar bem clara a ideia de que “o primeiro possui existência como ser biológico e jurídico-social e de que o 
segundo existe no âmbito de um determinado texto literário, como uma entidade ficcional que tem a função de 
enunciador do texto e que só é cognoscível e caracterizável pelos leitores desse mesmo texto (AGUIAR E SILVA, 
1999).  
 
15 A Teoria da Literatura denomina leitor pretendido ou visado, “o leitor que o emissor tem em mente, ao escrever 
um texto ou um fragmento de texto” (AGUIAR E SILVA, 1999, p.308), ao passo que chama de leitor empírico ou 
real, “o leitor concreto que, num dado tempo e num dado contexto social, lê um certo texto e que tanto pode ser 
um leitor coetâneo como um leitor temporalmente distanciado em relação à data da produção desse mesmo texto, 
um leitor com características muito similares como um leitor com características muito diversas em relação ao 
leitor ideal previsto ou desejado pelo autor” (AGUIAR E SILVA, 1999, p.310). Além disso, a Estética da Recepção 
designou como leitor implícito “a função de um leitor enquanto virtual instância decodificadora, indispensável 
para que a estrutura textual se actualize em concretizações múltiplas e diversas” (AGUIAR E SILVA; 1999, p.313). 
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“narrador-contador” convoca um “leitor-destinatário” que deva receber e compartilhar a 

história contada como fictícia.  

 

 

3.2.3.4 Procedimentos de configuração da encenação narrativa 

 

Os procedimentos de configuração da encenação narrativa estão relacionados à 

identidade, ao estatuto e aos pontos de vista do narrador na situação de comunicação. 

Em relação à identidade, pode-se afirmar, conforme Charaudeau (2008), que, em uma 

narrativa, só é possível perceber certos aspectos subjetivos do autor-indivíduo. O autor-

indivíduo manifesta-se, explicitamente, como um narrador-personagem a partir de marcas 

discursivas que remetem ao seu contexto sócio-histórico ou às suas concepções ideológicas, 

atuando como um cronista, observador e testemunha de um fato característico de sua época ou 

agindo como um contador-testemunha de sua própria vida, expondo suas opiniões pessoais 

sobre o tema. Esses recursos tendem a produzir um efeito de verismo dos fatos apresentados ou 

de apelo ao leitor, quando se espera o compartilhamento de ideias.  

Segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 157), somente na narrativa verbal é possível 

fazer interpelações diretas ao leitor ou comentar os eventos e os personagens. Na narrativa 

visual, a interferência do narrador é extremamente limitada; mas pode ocorrer, por exemplo, se 

a ilustração trouxer um personagem que olhe diretamente para o leitor ou se os personagens 

estiverem em um nível abaixo do olhar do leitor.  Além disso, o ilustrador-indivíduo apenas 

pode explicitar ideologias de forma indireta, pois a ilustração é previamente categorizada pela 

palavra, e é a palavra que se inscreve em formações discursivas distintas, não a ilustração. O 

que o ilustrador pode fazer é representar um conceito por meio de gestos e de expressões faciais, 

por exemplo, mas isso não revela nem o foco interno do personagem, nem a subjetividade do 

ilustrador-indivíduo.  

A identidade do autor-escritor, por sua vez, pode apresentar marcas discursivas no 

próprio corpo do texto que remetam ao fazer da escritura, produzindo relatos em primeira ou 

em terceira pessoa. Também é muito comum o escritor justificar o seu projeto de escritura em 

um prefácio. Esses procedimentos causam efeitos de verismo e de cumplicidade com o leitor.  

Uma vez que se consegue perceber até a identidade do escritor na narrativa, constatar 

a presença e a intervenção do narrador é uma tarefa ainda mais exequível. No entanto, esse 

narrador pode se apresentar sob duas configurações, ora como narrador-historiador, ora como 

narrador-contador. 
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O narrador-historiador apresenta marcas discursivas que pretendem apagar a sua 

subjetividade para fazer o leitor crer que os fatos se impõem por sua credibilidade histórica. 

Já o narrador-contador revela-se no modo como organiza a narrativa. Pode manifestar-

se, explicitamente, na parcela verbal do texto pelo uso de pronomes pessoais em primeira pessoa 

e quando implica, diretamente, o leitor por meio de interpelações ou, discretamente, por 

intermédio de enunciados que possuam valor de reflexão comum.  

Segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 156), as quatro maiores evidências do narrador 

na história são i. a descrição do cenário, ii. a descrição do personagem, iii. o resumo dos 

acontecimentos e iv. os comentários sobre os acontecimentos ou as ações dos personagens. No 

conto ilustrado, somente as duas primeiras características podem ser verbais ou visuais, as duas 

últimas só podem ser verbais.  

Em relação ao estatuto do narrador, Charaudeau (2008, p. 194) esclarece que esse é 

um aspecto importante para a análise da narrativa porque a partir da relação que o narrador 

estabelece com a história contada é que se pode verificar o ponto de vista por ele adotado. A 

determinação do estatuto do narrador responde à questão “quem conta a história de quem?” 

Nessa perspectiva, Charaudeau (2008) descreve três categorias para essa instância, a saber: o 

narrador que conta a história de outrem, o narrador que conta a sua própria história e a existência 

de muitos narradores. 

O narrador que conta a história de outrem é externo à história, assumindo um 

comportamento delocutivo. Vale destacar que sua identidade, nesse caso, é a de autor-escritor. 

Charaudeau (2008, p. 194) destaca que, nessa categoria, o narrador pode apresentar dois 

estatutos: ou o narrador é totalmente exterior, já que conta uma história da qual é totalmente 

ausente enquanto personagem; ou o narrador, não sendo o herói da narrativa, apresenta-se como 

observador ou testemunha dos acontecimentos contados. Em livros ilustrados, de acordo com 

Nikolajeva e Scott (2011, p.158), em geral, tanto o narrador verbal quanto o visual não 

participam da história e são oniscientes. Isso conduz à hipótese de um narrador adulto, o que 

causa certo distanciamento do leitor destinatário. No entanto, com o objetivo de diminuir essa 

assimetria, tem sido recorrente, nessas obras, o uso de um narrador-contador verbal criança, 

inserido na história como personagem, inclusive, que constrói uma narrativa em primeira 

pessoa, tornando-se um narrador que conta a sua própria história.  

Esse narrador que conta a sua própria história, por sua vez, está no interior da narrativa, 

cujo personagem principal é ele mesmo. Ele assume, portanto, um comportamento elocutivo. 

De acordo com Charaudeau (2008, p. 195), nesse caso, é importante destacar que o narrador 

pode ser o porta-voz do autor-indivíduo-escritor, ou de outro indivíduo que coincide com ele 
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mesmo ou do narrador-personagem, que é ao mesmo tempo autor-indivíduo e um indivíduo 

fictício.  

Quando existem muitos narradores, a narrativa é um jogo de encaixe de histórias, cada 

uma tendo o seu próprio narrador. Contudo, há sempre um narrador primário, que corresponde 

ao autor-escritor, e um ou mais narrador(es) secundário(s), cuja história integra-se à principal.  

Segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 155), “a narratologia faz uma distinção essencial 

entre voz narrativa (quem fala) e ponto de vista (quem vê)”. Isso quer dizer que a parcela verbal 

do texto pode apresentar perspectivas e pontos de vista fixos ou variáveis, como se pode ver 

nas categorias que descrevem o estatuto do narrador quanto à voz narrativa; mas a parcela visual 

só pode expressar uma perspectiva e um ponto de vista fixos, imposto pelo ilustrador. Por isso, 

as autoras afirmam que, em um livro ilustrado, as palavras transmitem primordialmente a voz 

narrativa, enquanto o ponto de vista é transmitido, primordialmente, pela imagem.  

Os pontos de vista do narrador estão relacionados ao saber que ele possui sobre os 

personagens. Apesar de esse ser um aspecto já bastante estudado pela Teoria da Literatura, 

Charaudeau (2008) salienta que não é plausível categorizar as narrativas por meio de um ponto 

de vista único, já que é bastante difícil o narrador mantê-lo ao longo do texto. Por isso, com o 

objetivo de determinar os componentes que constituem a organização narrativa de um texto, 

Charaudeau (2008, p.199) aposta na distinção entre dois pontos de vista: externo e interno, que, 

se combinados com as outras categorias da narrativa, organizam esse modo de discurso.  

O ponto de vista externo, objetivo, é aquele em que o narrador expõe a exterioridade 

do personagem, sua aparência física, seus fatos e gestos visíveis, tudo o que é possível de ser 

percebido pela visão ou verificado pelo saber. O ponto de vista externo pode ser verificado 

tanto na parcela verbal quanto na parte visual do livro ilustrado. 

Já o ponto de vista interno, subjetivo, é aquele em que o narrador expressa os 

sentimentos, os pensamentos e os impulsos interiores do personagem, os quais podem não ser 

verificados por um outro sujeito diferente do narrador, se estivesse no lugar dele. O ponto de 

vista interno não pode ser tratado pela parte visual do conto ilustrado de forma direta; por isso, 

o uso de introspecção é limitado nessas obras.  

É bastante comum que, em um conto ilustrado, o ponto de vista na parcela visual não 

coincida com a voz narrativa na parte verbal do texto. Fazer uso de um narrador criança, por 

exemplo, que narre sua própria história em primeira pessoa, só é possível na parcela verbal, 

pois na visual, ele jamais poderia ser visto pelo leitor. Só assim o ponto de vista do leitor seria 

o mesmo do narrador. Por isso, o que comumente ocorre, é que a parte visual do conto ilustrado 
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traz o ponto de vista sofisticado do narrador adulto. Essa discrepância pode acarretar certa 

dificuldade de identificação entre um leitor iniciante e esse “eu” da parcela visual.  

A fim de paliar a discrepância entre o adulto e a criança, por exemplo, algumas obras 

de potencial destinação infantil apresentam estratégias discursivas de captação, como investir 

em autores infantis, por exemplo, simulando um contrato menos assimétrico, pois, se os 

interlocutores são crianças, partilham imaginários sociodiscursivos semelhantes e, por isso, 

estariam legitimados a falar um ao outro com propriedade.  

No mercado editorial independente, essa é uma estratégia bastante recorrente, como se 

pode constatar em Ana e suas pérolas (2015), por exemplo, publicado em 2015, em formato 

digital16, escrito e ilustrado por uma menina, aos nove anos de idade. Outros exemplos da 

presença de crianças na instância de produção são as recentes autobiografias, escritas por atrizes 

adolescentes, nomeadamente, O Diário de Maisa (2016) e O Diário de Larissa Manoela (2016). 

Essa última recebeu o Prêmio Avena Publish News, na categoria Literatura infantojuvenil, 

devido ao recorde de vendas.  

No entanto, a presença da criança na instância de produção não garante a autenticidade 

de um projeto de influência social proveniente do universo infantil, já que parece não ser 

possível impedir a interferência do adulto, ou seja, não é assegurada à criança liberdade para a 

criação de um mundo ficcional a partir de seu próprio ponto de vista, de suas necessidades, de 

seus questionamentos, ainda mais se for dissonante dos valores éticos e sociais vigentes.  

Há bastante tempo que se percebe essa tentativa (frustrada) de encobrir a perspectiva 

do adulto na Literatura Infantil. É recorrente o uso de um personagem criança como narrador-

contador e herói de sua própria história com a finalidade de promover a identificação do leitor 

jovem com a obra, caracterizando uma estratégia discursiva de captação. Dessa forma, aquela 

assimetria típica do contrato de Literatura Infantil parece ser atenuada, já que o enredo resulta, 

aparentemente, do ponto de vista de uma criança.  

Em “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010), por exemplo, se observa o aceite 

romantizado de uma criança ao relacionamento homoafetivo de seu pai. Após uma crise de 

rejeição ao namorado do pai, o menino ainda atribui a ele uma paternidade parcial.  

 
 

Cortei a primeira fatia do bolo. Botei num pratinho. De repente, senti uma tremenda 
coragem. E um sentimento incrível explodiu dentro de mim. Estendi o braço e dei a 
primeira fatia do bolo para o Celso, dizendo em voz bem alta:  
- Você também é meu pai! (CARRASCO, 2010, p.36) 

  

                                                 
16 Disponível em: https://leiturinha.com.br/blog/livros-feitos-por-criancas/. Acesso em 21/01/2019. 
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Desse modo, percebe-se o que Noldeman e Remeir (2003, p.97) afirmam,  

 
children’s literature, then, represents an effort by adults to colonize children: to make 
them believe that they ought to be the way adults would like them to be, and to make 
them feel guilty about or downplay the significance of all the aspects of their selves 
that inevitably don’t fit the adult model.17 

 
 

 

3.2.4 O MODO ARGUMENTATIVO NO CONTO ILUSTRADO 

 

A argumentação, de acordo com Charaudeau (2008, p.202), “não está no âmbito das 

categorias de língua, mas sim da organização do discurso”, pois, para a perspectiva 

semiolinguística, a argumentação não se manifesta somente por meio de conectores lógicos em 

uma sequência de frases, mas também no que está implícito na enunciação.  

Esse ponto de vista é compartilhado também por estudiosos de outras abordagens 

linguísticas, como Koch (2000), por exemplo, que diferencia recursos argumentativos 

linguísticos de não-linguísticos. De acordo com essa perspectiva, a orientação argumentativa 

de um enunciado pode aparecer de maneira aberta, na estrutura argumentativa das frases, 

através dos mecanismos semânticos projetados pela própria língua ou, também, pode ser velada, 

na enunciação, por mecanismos capazes de estabelecer relações de natureza não linguística, que 

passam pelo raciocínio, pelas intenções e pelas reações dos interlocutores. 

Ainda na Antiguidade Clássica, os gregos situaram a argumentação no centro da 

Retórica, pois tinham convicção de que era possível exercer influência sobre outra pessoa não 

só por meio da razão, mas também pela via da emoção. Esse aspecto constitutivo faz, até hoje, 

com que os estudos da argumentação distingam “de um lado o que pertence ao raciocínio, livre 

dos resíduos da psicologia humana; de outro, o que pertence à persuasão e que se mede pela 

capacidade de comover o outro através dos movimentos da psicologia” (cf. CHARAUDEAU 

2008, p. 202). 

Durante algum tempo, certa tradição filosófica aproximou a argumentação da lógica 

formal, contida nas operações matemáticas. No entanto, a Linguística retomou a distinção feita 

                                                 
17 A Literatura Infantil, portanto, representa um esforço dos adultos para colonizar as crianças: para fazê-las 
acreditar que deveriam ser da maneira que eles gostariam que fossem, e fazê-las sentir-se culpadas ou subestimar 
a importância de todos os aspectos de si mesmas que inevitavelmente não se encaixam no modelo adulto. 
[Tradução nossa] 
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pelos gregos e voltou a considerar, de um lado, o estudo do raciocínio linguístico e, de outro, o 

estudo da orientação argumentativa. 

Outras abordagens linguísticas, entretanto, debruçaram-se sobre o estudo da 

argumentação e produziram um legado terminológico abundante, mas não equivalente. Termos 

como argumentação, raciocínio, demonstração, persuasão, explicação, refutação, implicação, 

justificativa etc. podem não ser considerados da mesma forma por teorias linguísticas 

diferentes.  

Para Charaudeau (2008, p.205), a argumentação manifesta-se em uma relação 

triangular, como ilustrado no quadro abaixo:  

 

 

Quadro 10: Relação triangular argumentativa (CHARAUDEAU, 2008, p. 205) 
 

 

Como se pode ver, uma argumentação reúne os seguintes elementos: uma proposta 

sobre o mundo, que provoque um questionamento em alguém quanto à sua legitimidade, um 

sujeito que se engaje nesse questionamento e desenvolva um raciocínio, e um outro sujeito que 

se constitua como alvo dessa argumentação. Vale destacar que o sujeito alvo pode aceitar ou 

refutar a argumentação que lhe é apresentada.  
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A Literatura Infantil muitas vezes esteve permeada por intenções 

psicosociolinguageiras que visam a persuadir o leitor criança a aderir a um comportamento 

desejável. É nesse sentido que se pode afirmar que o contrato de comunicação que se estabelece 

pela Literatura Infantil é uma prática argumentativa. Charaudeau (2008) afirma que a 

argumentação é uma atividade discursiva que visa a uma busca dupla: à racionalidade, que 

tende a um ideal de verdade, e à influência, que tende a um ideal de persuasão. Portanto, o 

argumentativo, na perspectiva de organização do discurso, configura-se como um dispositivo 

que permite a produção da argumentação e se compõe de razão demonstrativa e de razão 

persuasiva. Desse modo, pode-se dizer que a Literatura Infantil serve a um propósito 

argumentativo na medida em que sustenta uma razão persuasiva.   

 

 

3.2.4.1 Componentes da lógica argumentativa 

 

A relação argumentativa é composta pelos seguintes elementos: uma asserção de 

partida, uma asserção de chegada e uma ou mais asserções de passagem. A asserção de partida 

é um dado de partida que admite uma outra asserção, ou seja, fato do qual decorre uma 

consequência; por isso, é chamada também de dado ou premissa. A asserção de chegada 

representa o que deve ser aceito em decorrência da asserção de partida, ou seja, a consequência. 

A asserção de passagem, por sua vez, é o elemento que justifica a relação de causalidade entre 

a asserção de partida e a de chegada. Vale destacar que a asserção de passagem ou a série de 

asserções, na maioria das vezes, não é dita e representa um universo de saberes que evidencia 

como os fatos estão determinados na experiência ou no conhecimento de mundo do sujeito 

argumentante. A asserção de passagem é chamada de prova, inferência ou argumento. 

Charaudeau (2008, p.210) representa esse encadeamento do seguinte modo:  
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Quadro 11: Relação da proposição argumentativa (CAHRAUDEAU, 2008, p. 210) 
 

 

Como a relação argumentativa constitui-se por causalidade, segundo Charaudeau 

(2008), “é normal que as relações lógicas pertencentes às categorias da Implicação e da 

Explicação sejam destinadas a expressá-las”. Isso não impede, entretanto, que outras relações 

lógicas participem da relação argumentativa e adquiram um valor de causalidade, como pode 

ser visto nas articulações de conjunção, disjunção, restrição, oposição, causa, consequência e 

finalidade. 

A articulação lógica entre a asserção de partida e a de chegada apresenta também um 

vínculo modal que pode situá-la em eixos diferentes. Uma premissa que pode ter mais de uma 

conclusão estaria situada no eixo do possível, já uma premissa que só pode ter uma única 

asserção de chegada como conclusão estaria situada no eixo do obrigatório.  

 

 

3.2.4.2 A encenação argumentativa 

 

Para a Teoria Semiolinguística, enunciar uma proposta sobre o mundo não é suficiente 

para constituir uma argumentação. Nessa perspectiva, afirma-se que, para que uma asserção 

seja considerada argumentativa, ela deve inscrever-se em um dispositivo argumentativo, pois 

“à razão demonstrativa deve associar-se uma razão persuasiva” (CHARAUDEAU, 2008, p. 
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220). O sujeito enunciador deve estar em relação com o destinatário em uma situação de 

comunicação, que, por sua vez, deve posicionar-se em relação ao que está sendo proposto.   

Portanto, para a Teoria Semiolinguística, o dispositivo argumentativo abarca três 

quadros: a proposta, a proposição e a persuasão. A proposta comporta uma ou mais asserções 

que afirmam algo sobre o mundo e é também chamada de tese. Já a proposição corresponde ao 

posicionamento do sujeito enunciador que profere a proposta, podendo apresentar seu 

assentimento ou sua recusa a determinado ponto de vista. A persuasão, por sua vez, está ligada 

ao modo de organização enunciativo do discurso, ao colocar em evidência um quadro de 

raciocínio persuasivo, que se presta a refutar, justificar ou ponderar o posicionamento expresso 

na proposição em relação à proposta. Charaudeau representa, do seguinte modo, esses espaços 

no dispositivo argumentativo:  

 

Quadro 12: Resumo do Dispositivo Argumentativo (CHARAUDEAU, 2008, p.225) 



101 
 

É importante enfatizar que o sujeito destinatário se posiciona em relação à proposta 

que lhe é apresentada, podendo revelar-se contrário à argumentação que lhe é apresentada.  

 

 

3.2.4.3 Procedimentos da encenação argumentativa 

 

A encenação argumentativa consiste na utilização dos componentes de seu modo 

próprio de organização para a construção da argumentação. O sujeito que quer argumentar 

realiza certos procedimentos para validar a sua proposta, uma vez que precisa provar que seu 

quadro de questionamento é justificável.  Os procedimentos da encenação argumentativa, 

portanto, contribuem para provar a validade de uma argumentação e são categorizados como 

procedimentos semânticos, discursivos e de composição. 

Os procedimentos semânticos são aqueles que fazem uso de argumentos baseados em 

consenso social, ou seja, asserções fundamentadas em valores e domínios de avaliação 

compartilhados por um grupo. Já os procedimentos discursivos utilizam categorias de língua 

ou procedimentos de outros modos de organização do discurso com a finalidade de persuadir o 

destinatário. Dentre esses, destacam-se a definição, a comparação, a citação, a descrição 

narrativa, a reiteração e o questionamento. E, por fim, os procedimentos de composição são 

aplicados à estrutura do texto e podem ser empregados para construir uma composição linear 

ou classificatória, como em resumos, quadros e figuras, por exemplo.  

O conto ilustrado permite o uso de todos esses procedimentos para que a instância de 

produção possa alcançar persuasivamente o seu objetivo. Em primeiro lugar, o conto ilustrado 

pressupõe que haja possibilidade de partilha parcial ou total, entre escritor e leitor, acerca do 

imaginário sociodiscursivo mobilizado na obra. Por meio do conto ilustrado, também se faz uso 

do procedimento discursivo, já que esse gênero participa da categoria descrição narrativa. Por 

fim, o procedimento de composição aplicado ao dispositivo argumentativo do conto ilustrado é 

linear, já que é o procedimento mais adequado para que as crianças pequenas ingressem no 

mundo das narrativas.  

O conto ilustrado, assim como os outros procedimentos mencionados, serve como 

prova para validar a argumentação proposta pela instância de produção da obra. Em se tratando 

de contos que abordem temas fraturantes, como a homoafetividade e a homoparentalidade, por 

exemplo, acredita-se que fazer uso de um conto ilustrado para persuadir a opinião da criança é 

o meio mais eficaz de que se pode dispor.  
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4 TEMAS FRATURANTES NO ÂMBITO DA LITERATURA INFANTIL 

 
 

Certas Palavras 
 

Certas palavras não podem ser ditas  
em qualquer lugar e hora qualquer.  

Estritamente reservadas  
para companheiros de confiança,  

devem ser sacralmente pronunciadas  
em tom muito especial  

lá onde a polícia dos adultos  
não adivinha nem alcança.  

 
Entretanto são palavras simples:  

definem  
partes do corpo, movimentos, actos  

do viver que só os grandes se permitem  
e a nós é defendido por sentença  

dos séculos.  
 

E tudo é proibido. Então, falamos.  
 

Carlos Drummond de Andrade 
 
 
É notório o crescimento da produção contemporânea de livros infantis que abordam 

temáticas relacionadas a questões sociais, econômicas e até políticas nas últimas décadas. De 

acordo com Ramos (2013, p. 302), o tratamento dado a esses temas considerados difíceis, o 

gênero e a forma que estruturam obras dessa natureza têm qualificado a Literatura Infantil 

reconhecidamente como “inclusiva e abrangente”, o que segundo a autora, também revela “a 

ligação estreita [da Literatura Infantil] com a evolução da sociedade”.  

Neste capítulo, serão tratadas questões relativas à abordagem da homoafetividade e da 

homoparentalidade como temas fraturantes na Literatura Infantil, tal como a trajetória histórica 

que motivou a exclusão e a inclusão desses tópicos nos livros infantis.  

 

 

4.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIO-HISTÓRICA DA 
INSERÇÃO DE TEMAS FRATURANTES NA LITERATURA 
INFANTIL 

 

Segundo Colomer (2017), as mudanças ocorridas na sociedade pós-industrial 

influenciaram a representação do mundo na literatura infantojuvenil. De acordo com a autora, 

o avanço tecnológico, a expansão mercadológica das multinacionais, o aumento do tempo de 

produção, a concentração de bens materiais para o desfrute do ócio ocorreram de forma rápida 
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e contribuíram para gerar uma sensação de insegurança e um comportamento individualista. 

Com efeito, os livros passaram a retratar as relações familiares como fonte de segurança para 

proteger o sujeito de um mundo de solidão e de competitividade, encheram-se de humor e de 

fantasia, incorporaram novos valores e ampliaram sua rede temática para enfrentar conflitos 

intra e interpessoais.   

Alguns limites entre o mundo infantil e o adulto foram anulados, e a Literatura Infantil 

passou a abordar temas antes considerados inadequados para crianças. Apesar disso, Ramos et 

al. (2017) advertem que a subversão não deve ser elencada como característica exclusiva da 

pós-modernidade, pois muitas obras de destinação infantil anteriores a esse período tiveram 

claramente o objetivo de se opor ao conjunto de normas e convenções vigentes. Esses novos 

temas versavam sobre o enfrentamento da dor, a saber: doenças, morte, mazelas, maus-tratos, 

considerando o conflito como uma parte inevitável da vida. 

Contudo, percebe-se que alguns temas difíceis parecem ter sido mais tolerados do que 

outros no campo literário infantil. De acordo com Tatar (apud Evans, 2015), por exemplo, 

depois que perceberam que suas histórias estavam sendo contadas a crianças, os irmãos Grimms 

julgaram o sexo como tema inadequado, mas a violência, não.  

Entre os temas difíceis, o sexo ainda é um tema tabu na literatura infantojuvenil, pois 

quanto mais explícita a sua abordagem, mais polêmica a obra é considerada. Recentemente, no 

Brasil, o atual Presidente da República, em sua campanha presidencial, criticou a obra Aparelho 

Sexual e Cia (BRULLER, 2007), escrito pela francesa Hélène Bruller e ilustrado pelo suíço 

Zep, afirmando que o livro “é uma porta aberta para a pedofilia e que todo ele é uma coletânea 

de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo”18. Com esse 

discurso, o então candidato Jair Bolsonaro angariou muitos votos, chegando esse fato a ser 

apontado, inclusive, como um dos mais significativos que determinaram a sua vitória19.   

A sexualidade é parte integrante da vida do ser humano, e vários aspectos da 

subjetividade de um indivíduo são afetados por ela, como, por exemplo, o sexo, a orientação 

sexual e a identidade de gênero. A sexualidade não se limita ao ato sexual, pois está presente 

no toque, no abraço, no gesto, na palavra e em todas as expressões humanas que produzem 

sensações de prazer.  

                                                 
18 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/livro-exibido-por-bolsonaro-nunca-foi-
adotado-pelo-mec-diz-editora.shtml>. Acesso em abr. de 2019.  
 
19 Disponível em: < https://www.uol/eleicoes/especiais/jair-bolsonaro-eleito-presidente-eleicoes-2018.htm#o-
que-determinou-a-vitoria-de-bolsonaro>. Acesso em abr. de 2019. 
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 Foucault (1988) apresenta aquilo que chamou de “hipótese repressiva”, sobre a qual 

levanta dúvida. Não entanto, o teórico afirma que não tinha o objetivo de mostrar que a 

interdição ao sexo era  falsa, mas almejava recolocá-la em uma economia geral dos discursos 

sobre o sexo, na sociedade moderna, a partir de século XVII. Tal hipótese, amplamente 

conhecida, afirma que o exercício da sexualidade, a partir do século XVII, foi confinado ao 

núcleo da família burguesa – constituído por um homem e uma mulher –, com a finalidade de 

garantir-lhes a reprodução humana: 

 
A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A 
família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de 
reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-
se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, 
reservando-se o princípio do segredo (FOUCAULT, 1988, p. 9). 

 
 

De acordo com a hipótese repressiva, a partir desse período, teve início certa vigilância 

ao sexo, já que, antes disso, as práticas não eram secretas, os gestos eram diretos, as palavras 

não eram medidas e não se tinha vergonha de certos discursos. Não era ecandaloso, nem 

incômodo, por exemplo, crianças terem seus corpos observados por adultos. 

A época em que se começou a crer que o sexo deveria ser regulado e praticado somente 

por um casal legitimado coincide com o desenvolvimento do capitalismo na sociedade 

burguesa. Para Foucault (1988), o sexo passou a ser reprimido porque era incompatível com a 

dinâmica laboral, que explorava intensamente a força de trabalho do ser humano. Essa energia, 

por sua vez, não poderia ser dissipada com prazeres, exceto aquele destinado à reprodução. 

Desse modo, práticas sexuais estéreis deveriam ser extintas, reduzidas ao mutismo. Segundo 

Foucault (1988):  

 
 

Isso seria próprio da repressão e é o que a distingue das interdições mantidas pela 
simples lei penal: a repressão funciona, decerto como condenação ao 
desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, afirmação de inexistência 
e, consequentemente, constatação de que, em tudo isso, não há nada para dizer, nem 
para ver, nem para saber. (FOUCAULT, 1988, p. 10) 

 
 
As crianças, por exemplo, como não fazem sexo, não poderiam sequer falar em 

qualquer manifestação voluptuosa. As práticas consideradas “sexualidades ilegítimas”, como a 

homossexualidade, por exemplo, foram banidas do espaço social puritano e confinadas a um 

lugar onde não incomodassem a ordem burguesa, sob um discurso clandestino, marginalizado, 

mas lucrativo.  
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Como se pode constatar, houve um esforço conjunto para que certas práticas sexuais 

fossem reprimidas desde o século XVII. Foucault (1988) distingue as fontes que fomentaram 

essa empreitada em instâncias de produção de discursos, de poder e de saber. Para os objetivos 

desta análise, importam as de produção de discursos, que, como será visto, podem organizar 

silêncios e construir realidades.  

Entretanto, para Foucault (1988), com a repressão, no campo do discurso, houve um 

processo inverso, os discursos proliferaram em torno do sexo, fato que ganhou força a partir do 

século XVIII e levou o filósofo a tratar esse fenômeno como hipótese repressiva. A incitação 

ao discurso acerca do sexo ocorreu no campo institucional, onde se exerce o poder, com o 

objetivo de controlar a sua prática, ditar suas regras, definindo o que era lícito e ilícito. Segundo 

Foucault (1988, p. 38), “até o final do século XVIII, três grandes códigos explícitos – além das 

regularidades devidas aos costumes e das pressões de opinião – regiam as práticas sexuais: o 

direito canônico, a pastoral cristã, e a lei civil”. Vale lembrar que essas orientações estavam 

destinadas às relações matrimoniais, já que práticas sexuais fora do casamento eram 

condenáveis, tratadas como vícios, delitos, crimes e até aberrações, como no caso de pessoas 

hermafroditas, por exemplo, que representavam um desafio a ser categorizado pela lei.  

  A persistência do aparecimento de práticas sexuais periféricas no século XIX levou 

a medicina a se apropriar dessa seara, explicando as práticas sexuais “incompletas” como 

patologias, e a administrar a gestão de todas essas ocorrências. Com isso, houve incorporação 

das “perversões” e uma nova especificação dos indivíduos. O homossexual do século XIX, que 

antes era considerado um sodomita, torna-se um personagem, com um passado, um caráter, 

uma forma de vida. Entretanto,  

 
 

Nada do que ele é, no fim das contas, escapa à sua sexualidade. Ela está presente nele 
todo, subjacente a todas as suas condutas, já que ela é o princípio insidioso e 
infinitamente ativo das mesmas; inscrita sem pudor na sua face e no seu corpo já que 
é um segredo que se trai sempre. É-lhe consubstancial, não tanto como pecado 
habitual, porém como natureza singular. (FOUCAULT, 1988, p. 43) 

 
 
Contudo, as pesquisas avançaram, mas só em 17 de maio de 1990, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) deixou de considerar o homossexualismo – como era designado o 

relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo – como distúrbio mental, e desde então, a 

homossexualidade não figura entre as doenças catalogadas pela OMS. Essa data se tornou 

reconhecida internacionalmente como o dia de combate à homofobia; no entanto, o Brasil só 
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passou a celebrá-la oficialmente em 2010. Entretanto, em 1975, a própria Organização Mundial 

de Saúde já ressaltava que, 

 

para Pinto, a influência cultural é tão forte que exerce maior influência do que a 
natureza. Segundo ele, quando se estuda a ‘psicologia da sexualidade’, chega-se à 
constatação de que a sexualidade humana possui mais traços culturais do que naturais. 
Sua plasticidade e variabilidade, seus componentes simbólicos, e sua configuração 
cultural, ultrapassam a instintividade constituindo-se muito mais como fruto da 
reflexão e como resultado do vivido e da educação. (OMS, 1975, apud FURTADO, 
2017, p. 41) 

 
 

De acordo com Ramos (2009), a homossexualidade começou a ser trabalhada em 

livros infantis, a partir de 1980, nos Estados Unidos e nos países nórdicos europeus, como 

resultado da abertura dessas sociedades às reivindicações de várias minorias. Desde então, a 

homossexualidade e a família homoparental começaram a se tornar temas principais e 

secundários em criações literárias destinadas a crianças e jovens. No entanto, no Brasil, a 

publicação nacional de obras que se ocupem dessas temáticas ainda é muito pequena, e a 

maioria dos livros dessa natureza ainda são traduções de obras estrangeiras.  

 

 

4.2 O CONTEXTO SOCIAL BRASILEIRO ACERCA DA 
HOMOSSEXUALIDADE E DA HOMOPARENTALIDADE  

 

Segundo Evans (2015, p. 4-5), não há expressões definidas em âmbito acadêmico para 

tratar de temas que expressam problemas ou dificuldades sociais. Contudo, as designações 

comumente usadas para tratar de questões consideradas de alta complexidade encerram 

conotações negativas, dentre as quais destacam-se: “estranhos, incomuns, perturbadores, 

chocantes, problemáticos, curiosos, questionadores e filosóficos”. Levando em consideração o 

contexto social brasileiro atual, em que a aceitação da homossexualidade ainda não é um 

fenômeno plenamente admitido, o termo fraturante, usado por Ramos (2009), foi escolhido para 

designar, também nessa pesquisa, a homoafetividade e a homoparentalidade como temáticas 

que expõem a não aceitação dessas condições humanas como fraturas.  

A manifestação da homossexualidade ainda é objeto de contradição no meio social 

brasileiro. Ao mesmo tempo em que uma pesquisa realizada pelo Datafolha20, em 2018, 

mostrava que a maioria das pessoas concorda que a homossexualidade deve ser aceita na 

                                                 
20 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/10/27/74-dos-brasileiros-acham-que-a-
homossexualidade-deve-ser-aceita-por-toda-a-sociedade-diz-datafolha.ghtml>. Acesso em abr. de 2019. 
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sociedade, a intolerância à diversidade de sexualidades alcançava níveis impressionantes de 

violência. Essa pesquisa foi realizada em virtude do segundo turno das eleições presidenciais 

no Brasil, entre os dias 24 e 25 de outubro de 2018 e teve a participação de 9.173 eleitores, em 

341 estados brasileiros. As pessoas deveriam responder com qual das seguintes frases 

concordavam: “A homossexualidade deve ser aceita por toda sociedade” ou “A 

homossexualidade deve ser desencorajada por toda a sociedade”. O resultado foi o seguinte: 

74% dos entrevistados responderam que concordavam que a homossexualidade deveria ser 

aceita, 18% admitiram que deveria ser desencorajada e 8% não souberam responder. 

O relatório publicado pelo Grupo Gay da Bahia, referente ao mesmo ano,21 apresenta 

indíces altíssimos de ações violentas contra homossexuais, os quais, inclusive, continuam 

sustentando o Brasil na primeira posição da escala de países em que há mais mortes de lésbicas, 

gays, bissexuais e transsexuais por homicídios e suicídios.  

Não obstante, a luta por dignidade liderada por organizações LGBT tem conseguido 

dar visibilidade às demandas desse grupo que, aos poucos, vem conquistando direitos civis e 

ocupando espaços sociais.  

Algumas das conquistas bem sucedidas no Brasil, válidas para todo território nacional, 

foram a normatização do nome social e o reconhecimento de gênero de pessoas LGBT pelos 

órgãos e entidades de administração pública, em 2016. E, antes disso, em 2011, a aprovação da 

união estável de pessoas do mesmo sexo, que foi convertida em 2013 para casamento, o que 

permitiu aos casais homossexuais exercerem o direito à adoção. Em junho de 2019, o Superior 

Tribunal Federal (STF) determinou que a discriminação do indivíduo pela sua identidade de 

gênero ou pela sua orientação sexual também seja punida pela Lei de Racismo (7716/89), que, 

até então, abarcava crimes contra preconceito de cor, raça, etnia, religião e procedência 

nacional. O STF ainda ampliou a Lei Maria da Penha, passando a incluir transexuais ao grupo 

de pessoas amparadas pela lei. Contudo, as entidades representativas de LGBT continuam 

lutando para que seja criada uma lei federal específica para casos de homofobia, como já existe 

em alguns estados do Brasil e  em cerca de quarenta países no mundo todo.  

Apesar de amparada por lei, a homoparentalidade ainda é vista como prática ilegítima, 

por não corresponder ao padrão familiar tradicional, em que somente a um homem e a uma 

mulher são atribuídas as respectivas posições de pai e mãe. Sem qualquer fundamentação 

                                                 
21 O Grupo Gay da Bahia, fundado em 1980, é a organização não governamental mais antiga no Brasil, que ainda 
está em atividade pela defesa de pessoas LGBT.  Os dados estatísticos apresentados no relatório mencionado são 
as informações mais recentes a que se tem acesso e se encontram disponíveis em: 
<https://homofobiamata.wordpress.com/homicidios-de-lgbt-no-brasil-em-2018/>. Acesso em abr. de 2019.  
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teórica ou empírica, alega-se que a falta de referenciação do gênero ausente pode determinar, 

como homossexual, a orientação sexual da criança adotada pelo casal homossexual. Portanto, 

esses casais não estariam aptos a criar e/ou educar uma criança dentro dos parâmetros éticos e 

morais vigentes, por causa de sua orientação desviante e desviadora da tradição. 

 
4.3 IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO HOMOSSEXUAL 

 
 

Amaram o amor urgente 
As bocas salgadas pela maresia 

As costas lanhadas pela tempestade 
Naquela cidade 
Distante do mar 

Amaram o amor serenado 
Das noturnas praias 

Levantavam as saias 
E se enluaravam de felicidade 

Naquela cidade 
Que não tem luar 

Amavam o amor proibido 
Pois hoje é sabido 

Todo mundo conta 
Que uma andava tonta 

Grávida de lua 
E outra andava nua 

Ávida de mar 
[...] 

Chico Buarque 

 
 
Desde que a criança nasce, espera-se que ela apresente comportamentos sociais 

associados ao que se ensina ser adequado para o gênero correspondente ao seu sexo biológico. 

No meio familiar, na escola, no espaço religioso, as crianças vão sendo ensinadas a agir 

conforme um conjunto de regras determinadas para meninos e meninas. Essas formas 

diferenciadas de existir enquanto seres humanos e de ser reconhecido como pertencente ao 

gênero masculino ou ao gênero feminino são consideradas naturais, assim como o sexo 

biológico.  

A possibilidade recorrente de não haver correspondência entre sexo biológico e 

identidade de gênero é uma proposta de concepção de mundo já bastante estudada no meio 

acadêmico. Segundo a filófosa Butler (2017, p. 26), essa distinção entre sexo e gênero atesta o 

fato de que “por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é 

culturalmente construído: consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo nem 

tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo”.  
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Em relação à orientação sexual, segundo Furtado (2017, p. 45-46), atualmente, há três 

distinções aceitas por toda comunidade acadêmica, nomeadamente, a homossexualidade, a 

heterossexualidade e a bissexualidade. Além dessas, há ainda a assexualidade, que apesar de 

ser vista por uma parcela de estudiosos como um problema associado à falta de libido e 

distúrbios emocionais, pode vir a ser classificada como uma modalidade de orientação sexual.  

Para Butler (2017), o gênero é a apropriação de significados culturais por um corpo 

sexuado; além disso, o sexo pode ser interpretado de forma múltipla pelo gênero. Contudo, a 

filósofa ainda alega que a noção de classificação binária do próprio sexo biológico não pode 

ser fixa, assim como a identidade de gênero não o é, pois para definir tanto o gênero quanto o 

sexo há um discurso que se destina a estabelecer certos limites para as possibilidades culturais. 

Entretanto, Butler (2017) não quer dizer que toda e qualquer possibilidade de gênero seja 

realizável, mas que são as delimitações feitas pelo discurso que condicionam as experiências:  

 
 

Tais limites se estabelecem sempre nos termos de um discurso cultural hegemônico, 
baseado em estruturas binárias que se apresentam como a linguagem da racionalidade 
universal. Assim, a coerção é introduzida naquilo que a linguagem constitui como o 
domínio imaginável do gênero. (BUTLER, 2017, p.30) 

 
 

Para perceber como a linguagem constrói a realidade, a teoria semiolinguística ressalta 

a influência dos imaginários sociodiscursivos nessa dinâmica e destaca a atuação do sujeito.  

 

 

4.4 OS IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS  
 

 

A interação com o entorno físico, social e cultural leva o sujeito a (re)construir novos 

modos de se referir ao mundo para dar conta de suas demandas discursivas. Com isso, 

Charaudeau (2006), baseado na noção de imaginário social, postula que os imaginários 

sociodiscursivos desempenham o papel de espelho identitário frente aos membros de um grupo 

social, materializados em comportamentos sociais e em atividades coletivas.  

Os imaginários são engendrados pelos discursos que circulam nos grupos sociais, que 

se organizam em sistemas de pensamento coerentemente criados por valores, representam o 

papel de justificativa da ação social e se depositam na memória coletiva (CHARAUDEAU, 

2006). Os imaginários são apreendidos por meio do discurso e estão fundamentados em saberes 
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de crença e saberes de conhecimento. Os saberes, portanto, são maneiras de dizer tais discursos 

enunciados, uma vez que colaboram para a estruturação dos sistemas de pensamento.   

Os saberes de crença são estabelecidos por meio da subjetividade, isto é, os valores e 

conhecimentos sobre o mundo são construídos a partir daquilo que pode ser captado pelo ser 

humano por meio dos sentidos. De acordo com os saberes de crença, essa subjetividade se 

sobrepõe ao mundo.  

Os saberes de conhecimento, por sua vez, tendem a estabelecer uma verdade acerca 

dos fenômenos do mundo, livres da subjetividade do sujeito. Esses saberes são construídos a 

partir de uma lógica científica, resultado de uma verificação ou experimentação, que podem ser 

atestados e comprovados no mundo real. No âmbito do saber científico, o conhecimento do 

mundo se impõe ao homem, ou seja, a representação da realidade vale pelo conhecimento do 

próprio homem. Segundo Charaudeau (2006), essa razão implica fiadores, ou seja, algo ou 

alguém que abone um determinado parecer, tornando-o uma prática de uso coletivo. Os saberes 

de conhecimento são divididos em saber científico e saber de experiência. 

O saber científico baseia-se nos procedimentos de observação, de experimentação e de 

cálculo, os quais utilizam ferramentas, como o microscópio, para ver o mundo ou realizam 

certas operações com auxílio de tecnologia, cujos propósitos são assegurar que esses 

procedimentos e esses instrumentos possam ser verificados e utilizados por qualquer outra 

pessoa com a mesma habilidade. É interessante destacar, como exemplo, o fato de que, embora 

não se possa ver a terra girar em torno do sol, esse conhecimento é comprovado por pesquisas 

científicas.     

 O saber de experiência constrói uma explicação para o mundo baseando-se em 

experiências vivenciadas, que podem ser comprovadas sem o auxílio de instrumentos especiais. 

Esse saber tem origem na experiência cotidiana dos indivíduos. Por exemplo, se alguém solta 

um objeto que está seguro nas mãos, sabe que o mesmo irá cair. Se alguém quiser comprovar 

essa experiência, basta realizar o mesmo procedimento e terá o mesmo resultado. Trata-se, neste 

caso, de uma experiência comprovada e universalmente compartilhada, pois não é necessário 

conhecer as leis da gravidade para reconhecer que, ao largar um objeto, ele irá cair.  

No que se refere aos saberes de crença, Charaudeau (2006) divide-os em saber de 

revelação e saber de opinião. O saber de revelação justifica-se a partir de uma verdade exterior 

ao sujeito, que, ao contrário do saber de conhecimento, não precisa ser provada, razão pela qual 

ela tem uma adesão plena do sujeito. Mas, para essa adesão ser justificada, deve haver textos 

que a testemunhem de forma mais ou menos transcendental (pensamento que não resulta da 

experiência), textos que tenham um caráter sagrado, desempenhando o papel de valores de 



111 
 

referência absoluta para que a adesão ocorra. Esses discursos pautados por evidências estão 

ligados a ideologias e doutrinas.  

 O saber de opinião, por sua vez, tem origem em um processo de avaliação pelo qual 

o sujeito toma posições sobre os fatos do mundo. Como em todo saber de crença, o mundo não 

se impõe ao sujeito, ao contrário, o sujeito é que se impõe ao mundo.  A opinião é o resultado 

de um movimento de apropriação de saberes que advêm das proposições circulantes em um 

grupo social. Esse saber é pessoal e compartilhado e, por isso, pode ser contestado. Todo juízo 

de opinião é subjetivo e fundamentado em saberes partilhados. Por essa razão, esse saber 

assume uma função identitária. 

 A opinião comum é definida como um julgamento de caráter generalizante, difundido 

socialmente. É expressa por meio de provérbios e ditos populares. Na opinião comum, o sujeito 

não produz argumentos próprios, pois se apropria do julgamento, da doxa.  

A opinião relativa diz respeito a um sujeito individual ou a um grupo específico. O 

sujeito emite uma opinião relativa como: “Penso que na Europa uma boa escolha é a França”. 

Subentende-se, com este enunciado, que há pessoas cujas opiniões diferem daquela. O saber de 

crença de opinião relativa presentifica-se em espaços de discussão democráticos.       

A opinião coletiva é a avaliação que um grupo faz sobre outro grupo. Esse tipo de 

julgamento visa definir, qualificar e essencializar o grupo focalizado. 

Nota-se, então, que os imaginários sociodiscursivos são concebidos a partir dos 

diferentes tipos de saberes encontrados na sociedade. São esses tipos de saberes que firmam os 

discursos circulantes e servem como argumentos para a criação dos imaginários. O quadro a 

seguir apresenta os tipos de saber, conforme proposto por Charaudeau (2006, p.63): 
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Quadro 13:  Esquema de representação da Gênese do Saber postulado por Charaudeau 
(apud MOTA, 2015, p. 60) 

 

De acordo com Charaudeau (2017), os saberes de opinião sustentam o posicionamento 

dos sujeitos em relação às temáticas sociais concernentes à comunidade em que vivem. A não 

aceitação da homossexualidade já perpassa o quarto século e, consequentemente, desde então, 

a homoafetividade tem sido considerada como uma relação imprópria. Silva et al. (2017) 

verificaram que as seguintes expressões sintetizam as motivações que sustentam o discurso 

contrário à homoparentalidade:  

 
 

1) crianças que são adotadas por gays viriam a ser homossexuais no futuro;  
2)crianças criadas por casais do mesmo sexo, apresentariam comportamentos 
diferentes das criadas por heterossexuais; 
3) a importância do referencial de ambos os sexos, para o desenvolvimento saudável 
da criança, além de argumentos morais contra a homossexualidade, pautados numa 
esfera de inferiorização e associação direta à promiscuidade e à exposição a AIDS e 
DST’s. (SILVA et al., 2017, p. 67) 

 
 
Desse modo, infere-se que o imaginário sociodiscursivo de objeção à 

homoparentalidade, assim como o de reprovação ao relacionamento homoafetivo, são 
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construídos pela opinião coletiva de grupos heterossexuais que buscam deslegitimar casais 

homossexuais para o exercício da paternidade.  

De acordo com Charaudeau (2017), em situações de comunicação em que há 

divergência de posicionamentos, a troca linguageira estabelecida é antagônica. Devido à sua 

relevância para o bem-estar social, percebe-se que as temáticas abordadas nesta pesquisa são 

frequentemente discutidas em arenas públicas, ou seja, são postas em cena em situações de 

comunicação em que há um auditório.  Além disso, são tratadas sob pontos de vista polarizados 

e raramente há acordo entre os protagonistas da situação de comunicação. Por isso, para 

Charaudeau (2017), essas temáticas são objeto de controvérsias sociais. Para entender o 

funcionamento do dispositivo que rege esse tipo de troca linguageira e os efeitos de sentido que 

dele provêm, será feita uma breve exposição sobre o gênero controvérsia. 

 

 

4.5 CONTROVÉRSIA, UM GÊNERO ESPECÍFICO DE TROCA 
ANTAGÔNICA 

 

Charaudeau (2017) afirma que o modo como os sujeitos se posicionam para tratar uma 

temática determina o gênero da troca linguageira. As situações de comunicação abrigam trocas 

colaborativas ou antagônicas.  Em trocas de natureza colaborativa, a expectativa pode ser de 

reciprocidade ou de solicitação; já em trocas de cariz antagônico, as relações são de oposição. 

As trocas linguageiras de confronto apresentam características comuns, a saber: a 

concentração temática e a relação de oposição entre pontos de vista diversos. Charaudeau 

(2017) categorizou essas trocas como: discussão, controvérsia, debate e disputa.  

A situação de comunicação definida como controvérsia ocorre em um espaço aberto 

ou fechado, que Charaudeau (2017, p. 31) denomina “arena”.  Além disso, essa é uma troca 

feita em relação a um terceiro público e sempre apresenta uma ancoragem institucional. 

Segundo Charaudeau,  

 
 
Une controverse ne tient pas seulement à la rhétorique argumentative, car elle dépend 
à la fois de ce que l’on sait de la qualité des participants, du type de relation 
interactionnelle dans lequel ils sont placés et de ce que le dispositif de mise en scène 
donne à entendre”22. (CHARAUDEAU, 2017, p. 30) 
 
 

                                                 
22 Uma controvérsia não se deve apenas à retórica argumentativa, porque depende tanto do que se sabe sobre a 
qualidade dos participantes, do tipo de relação interacional em que são colocados e do que o dispositivo de 
encenação sugere. [Tradução nossa]. 
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Na controvérsia, os protagonistas objetivam invalidar a argumentação alheia e 

estabelecer um ponto de vista que prevaleça para todos. Devido a esse traço característico de 

adesão, Charaudeau (2017) alega que a controvérsia é um gênero mais persuasivo do que 

argumentativo, embora o teórico também afirme que são raras as vezes em que há mudança de 

posicionamento de um dos protagonistas nessa situação de comunicação. 

Com a finalidade de expressar a possiblidade de convergência entre posicionamentos 

diferentes, Charaudeau (2017, p.23) recorre aos termos, em francês, décidable e indécidable. 

Se, em uma situação de comunicação, os protagonistas compartilham concepções, métodos e 

objetivos que possibilitam a resolução de oposições, considera-se, nesse caso, que haja 

convergência para uma verdade, ou seja, essa seria uma troca com decibilidade. No entanto, se 

uma situação de comunicação não ocorrer em um terreno comum, em que os posicionamentos 

são radicalmente opostos, e não permitir nenhuma possibilidade de resolução de conflito, essa 

troca será com indecibilidade. 

É bastante comum que, em trocas de confronto, um dos protagonistas empregue uma 

atitude discursiva polêmica para injuriar o interlocutor e impor o seu ponto de vista. Para 

Charaudeau (2017), a polêmica situa-se fora da argumentação e pode envolver estratégias 

discursivas que afetam, por exemplo, a credibilidade e a legitimidade do interlocutor. Ao fazer 

uso de estratégias polêmicas, o protagonista pode fazer com que a troca linguageira evolua para 

outro gênero, aumentando o grau de indecibilidade. Por exemplo, a controvérsia pode se tornar 

uma disputa, se estratégias polêmicas forem empregadas com o objetivo de invalidar o 

argumento do outro.  

No quadro demonstrativo a seguir, pode-se perceber como os gêneros antagônicos 

situam-se de acordo com o grau de polêmica e de decibilidade que apresentam: 
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Indecibilidade                                                                                +  Polêmica 

                                                                                                       

 

                                                                                                         Disputa 

                                                                                                      

 

                                                                                                         Debate                       

         

 

                                                                                                     Controvérsia  

 

                                                                                                    

                                                                                                        Discussão 

Decibilidade                                                                          

                                                                                                

                                                                                                   -  Polêmica 

Quadro 14: Esquema de graus de oposição das trocas de confronto23 
 

 

Vale salientar, ainda, que a discussão é um termo genérico que pode substituir a 

controvérsia e o debate, mas nunca a disputa. Enquanto gênero da troca linguageira, a discussão 

é o que encerra maior possiblidade de mudança de posicionamento e o que contém o menor 

grau de polêmica, ao contrário da disputa, intitulado por Charaudeau (2017, p. 22) como 

dialogue de sourds. 

Segundo Charaudeau (2017, p. 25), uma discussão pode se tornar uma controvérsia se 

se concentrar em um único tema. A controvérsia, por sua vez, pode se transformar em um debate 

se envolver interlocutores que orientem a temática discutida em várias direções. Dessa forma, 

depreende-se que a controvérsia é um gênero que discute uma questão particular por meio do 

confronto de posicionamentos polarizados. Charaudeau (2017) elencou controvérsias de ordens 

científica, doutrinária e social.  

                                                 
23 Esquema baseado em Charaudeau (2017), organizado e traduzido pela autora da pesquisa.  
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As controvérsias sociais, nas quais a homoparentalidade e a homoafetividade se 

encaixam, são difundidas publicamente e não são tomadas como objeto de discussão apenas 

por especialistas. A temática abordada pela controvérsia social é constituída pelo saber de 

opinião que se alinha a uma opinião institucionalizada e está relacionada a eventos globais e de 

interesse comum àqueles que vivem em sociedade. Por causa dessa tematização múltipla, as 

controvérsias sociais podem ser geradas em grupos diferentes. A homoparentalidade, por 

exemplo, é um tema que pode ser visto pela ótica do poder legislativo do governo, de grupos 

religiosos, de pedagogos, de psicólogos etc.  

A expectativa dos protagonistas em uma troca composta de controvérsias sociais não 

é a comprovação da verdade, mas a defesa de um valor moral que constitui um ponto de vista. 

A verdade, na controvérsia social, é um julgamento feito por convicção, ou seja, uma 

proposição do mundo que advém de um sujeito e de sua subjetividade.  
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5 ANÁLISE DO CORPUS  

 

O livro ilustrado necessita de um leitor que não acredite nele. 

Odilon Moraes 

 

Nesta seção, serão analisadas as obras que compõem o corpus. O critério estipulado para 

a seleção de livros foi a inscrição de suas respectivas narrativas no gênero conto ilustrado. No 

entanto, entre as três obras escolhidas, há uma não prototípica que apresenta na narrativa muitas 

características formais que a aproximam do conto ilustrado. Desse modo, o corpus é formado 

por dois contos ilustrados e um livro com ilustração.  

 
 
5.1 A METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

Nesta pesquisa, pretende-se analisar os contratos de comunicação instaurados por obras 

verbo-visuais que abordam os temas fraturantes homoafetividade e homoparentalidade. 

Acredita-se que esses contratos de comunicação sejam capazes de persuadir o leitor a aderir a 

sua proposta de mundo, que versa sobre a legitimidade de relações homoafetivas e da 

homoparetalidade, além de incentivar o respeito a essas configurações de afeto.  

Essa pesquisa inscreve-se no campo da Análise do Discurso e investiga o discurso de 

aceitabilidade, manifestado na materidade verbo-visual de obras endereçadas prioritariamente 

a crianças. Por meio de uma análise qualitativa, a partir dos postulados da Teoria 

Semiolinguística, proposta por Patrick Charaudeau (2001, 2004a, 2004b, 2008, 2009), busca-

se descrever a finalidade psicossociodiscursiva que rege o contrato de comunicação nessas 

referidas obras. Para isso, percebeu-se a necessidade de descrever o circuito do contrato de 

comunicação, reconhecendo os parceiros que compõem a parte externa da situação de 

comunicação, bem como os protagonistas na parte interna do dispositivo. De igual modo, 

constatou-se a importância de identificar as propostas de interlocução que essas obras lançam 

ao leitor e as visadas discursivas que compõem a própria finalidade psicossociodiscursiva delas.  

O corpus de análise desta pesquisa é composto pelas seguintes obras em Língua 

Portuguesa: “Amor de mãe”, de origem brasileira, publicada em 2017, escrita por Lô Carvalho 

e ilustrada por Aline Casassa; “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8 anos”, cuja escritura e 

ilustração são da portuguesa Manuela Bacelar, publicado em Portugal em 2008 e sem edição 
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brasileira até o momento; e as duas edições brasileiras de “Meus dois pais”, escrita por Walcyr 

Carrasco, cujas ilustrações são de Laurent Cardon, em 2010, e de Ana Matsusaki, em 2017.   

Como a conformação do discurso nessas obras realiza-se também pela linguagem visual, 

foi preciso recorrer a estudos de base semiótica como os de Santaella (2012) para tratar da 

interação verbo-visual que constitui esses textos. Livros formados a partir de relações 

indissociáveis entre a parcela visual e a parte verbal são denominados livros ilustrados e podem 

abarcar gêneros como o conto ilustrado, que materializa o texto de “Amor de mãe” 

(CARVALHO, 2017) e o de “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008). Quanto 

às duas edições da obra de Carrasco (2010; 2017), “Meus dois pais”, percebeu-se que apesar de 

serem categorizadas como livros com ilustração, as duas edições da mesma obra apresentam 

características formais e semânticas que as assemelham ao conto ilustrado. Portanto, decidiu-

se investigar também a materialidade verbo-visual desses projetos de escritura. Para examinar 

a materialidade do texto nas obras verbo-visuais, invesitu-se em uma descrição feita a partir dos 

postulados semiolinguísticos a respeito dos modos de organização do discurso e dos 

pressupostos acerca do livro ilustrado, empreendidos por Nikolajeva e Scott (2011), Linden 

(2011), Ramos (2009, 2018) e Feres (2016).   

 

 

5.2 O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO EM “AMOR DE MÃE” 
(CARVALHO, 2017) 

 

“Amor de mãe” (CARVALHO, 2017) reúne um conjunto de temas fraturantes 

(RAMOS, 2009) em seu enredo, a saber: a homoafetividade, a entrega de crianças para adoção, 

sobretudo a de crianças negras, e a adoção dessas crianças por casais homossexuais. Entretanto, 

estima-se que a instância de recepão reconheça a homoparentalidade como a temática 

preponderante entre as demais, o que parece não ter sido o principal objetivo desse projeto de 

escritura, conforme se pode inferir a partir do posfácio da obra:  

 
 

Este livro foi escrito a partir de uma história real. De uma não, de muitas histórias que 
aconteceram e ainda acontecem de verdade: a história de pais que não podem cuidar 
dos seus filhos (mas sonham que eles tenham uma família) e a história de homens e 
mulheres que não podem ter filhos (mas que também sonham em ter uma família). A 
adoção de um filho é algo muito importante tanto para a criança como para os adultos. 
Juntos, eles formam uma família! 
Mas esse livro também mostra que as famílias são sempre muito especiais, cada uma 
do seu jeito. Você reparou nisso?  
Conheço muitas famílias diferentes. A família da história deste livro é formada por 
duas mulheres que adotaram um filho [...]. (CARVALHO, 2017, p. 36) 
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No que tange ao ordenamento interno (CHARAUDEAU, 2008, p. 148) das 

características elencadas pela instância de produção para descrever a obra, pode-se deduzir que, 

como a composição familiar homoparental é introduzida especificamente somente no terceiro 

parágrafo, para a instância de produção, provavelmente, a homoparentalidade não deveria ser 

o tema principal da obra. No entanto, baseando-se na cobertura figurativa da narrativa, pode-se 

afirmar que a homoparentalidade é a temática que ganha maior relevo em relação aos outros 

temas abordados pela obra.   

O protagonista Luan é um menino negro que parece ter sido posto para adoção ainda 

bebê e, logo, foi adotado por um casal de mulheres. A narrativa sucede na escola quando Luan 

está a escrever cartões para o dia das mães. Entretanto, o narrador afirma que essa é uma 

atividade mais trabalhosa para o menino, já que ele deve confeccionar não apenas um, mas dois 

cartões para homenagear suas mães. A partir disso, o narrador apresenta a rotina de Luan com 

cada uma delas, mostrando o quanto essas mulheres são diferentes entre si e como o menino se 

sente feliz ao lado das duas. O narrador ainda destaca o fato de Luan ter conhecimento de sua 

origem, inclusive que seu nome lhe fora dado por sua mãe biológica. A história termina com a 

confirmação do amor de Luan por suas duas mães adotivas.   

Como se pode perceber, a efabulação concentra-se no personagem Luan, um actante 

beneficiário, que, conforme pontua Charaudeau (2008), é afetado positivamente pela ação de 

actantes benfeitores, preenchidos pelas personagens Belinha e Lalá, as mães adotivas do 

menino.  

A obra apresenta uma situação recorrente na escola, sobretudo, para alunos do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental: a escrita de um cartão para as mães, em razão da data em 

que convencionalmente comemora-se o seu dia. A ambientação do enredo em um local familiar 

para a criança, portanto, acessível à experiência do leitor destinatário preferencial, é um 

elemento que contribui para a identificação do leitor real com a obra.  

Em relação ao gênero literário, pode-se classificar essa obra como um conto, devido aos 

limites de sua efabulação, pois como Coelho (2000) pontua, o conto retrata apenas um momento 

significativo na vida do personagem. E, por se tratar de uma história narrada também pela 

linguagem visual, de acordo com Feres (2016), esse é um conto ilustrado.  

Em relação à linguagem usada em contos ilustrados como esse, é importante esclarecer 

que, para esta perspectiva de análise, há duas linguagens diferentes atuando na contação dessa 

história. Embora haja interação entre elas, não se considera que o verbal e o visual formem uma 

terceira linguagem, ou seja, uma linguagem híbrida, mas, sim, que o texto resultante desse modo 
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de contar histórias seja híbrido. Em suma, o conto ilustrado é constituído de um texto híbrido, 

formado pelas linguagens verbal e visual, portanto, uma obra de natureza verbo-visual.  

 

 

5.2.1 A ESCRITORA, LÔ CARVALHO 

 

Aloma Carvalho é pedagoga, escritora e editora. Usa o pseudônimo Lô Carvalho para 

assinar a autoria de suas obras, graças ao apelido que recebeu do marido e de uma amiga. É 

paulistana e possui formação acadêmica em Pedagogia e Filosofia pela Universidade de São 

Paulo (USP).  

No campo da Educação, foi professora alfabetizadora e também da Educação Infantil, 

atuou em projetos de formação de professores e na formulação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental (MEC-PNUD, 1997) e do Referencial Nacional 

Curricular de Educação Infantil (MEC-PNUD, 1999), como assessora pedagógica.  

No domínio midiático, Lô Carvalho atua como colunista da revista Pais e Filhos, um 

periódico mensal, publicado pela Editora Abril e, desde 2015, mantém um blog, intitulado Bebê 

Leitor, onde a autora oferece sugestões de livros para crianças de 0 a 6 anos, o segmento que 

Carvalho afirma gostar mais de trabalhar.  

No ramo editorial, possui larga experiência na produção e editoração de livros 

didáticos. Entretanto, foi a partir de 2013 que ela começou a produzir obras literárias para 

crianças e já reúne uma produção de treze títulos publicados, aos quais ainda podem ser 

somados outros três, que ainda estão no prelo. Dentre as obras de maior destaque da escritora, 

destacam-se: a primeira de suas publicações, que data de 2013, “Um som... Animal! Animais 

brasileiros”, uma coleção composta por quatro volumes que dispõem da tecnologia da realidade 

aumentada, a qual torna possível os sons dos animais saírem das páginas do livro; “100 

primeiras palavras – Alimentos”, publicado em 2014, que ocupa a 60ª posição na lista de livros 

de iniciação à leitura da Amazon24; “Zeus, vem brincar comigo?”, publicado em 2015 e já está 

com sua primeira edição esgotada; e aquele que compõe o corpus desta pesquisa: “Amor de 

mãe”, que veio a lume em 2017. Atualmente Lô Carvalho é sócia e curadora editorial na 

empresa Bamboo Editorial e foi fundadora da Editora Bamboozinho25.  

                                                 
24 Fonte: <https://www.amazon.com.br/gp/bestsellers/books/15525120011/ref=pd_zg_hrsr_books>. Acesso em 
jul. de 2019. 
 
25 Fonte: <https://alomacarvalho.wixsite.com/lo-carvalho/sobre-mim>. Acesso em jul. de 2019. 
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5.2.2 A ILUSTRADORA, ALINE CASASSA  

 

Aline Casassa é designer gráfica e ilustradora; trabalha com diferentes suportes, desde 

livros e revistas até quadros e adesivos de paredes, destinados especificamente ou não ao 

público infantil.  

No campo da Literatura Infantil e Juvenil, além de ter sido responsável pela ilustração, 

pelo projeto gráfico e pela diagramação de “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017), 

recentemente, atuou também em Família cuca na cozinha (WEBER, 2018); ambos publicados 

pela editora Bamboozinho.  

 

5.2.3 A CAPA E A QUARTA DA OBRA 

 

 

 
Figura 31: Capa e quarta capa de “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017) 

 

 

O título da obra “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017) é formado por uma frase 

nominal, que designa uma expressão popular usada como referência a um sentimento diferente 

de todos os outros, aquele que só uma mãe consegue sentir pelo seu filho. Essa concepção, 

consolidada na sociedade brasileira, constitui o seu imaginário sociodiscursivo como um saber 

de opinião (CHARAUDEAU, 2006), em que a opinião comum é a de que o amor materno é 

incontestável e infinito.  

Como a opinião comum caracteriza-se por ser um julgamento generalizante e 

difundido socialmente, vale exemplificar algumas das ocorrências que contribuem para a 
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disseminação dessa concepção de mundo que conforma o “Amor de mãe” como um sentimento 

incondicional.  

Na música popular brasileira, a canção intitulada Mamãe26, composta por Herivelton 

Martins, David Nasser e Washington Harline, com interpretações de Ângela Maria e Agnaldo 

Timóteo, está intensamente presente no imaginário sociodiscurvivo brasileiro desde a segunda 

metade da década de 1950;  

 
 

Mamãe 
 

Ela é a dona de tudo, 
Ela é a rainha do lar, 
Ela vale mais para mim, 
Que o céu, que a terra, que o mar, 
Ela é a palavra mais linda, 
Que um dia o poeta escreveu, 
Ela é o tesouro que o pobre, 

                 Das mãos do senhor recebeu, 
Mamãe, mamãe, mamãe, 
Tu és a razão dos meus dias, 
Tu és feita de amor e esperança, 
Ai, ai, mamãe, 
Eu te lembro chinelo na mão, 
O avental todo sujo de ovo, 
Se eu pudesse, 
Eu queria outra vez mamãe, 
Começar tudo, tudo de novo. 

 
 
Os provérbios populares que exaltam a figura materna27:  

 
 

Mãe só tem uma. 
  
Em coração de mãe sempre cabe mais um.  
 
A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. 
 
Amor de mãe nem a neve faz esfriar. 
  
Ser mãe é padecer no paraíso. 

 
 
Como se pode perceber, o título da obra evoca a opinião comum a respeito do amor 

singular da mãe pelo filho e induz o leitor a criar hipóteses centradas na figura da mãe como 

                                                 
26 Letra da canção disponível em:< https://www.letras.mus.br/agnaldo-timoteo/1109530/>. Acesso em jul. de 
2019. 
 
27 Disponível em: < https://br.guiainfantil.com/materias/celebracoes/dia-das-maes/proverbios-e-frases-sobre-
maes/>. Acesso em jul. de 2019. 
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tema principal da intriga. No entanto, no decorrer da leitura, essas hipóteses não se confirmam, 

pois o leitor percebe que o enredo retrata uma situação vivida por Luan – o filho –, e os pontos 

de vista externo e interno também recaem sobre ele, que é o protagonista da história. Em outras 

palavras, a narrativa trata da história do filho e não da mãe, ou melhor, das mães, pois há duas 

mães nessa história. Essa característica não é contemplada pelo título da obra, embora seja 

sugerida pela ilustração de capa. 

Conforme Nikolajeva e Scott (2011) salientam, alguns livros ilustrados antecipam o 

enredo da narrativa, reproduzindo uma ilustração que se repete na parte visual do texto, no 

interior do livro. É o que ocorre com a ilustração de capa de “Amor de mãe” (CARVALHO, 

2017), que sangra às margens da página (LINDEN, 2011) ao mostrar a imagem desenquadrada 

de duas mulheres dando as mãos a uma criança. Todos são retratados de costas, sugerindo certo 

suspense quanto à identidade dos personagens. Apesar de as cores frias colorirem a maior parte 

dos elementos de capa, não se produzem efeitos negativos. Em vez disso, pode-se inferir, 

inclusive, que a criança esteja feliz, pois é representada saltitando, acompanhada por um balão 

vermelho em forma de coração, que traz escrito o título da obra em seu interior. As informações 

sobre a escritora, a ilustradora e a editora, ao contrário do título, estão fixadas em um espaço 

dessemantizado da ilustração. O desenquadramento das mulheres e a centralidade da criança 

em relação à página são índices que apontam para a identificação do protagonista e, 

consequentemente, para a concentração do ponto de vista e do enredo nele, o que contradiz a 

expectativa de focalização do enredo na(s) mãe(s), indicada pelo título.  

A expressão nominal que intitula a narrativa também sugere uma relação de 

complementaridade com a ilustração em nível semântico, nos moldes sistematizados por 

Santaella (2012). Em primeiro lugar, vale destacar o uso de elementos comuns à experiência da 

criança para metaforizar sentimentos abstratos, como o balão a gás para representar a alegria e 

o seu formato de coração para simbolizar o amor. Ao situar a expressão nominal que dá título 

a obra dentro de um balão vermelho e em forma de coração, evoca-se a representação do amor 

no imaginário sociodiscursivo da criança.  

A capa e a quarta capa estão ligadas pelo plano de fundo da ilustração. A quarta capa 

traz a imagem de Luan, suspenso por balões a gás, vestido com uma camisa branca que traz 

uma expressão em língua inglesa, em que se combinam signos verbais e visuais “I love moms”. 

Essa frase liga-se intertextualmente a “I love mom”, slogan usado na rede social Facebook, em 

2016, como tema de uma campanha, promovida pela ONG Susan G. Komen, destinada à 

conscientização de mulheres sobre o câncer de mama. Como a campanha surgiu próximo ao 

dia das mães, o slogan foi associado a efeméride e foi amplamente usado como homenagem ao 
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dia das mães28. Tanto a expressão usada na campanha como a frase escrita na camisa de Luan 

representam a palavra “love” por um coração vermelho, símbolo do amor na cultura ocidental. 

No entanto, a palavra “moms” na camisa do personagem traz o morfema “s” para aludir ao fato 

de Luan ter e amar duas mães.  

 

 

5.2.4 A NARRATIVA 

 

Em “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017), a narrativa apresenta-se concomitantemente 

à época em que os eventos ocorrem. Esse fato pode ser observado nas categorias de língua que 

compõem a parte verbal da narrativa, a saber: o uso do presente do indicativo, de adjuntos 

adverbiais ou de orações subordinadas adverbiais, cujo efeito discursivo é expressar a 

frequência das ações relatadas. “Na hora de dormir, mamãe Lalá tem sempre uma história para 

ler.” (CARVALHO, 2017, p. 26). 

Essa parece ser uma característica recorrente em contos ilustrados infantis, 

principalmente, naqueles destinados a pré-leitores. Outra característica comum em obras 

destinadas a crianças é a presença de um narrador-contador na parte verbal do texto, ou seja, 

alguém que organiza a história contada como pertencente a um mundo inventado, segundo a 

sua própria fantasia e seu saber artístico, não necessariamente verificável fora da ficção 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 182). Vale lembrar que isso permite ao narrador jogar com os 

efeitos de realidade e de ficção, sobretudo com o auxílio dos efeitos discursivos das categorias 

de língua selecionadas para narrar a história. Portanto, verifica-se que, ao narrar os fatos no 

presente do indicativo, o narrador contador imprime à narrativa um efeito de atualização 

(CHARAUDEAU, 2008).  

 

Com a mamãe Belinha, o menino sempre faz gol. (CARVALHO, 2017, 
p.15) 
 
Na hora do banho, Luan e mamãe Belinha deixam tudo bem limpinho. 
(CARVALHO, 2017, p.17) 
 
Antes de dormir, mamãe Belinha sempre organiza um festival de 
cambalhotas. (CARVALHO, 2017, p.19) 

 

                                                 
28 Fonte: <http://thaisalima.com.br/filtro-do-facebook-i-love-mom-e-o-cancer-de-mama/>. Acesso em 17 de jun. 
de 2019. 
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Como se pode perceber, essas ações retratadas no presente parecem ocorrer de modo 

frequente, regular, habitual, o que pode sugerir também que o menino cumpra uma rotina diária, 

já que são relatados o banho e a hora de dormir enquanto ações recorrentes. Por outro lado, ao 

usar o pretérito perfeito ou o imperfeito para narrar, o narrador-contador produz um efeito de 

distanciamento, no que tange ao tempo e ao espaço em que as ações narradas no presente 

acontecem.  

 
 

As mães do Luan se conhecem há muito tempo, desde muito jovens. Juntas, elas já 
estudaram, dançaram, cozinharam, viajaram e até choraram! Mas a coisa mais 
importante que fizeram juntas foi dar uma família ao Luan. (CARVALHO, 2017, p. 
31) 

 
Luan é adotado. Ele nasceu de outra mãe. Uma mãe que viu ele crescer dentro da sua 
barriga e que achou melhor ele ser criado por outra família. Essa primeira mãe de 
Luan não podia cuidar dele. (CARVALHO, 2017, p. 32) 

 

 

Vale ressaltar que, na parcela visual do texto, nesse ponto da narrativa, também há 

elementos que reforçam o efeito de distanciamento no tempo, sugerido pelo uso do passado. 

Ao relatar as experiências vividas pelas duas mães de Luan, a ilustradora usou portas-retratos 

com fotografias das personagens mais jovens para representar a passagem de tempo.  

 

 

 
Figura 32: “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017, p. 30 -31) 
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Em “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017), o narrador-contador não é o protagonista da 

história, nem sequer atua como personagem secundário, ou seja, o narrador e o personagem 

principal são diferentes. O estatuto desse narrador é, então, externo à história, já que conta a 

história de outrem e está totalmente ausente na narrativa (CHARAUDEAU, 2008, p.194). No 

entanto, isso não impede a sua intervenção. O narrador-contador relata a história de Luan a 

partir de seu próprio ponto de vista, induzindo o leitor a compartilhá-lho:  

 
 

Quando chega o dia das mães, Luan tem mais trabalho do que as outras crianças. Ele 
precisa escrever dois cartões para o dia das mães e não apenas um, como os outros 
meninos e meninas da sua escola. (CARVALHO, 2017, p. 2)  

 
 
Como se pode perceber, é o narrador-contador que considera trabalhoso o menino ter 

de escrever um cartão a mais no dia das mães. Contudo, conforme Charaudeau (2008, p. 194) 

afirma, ainda que o narrador-contador exponha a sua opinião e influencie implicitamente o 

leitor, a narrativa é contada em terceira pessoa, seguindo o princípio de delocutividade, ou seja, 

o seu comportamento enunciativo é delocutivo. Por isso, o narrador-contador não interpela 

diretamente o leitor, nem expressa as suas impressões em primeira pessoa. Isso acarreta certa 

distância entre o narrador e leitor destinatário, característica bastante recorrente quando o autor-

indivíduo é um adulto que fala a uma criança. 

Durante a narrativa, percebe-se que há fatos da vida do menino e de suas mães que não 

se ligam diretamente à situação-problema apresentada, nomeadamente, a escrita de dois cartões 

para o dia das mães. Conforme Charaudeau (2008, p. 180) postula, o encadeamento desses fatos 

durante o percurso narrativo realiza-se a partir de um procedimento da lógica narrativa, 

chamado de descrição encaixada. Isso significa que o encadeamento das sequências está 

configurado em uma cronologia descontínua em expectativa, por isso, uma sequência narrativa 

pode ser interrompida para dar lugar a uma descrição que se encaixa ao percurso narrativo e 

gera um efeito determinado. 

As descrições encaixadas em “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017) estão a serviço da 

qualificação das mães de Luan, caracterizando-as e as distinguindo entre si. Essas descrições 

atuam como uma grande digressão para mostrar como é a convivência do menino com cada 

uma de suas mães. Em nível estrutural, produzem um efeito de gênero, pois a quantidade dessas 

descrições, aliada à seleção de categorias de língua usadas, resulta na classificação do modo de 

organização dessa narrativa como predominantemente descritivo. Vale lembrar que essa 

inserção de descrições está ligada ao princípio de intencionalidade da instância de produção, 
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que, ao selecionar uma visada de demonstração, quer provar a capacidade de casais 

homossexuais educarem crianças.  

 

 

5.2.4.1 Estado inicial (Falta) 

 

A narrativa inicia-se em um ambiente escolar e o narrador-contador expõe a situação-

problema, afirmando que Luan tem mais trabalho que as outras crianças no dia das mães, pois 

tem de escrever dois cartões ao invés de apenas um. Em seguida, o narrador-contador explora 

o fato de o menino ter duas mães e não apenas uma, como outras crianças da escola, além de 

não ter, também, nenhum pai. A parcela visual dessa cena mostra outras formações familiares, 

sugerindo, inclusive, famílias uniparentais, ou seja, aquelas em que só há um pai ou uma mãe.  

  

 

 
Figura 33: “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017, p. 8 - 9) 

 

 

É importante salientar que o leitor ainda não conheceu suficientemente bem as mães 

de Luan até essa parte da narrativa nem pela parte verbal, nem pela visual. Desse modo, o leitor-

criança pode ainda não ter percebido que se trata de um casal de mulheres homossexuais, 

portanto, pode achar que Luan é criado pela mãe e pela avó, ou por uma tia. A parcela visual 

do texto não revela sequer o rosto dessas mulheres, elas são mostradas ou de costas, ou 

desenquadradas. 

 



128 
 

5.2.4.2 Estado de atualização (Busca)  

 

Nessa etapa, a identidade das mães de Luan é revelada. Há duas descrições encaixadas 

à narrativa que relatam a rotina do menino, cada uma inserida em um processo narrativo 

diferente. Vale destacar uma característica formal das descrições encaixadas, elas são formadas 

pela mesma quantidade de processos, o que revela paralelismo na estrutura narrativa da obra. 

A primeira descrição narrativa encena quatro processos da rotina de Luan com a mamãe Belinha 

e a segunda, relata outros quatro com a mamãe Lalá.   

Em seguida, o leitor toma conhecimento da relação homoafetiva entre as mães de Luan 

e, por isso, há também menção à origem do garoto. A parcela visual da cena que mostra a mãe 

biológica de Luan suscita impressões de ordem objetiva e subjetiva que contribuem para a 

construção de sentido do texto. De modo objetivo, se pode perceber que: 

 

 A mãe biológica de Luan é negra e jovem; 

 A partir das vestimentas da personagem, pode-se inferir que a mãe biológica de Luan 

não pertença à mesma classe social que as mães adotivas do menino; 

Enquanto, de forma subjetiva, pode-se deduzir que:  

 A mãe biológica de Luan o amava. O coração dela está ligado ao do bebê por um fio 

que representa o cordão umbilical é uma metáfora visual que expressa concreta e claramente 

para o leitor criança a relação de amor entre a mãe e o filho. Tal como o cordão umbilical 

conecta mãe e filho, levando o alimento ao bebê; o fio que liga o coração da mãe de Luan ao 

dele conduz o amor e une a mãe ao filho.  
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Figura 34: “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017, p. 32 -33) 

De modo sutil e sensato, a parte verbal, por sua vez, explicita que o motivo pelo qual 

Luan não é criado por sua mãe biológica por ter sido adotado e explica que isso aconteceu 

porque a mãe do menino achou melhor ele ser criado por outra família, já que a família biológica 

não poderia cuidar dele.  

 

 

5.2.4.3 Estado final (Resultado em relação ao objeto da busca) 

 

Nessa sequência, o narrador-contador expõe o ponto de vista interno do protagonista 

quando afirma que ele ama suas mães adotivas e reconhece a importância que a mãe biológica 

teve em sua vida. 
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Figura 35: “Amor de mãe” (CARVALHO; 2017, p. 34 - 35) 

 

 

Vale destacar o clima de contentamento dessa cena a partir da parcela visual do texto, 

o que induz o leitor a crer que Luan não apresenta qualquer conflito de natureza psicológica por 

ter sido adotado.  

Assim como em muitos livros ilustrados contemporâneos, essa narrativa não apresenta 

um fechamento e nem a retomada da situação-problema apresentada.  

 

 

 

5.2.5 A RELAÇÃO VERBO-VISUAL  

 

A organização semiológica do texto em “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017) ocorre 

por associação (LINDEN, 2011), pois a parte verbal ocupa a mesma página que a parcela visual, 

embora esteja situada sempre em um espaço dessemantizado da cena. A obra é composta 

integralmente por páginas duplas, cuja parcela visual sangra às margens da página. Assim como 

a maioria dos contos ilustrados que se apresentam dessa forma, em “Amor de mãe”, não há 

marcação numérica de páginas. 

Entre as partes verbal e visual do texto, ocorrem três dos quatro tipos de relações 

semânticas de que Santaella (2012) trata, a saber: redundância, discrepância e 

complementaridade. Entretanto, a relação de complementaridade é a que constitui a maior parte 

da narrativa.  
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A relação de complementaridade entre a parte visual e a verbal nessa obra, no tocante 

à revelação da identidade das mães de Luan, é nítida e contribui imensamente para gerar 

expectativa e aguçar a curiosidade do leitor. Embora o fato de Luan ter duas mães venha a 

público primeiramente na parte verbal da obra, o efeito surpresa que se deseja produzir ao 

mostrar a aparência física de cada uma das mulheres separadamente não é diminuído. Vale 

lembrar que desde a ilustração de capa, as duas vêm sendo mostradas sob ângulos que geram 

suspense, ora desenquadrando-as, ora mostrando-as de costas, ocultando-lhes os rostos. Essa é 

uma estratégia de captação que pode suscitar o interesse do leitor, fazendo com que crie 

hipóteses e deseje verificá-las no decorrer da leitura. 

A relação de discrepância (SANTAELLA, 2012) entre a parte verbal e a parcela visual 

concentra-se em uma das cenas da descrição encaixada, em que a mamãe Belinha dá banho em 

Luan. Na parte verbal, afirma-se que na hora do banho, os dois “deixam tudo bem limpinho” 

(CARVALHO, p. 12), no entanto, na parcela visual, o banheiro é mostrado inundado pela água 

que transborda da banheira em que Luan e Belinha estão se banhando. Além disso, há livro, 

brinquedos e roupa pelo chão, retratando a bagunça feita pelos dois.  

 

 

 
Figura 36: “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017, p. 16 -17) 

 

 

Para interpretar essa relação como discrepante, é preciso que o leitor possua um 

imaginário de organização e limpeza diferente daquele mostrado na parcela visual da cena. 
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Dessa forma, a parte verbal expressará ironia e sua relação contraditória com a parcela visual 

produzirá um efeito de humor. 

A relação de redundância está presente em todos os processos que compõem as 

descrições encaixadas que relatam o dia a dia de Luan com cada uma de suas mães.  

Vale destacar que a redundância está sendo tratada aqui nos mesmos moldes que 

Linden (2011) afirma que essa relação é estabelecida. Conforme a sua teoria, a redundância 

realiza-se a partir da congruência entre a parte verbal e a parcela visual, em que não há 

sobreposição de sentidos produzidos por cada linguagem, mas um processo de significação 

próprio de cada sistema de representação.  

 

 

 
Figura 37: “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017, p. 26 -27) 

 

 

Nessa cena, por exemplo, Lalá e Luan estão lendo. Essa ação é a mesma descrita na 

parte verbal e representada na parcela visual do texto. Entretanto, a parcela visual, tal como 

Santaella (2012) postula, trata dos elementos de natureza concreta, tais como: o ambiente em 

que os personagens estão, a posição em que se encontram, as roupas que estão vestindo, seus 

gestos e expressões faciais. Já a parte verbal lida com mais exatidão com aquilo que é abstrato. 

Por isso, embora a lua e as estrelas possam ser visualizadas na parcela visual, é da parte verbal 

que se extrai a informação mais apurada sobre a ação. Em outras palavras, nesse caso, embora 

a parcela visual mostre que a ação ocorre à noite, é por meio da parte verbal que a cena é 

ancorada como a hora de dormir.  
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Uma das especificidades da parte visual, tal como salientam Nikolajeva e Scott (2011), 

é ambientar a obra, o que pode referir-se ao cenário e/ou ao estado emocional dos persongens. 

Além disso, a parcela visual é a que descreve as caraterísticas físicas omitidas na parte verbal 

do texto no conto ilustrado.  

Em “Amor de mãe”, percebemos de modo objetivo por meio das ilustrações que a 

história se passa três locais diferentes, a saber: na escola de Luan, na casa dele e em parques 

verdes. Todos esses ambientes podem ser familiares à criança e, por isso, de fácil assimilação 

para esse segmento de leitores. Além disso, esses elementos presentes na parte visual do texto 

podem levar o leitor a situar, localizar e qualificar (CHARAUDEAU, 2008) os personagens e 

o cenário, suscitando percepções tanto de ordem objetiva quanto de natureza subjetiva. A seguir 

serão listadas algumas das percepções que a criança pode ter, através da parte visual do texto 

nas cenas que compõem as descrições encaixadas da obra. 

A mamãe Belinha é divertida, despojada e muito ativa, por isso, é representada por cores 

quentes, formas arrendondadas e alongadas, que sugerem movimento.  

 

 

 
Figura 38: “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017, p. 12 -13) 

   

 

Objetivamente, se pode perceber que a mamãe Belinha dedica-se a brincar com o 

menino. De modo subjetivo, se pode deduzir que tanto Luan quanto Belinha estão felizes. 
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Já a representação da mamãe Lalá leva o leitor a crer que ela seja bastante diferente de 

sua parceira, pois enquanto Belinha é quase sempre retratada em ambientes externos, as cenas 

que mostram Lalá cuidando de Luan são ambientadas dentro da casa.   

 

 

 
Figura 39: “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017, p. 22 - 23) 

 

 

A partir dessa cena, pode-se perceber, de modo objetivo, que Luan tem acesso a livros, 

jogos e brinquedos em casa. E, de modo subjetivo, é possível inferir que o menino aprecia os 

momentos de lazer e entretenimento com cada uma das mães. 

A representação da personalidade de Belinha e de Lalá pode acarretar uma 

aproximação com um conhecimento de crença que associa atitudes a gêneros. O fato de Belinha 

levar Luan ao parquinho, jogar futebol com ele, brincar de dar cambalhotas antes de dormir 

pode vinculá-la ao universo convencionalmente masculino, conferido ao pai. E o fato de Lalá 

contar histórias, brincar de jogos e de fantoches, cozinhar pode relacioná-la ao domínio 

tradicionalmente considerado feminino, atribuído à mãe. Essa parece ser uma atitude 

conciliadora, cujo objetivo parece ser o preenchimento da possível falta de representações 

masculinas. Essas conexões também estão sugeridas na parte visual de uma cena que mostra o 

interior da casa para contrapor o modo diferente de ser das duas mulheres. 
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Figura 40: “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017, p. 28 - 29) 

 

 

Belinha e Lalá parecem revezar-se para cuidar do menino, por isso, a casa pode estar 

mais organizada em um dia e em outro, menos. De modo subjetivo, o leitor pode inferir que a 

mamãe Lalá é organizada, mas a mamãe Belinha não é, que são características estereotipadas 

que distinguem o cuidado doméstico do homem e da mulher. Por outro lado, objetivamente, se 

pode perceber que Luan e suas mães adotivas não pertencem a uma classe social desfavorecida.  

 

 

5.2.6 AS VISADAS DISCURSIVAS E AS PROPOSTAS DE INTERLOCUÇÃO DA 

OBRA 

 

No espaço externo do contrato de comunicação que “Amor de mãe” (CARVALHO, 

2017) instaura, percebe-se que as visadas discursivas de incitação, informação e demonstração 

(CHARAUDEAU, 2004a) permeiam as propostas de interlocução ficcional, informativa e 

pragmática (PAULINO, 2000) da obra.   

A temática fraturante homoparentalidade situa a instância de produção em uma 

posição desprovida de autoridade para impor um comportamento. Por isso, percebe-se uma 

visada patêmica (FERES, 2012b) na materialidade do texto verbo-visual da obra, destinada ao 

fazer-sentir para mobilizar as emoções do sujeito destinatário. As estratégias de captção como 

o suspense quanto à identidade social das mães de Luan, que só são reveladas ao leitor 

visualmente ao longo da narrativa e as descrições encaixadas que caracterizam a identidade 
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discursiva das mulheres, oferecendo garantias ao leitor de que o menino é feliz e nada lhe falta, 

estão imbuídas de uma visada patêmica (FERES, 2012b), capaz de sensibilizar o leitor 

destinatário. 

Para transformar o leitor destinatário de “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017) em 

leitor real, a instância de produção precisa convencê-lo a aceitar da homoparentalidade como 

uma relação familiar legítima. Para isso, a instância de produção seleciona a visada de 

demonstração, que é também a dominante nesse contrato, cujo objetivo é comprovar que uma 

criança pode crescer feliz e amada, sendo criada por um casal homossexual. Em vista disso, a 

instância de produção interpela o leitor destinatário por meio de uma proposta ficcional, 

altamente verossímil, que possibilita a verificação de sua proposição de mundo. Uma vez 

seduzido, o leitor é capaz de projetar-se na narrativa e aderir à proposição de mundo feita pela 

instância de produção.  

Vale destacar a dominância da proposta de interlocução pragmática da obra, reforçada 

por seu posfácio, no qual a instância de produção se dirige ao leitor de modo alocutivo para 

incitar o respeito às diversas formações familiares.  

Percebe-se uma proposta de interlocução informativa que, por sua vez, abarca uma 

visada de informação para levar o leitor destinatário a perceber, somente pela parte visual do 

texto, diferentes tipos de família.  

Como dito anteriormente, a homoparentalidade é um tema fraturante cujo debate 

político pode ser categorizado como controvérsia social (CHARAUDEAU, 2107), pois há 

posicionamentos polarizados, baseados em saberes de opinião, que, por sua vez, são alinhadas 

a opiniões institucionalizadas.  

A obra em análise, apesar de recente, não integra nenhuma lista de livros de programas 

oficiais de leitura, mas foi recomendada pelo Guia Fora da Casinha29, uma página virtual 

hospedada na rede social Facebook, criada por Luísa Alves e Daniel Rotatori; o que revela a 

supremacia daqueles que classificam a homoafetividade como desvio, desordem, deformidade 

e, por conseguinte, deslegitimam a homoparentalidade.  

Conforme a discussão proposta nessa análise, segue a seguinte esquematização do 

contrato de comunicação instaurado pela obra: 

                                                 
29https://www.facebook.com/guiaforadacasinha/posts/1493475217410744?__xts__[0]=68.ARCl_Kl3JFg0pzHr
TfybPy87La0LsNjfVI6g4hyOMvRIseUibtOVwWnE_vtOCfGQQ2mtvlJhxMGj_WhtHOpYDyh472IfYoCD2kA
nf0xzcuFYSg12hMsHF3- 
aSrrieRIuxXhzxXR6i6HAQhSDrSCA9a5yWsUNcy6RlQ2M9Tl1WzcSMgOwFBIG8KW5zjj0iy50VD-
IJeaL0UXYhg_78_4JPucY1Axqj6rpiEBuEQJoDgCGwkcxgO6LZMnDY7nODv4uqWrSf0d0EYxfaxRQ2c1Kv
V-TIMMHf91O-23zExQJv0MYHTLOZhn4KSsGChUeairtY3daA-1A50tOW1AH0Y7Ao9N8UQ&__tn__=-R. 
Acesso em ago. de 2019. 
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CONTRATO DE COMUNICAÇÃO NO CONTO ILUSTRADO  

“AMOR DE MÃE” (CARVALHO, 2017) 
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 Quadro 15: Resumo do Contrato de Comunicação em “Amor de mãe” (CARVALHO, 

2017)  
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5.3 O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO EM “O LIVRO DO PEDRO – 
MARIA DOS 7 AOS 8” (BACELAR, 2008) 

 

 

A escritora portuguesa Manuela Bacelar foi pioneira na abordagem do tema 

homoparentalidade na Literatura Infantil portuguesa, em 2008, com a publicação de O livro do 

Pedro – Maria dos 7 aos 8. Além do tratamento dado à homoparentalidade, também agregam-

se à obra temas como adoção e desigualdade entre gêneros, mas a homoparentalidade é, sem 

dúvida, a temática mais evidente na obra.  

Maria está prestes a dar à luz o seu segundo filho em vépera de Natal. O seu marido 

prepara a ceia enquanto ela conta novamente a sua história para a filha primogênita. Trata-se 

das memórias da Maria, aos sete e oito anos, quando um de seus pais esteve desempregado. 

Infere-se que, com a possibilidade de passar mais tempo com a menina, o homem tenha 

registrado e ilustrado algumas das experiências vividas pela família nesse período e 

confeccionou um livro para a menina.  

Maria foi adotada por Pedro e Paulo quando ainda era bem pequena. Diferentemente 

de Luan, personagem de “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017), ela parece não saber nada sobre 

sua origem biológica, nem mesmo se lembra do momento em que passou a morar com o casal. 

No entanto, guarda vivas na memória as lembranças de sua infância feliz ao lado de seus dois 

pais. Já adulta, casada e prestes a se tornar mãe de seu segundo filho, Maria parece conviver 

com seu marido de modo não convencional, no que diz respeito ao cumprimento de tarefas 

domésticas. Na casa de Maria e de seu marido, é o homem quem cozinha e prepara a ceia de 

Natal, enquanto a mulher toma conta da filha.  

 

 

5.3.1 A ESCRITORA E ILUSTRADORA, MANUELA BACELAR 

 

Manuela Bacelar é portuguesa, nascida em Coimbra, em 1943. Desde criança, a 

escritora e ilustradora lusitana teve contato não só com a literatura, mas também com diversas 

artes por intermédio de seus pais. “A minha infância foi marcada por todo um ambiente de 

livros, música, histórias contadas, baloiço, patins, outras crianças, terra (tínhamos um quintal), 

e os livros foram uma parte – e não a parte maior – da minha infância”. (BACELAR, s.d., apud 

RODRIGUES, 2013, p.113). Formou-se na Escola Superior de Artes Aplicadas (UMPRUM), 
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na Tchecoslováquia e regressou a Portugal em 1970, tornando-se a primeira criadora portuguesa 

com formação superior em Ilustração.  

Rodrigues (2013) relata que, nas duas décadas seguintes, Manuela Bacelar ilustrou 

inúmeras obras de escritores portugueses de literatura infantil e juvenil já consagrados. Em 

1989, foi a primeira e a única ilustradora portuguesa a receber o prêmio “Maçã de ouro”, da 

Bienal Internacional de Bratislava, pela ilustração de “Silka” (LOSA; 1989).  

A partir da década de 1990, Manuela Bacelar inicia a produção de livros ilustrados 

destinados a crianças bem pequenas, um segmento de leitores pouco contemplado, à época, em 

Portugal. Por causa disso, a escritora tem sido apontada como “precursora na criação de 

Picturebooks em Portugal”, de acordo com Rodrigues (2013, p. 120), embora ela mesma 

apresente resistência para aceitar essa atribuição, citando sempre os nomes de suas antecessoras, 

Leonor Praça e Maria Keil. As primeiras publicações dessa natureza de Bacelar logo 

alcançaram sucesso considerável não só em Portugal, mas também em outros países como 

França, Espanha, Dinamarca, Japão, Rússia, Marrocos e Líbano.  

“O meu avô” (BACELAR, 1990) foi uma das obras responsável por uma sequência de 

eventos que marcaram o reconhecimento profissional da notável escritora e ilustradora. Em 

1993, integrou a lista de honra do prêmio Paolo Vergero, da Universidade de Pádua, na Itália. 

Em 1994, recebeu o prêmio Octogones, concedido pelo Centre International d’Études en 

Littérature de Jeunesse, na França, já tendo sido indicada um ano antes para a mesma 

premiação.  

Ainda de acordo com Rodrigues (2013), a notoriedade de Manuela Bacelar ocupou 

espaços de prestígio no âmbito da Literatura Infantojuvenil. Em 1994, algumas das obras 

ilustradas por ela integraram o catálogo White Ravens (1995), da International Library, de 

Munique, na Alemanha. No mesmo ano, foi indicada à mais importante honraria da Literatura 

Infantojuvenil, o Prêmio Hans Christian Andersen, outorgado pelo IBBY (International Boards 

on Books for Young People). Em 1996, a escritora e ilustradora recebeu o Prêmio Nacional de 

Ilustração, conferido pelo Ministério da Cultura de Portugal e pela APPLIJ, seção portuguesa 

do IBBY.  

Segundo Rodrigues (2013), no final do século XX e início do século XXI, Manuela 

Bacelar produziu um legado de dezesseis livros ilustrados, mais de trinta projetos gráficos de 

obras de referência da Literatura Infantojuvenil portuguesa contemporânea e atuou, ainda, como 

guionista em diversos festivais de animação e exposições nacionais e internacionais. Em 2008, 

a renomada ilustradora e escritora portuguesa traz a lume a obra, objeto de análise desta 
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pesquisa, “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” e, pela primeira vez, proporciona o contato 

do público infantil com a temática homoparentalidade em um livro ilustrado.  

 

5.3.2 A CAPA E A QUARTA CAPA DA OBRA 

 

Em formato retangular e cartonada, a capa de “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” 

(BACELAR, 2008) traz o título e o subtítulo da obra em fonte preta sobre um coração vermelho 

em um fundo de papel reciclado, além do nome da escritora e ilustradora na parte superior da 

capa, e o da editora, na parte inferior.  

 

 

 
Figura 41: Capa de “O livro do Pedro - Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008) 

 

 

O título da obra é composto por uma frase nominal, que não expõe, explicitamente, a 

principal personagem da história. O nome da heroína, Maria, está contido no subtítulo, o que 

pode ocultar o seu protagonismo. Com isso, o leitor pode criar inúmeras hipóteses: pode pensar 

que está diante de uma história em que o protagonista Pedro possui um livro que contará a 
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história de Maria; mas pode, ainda, pensar que a protagonista é a Maria, e que ela possui o livro 

que pertence ou pertenceu a alguém chamado Pedro.  

A parcela visual da capa também não aponta pistas claras para que se desvende o 

mistério sugerido pelo título, pois, apesar de o coração e a cor vermelha representarem o amor 

na cultura ocidental, não há como especificar que vínculo afetivo há entre Pedro e Maria. Como 

Nikolajeva e Scott (2011, p.312) afirmam, o título em alguns livros ilustrados “pode confundir 

ao invés de esclarecer a capa”; contudo, é exatamente essa relação polissêmica entre o título e 

a capa que pode suscitar a curiosidade do leitor.  

Vale salientar outro aspecto semelhante entre “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” 

(BACELAR, 2008) e “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017). Tal qual a obra de Carvalho 

(2017), na obra de Bacelar (2008), a capa une-se à quarta capa pelo fundo.  

 

 
 

Figura 42: Capa e quarta capa de “O livro do Pedro - Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008) 
 

No entanto, quando contrapostas, pode-se pensar em uma relação complementar entre 

ambas, pois, na quarta capa, há a imagem de uma menina sorridente e de braços abertos, sobre 

um coração vermelho, em um fundo de papel reciclado. Ao ler a capa e a quarta capa em 

seguida, o leitor pode inferir que a menina seja a Maria mencionada no título, e que essa seria 

uma história de amor bem-sucedida.  
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5.3.3 A NARRATIVA 

 

Em “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008), há duas narrativas, uma 

primária e outra secundária, o que não significa que essa seja de menor importância, mas que à 

primária se integra. O encaixe entre essas narrativas ocorre porque, de acordo com Charaudeau 

(2008, p. 179), essa obra apresenta uma cronologia descontínua em alternância, pois a sucessão 

de suas sequências narrativas é interrompida por uma série de outras sequências. Além disso, 

há um narrador-contador diferente em cada narrativa. A primeira, considerada a primária, é 

narrada por um narrador-contador que relata a história de outro, nesse caso, do narrador 

secundário, que se trata da personagem principal da história. Na narrativa primária, há um 

narrador-contador (CHARAUDEAU, 2008) que é totalmente exterior à história, da qual não é 

sequer personagem. Ao contar a história de outrém, assume uma perspectiva onisciente, em que 

 
 

se quer um ‘recriador’ da realidade e senhor absoluto de seu mundo de ficção, que ele 
pretende transmitir ao leitor como verdade (e não como invenção, assumindo-se como 
total conhecedor dos fatos e conflitos, do dentro e do fora das personagens e, inclusive, 
de seu presente, passado e futuro (COELHO, 2000, p. 67). 

 
 

Esse narrador-contador comporta-se enunciativamente de modo delocutivo, ou seja, os 

personagens, o espaço e as ações são descritos em terceira pessoa, ou seja, há um princípio de 

delocutividade regendo a sua atuação. No entanto, isso não impede que o narrador-contador 

intervenha explicitamente na história contada, como se pode perceber no trecho abaixo:  

 
 
Vão sentar-se à mesa e no dia seguinte 
a Maria e o marido vão para a maternidade: 
o filho vai nascer. 
Irá chamar-se Pedro? 
Irá chamar-se Paulo? 
Ainda não sabemos. 
(BACELAR, 2008) 

  
O uso da conjugação do verbo saber na primeira pessoa do plural situa o narrador-

contador primário no mesmo plano do leitor, no que se refere ao conhecimento dos fatos 

relatados por ele mesmo na história e causa uma ruptura, ainda que momentânea, da onisciência 

de que desfutava até então. 

O uso de verbos no futuro do presente e de perífrases verbais que expressam futuro 

prestam-se a relatar a intuição que o narrador-contador primário tem acerca das ações a serem 

tomadas pelos personagens. O grau elevado dessa onisciência pode causar no leitor a sensação 
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de que o narrador-contador primário conhece tão bem o íntimo dos personagens que é capaz de 

prever as atitudes deles no decorrer da narrativa. 

 
 

Da esquerda para a direita: a Maria 
que tem um filho dentro da barriga, a filha 
e o Pai, marido da Maria. 
Dentro de pouco tempo o Pai vai preparar  
a ceia de Natal. 
A Maria irá descansar sentada no sofá 
enquanto a filha brinca. 
Depois a filha vai pedir à mãe um livro  
de desenhos: um livro muito especial. 
(BACELAR, 2008, p. 4) 

 
 

Já na narrativa de encaixe, a narradora é a protagonista e conta a sua própria história. 

Nesse caso, diferentemente da narrativa primária, a narradora é chamada de narradora-

personagem e apresenta um comportamento enunciativo elocutivo (CHARAUDEAU, 2008, p. 

196), isto é, sua história é contada por si mesma, em primeira pessoa, seguindo o princípio de 

elocutividade, no qual o narrador-personagem e o herói são idênticos. Dessa forma, segundo 

Charaudeau (2008, p. 196), o narrador-personagem é também o autor-indivíduo, embora seja 

um indivíduo fictício. Com isso, emerge um efeito de realidade/ficção projetado pelas 

lembranças e memórias da narradora-personagem. 

 
 

Aos fins de semana, quando estava bom tempo, 
íamos para o parque onde eu gostava de andar 
de patins e dávamos aos patos e aos cisnes 
pedacinhos de pão que eu levava num saquinho. 
(BACELAR, 2008, p. 18) 

 
 

A passagem de uma narrativa à outra nessa obra é feita de modo bastante sutil, em que 

se destaca, mais uma vez, o aproveitamento das múltiplas possibilidades que os recursos visuais 

oferecem ao livro ilustrado. A tipografia utilizada na narrativa primária não é a mesma que está 

contida na narrativa secundária. Na primeira, é o itálico que dá forma às letras, enquanto, na 

segunda, elas aparecem sem nenhum destaque especial.  

Outro recurso utilizado para demarcar a inserção da narrativa de encaixe é a mudança 

de fundo da página. Na narrativa primária, o fundo apresenta-se como papel do tipo reciclado 

e, na narrativa secundária, assume o tipo branco.  
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Figura 43: “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008, p. 6 -7) 
 

 

Figura 44: “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008, p. 8 -9) 
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Além da tipografia e do tipo de fundo de página, a parcela visual também corrobora o 

encaixe da narrativa secundária. Como se pode observar, a ilustração na narrativa primária 

(figura 43) apresenta estilo e cores diferentes daqueles que compõe a narrativa secundária da 

obra (figura 44). A primeira apresenta uma ilustrução constituída de três cores, enquanto a 

segunda apresenta policromia em cores quentes e contornos mais evidentes do que nas cenas 

referentes ao presente de Maria. Essa distinção de paletas de cores, retratando o passado e o 

presente da protagonista, parece significar o modo feliz como a personagem guarda suas 

memórias de infância, repletas de alegria e de felicidade.  

Além disso, para marcar o início da narrativa encaixada e reforçar o seu caráter 

contratual ficcional, Bacelar (2008) ainda faz uso de uma técnica de emolduramento chamada 

mise-en-abyme, que, de acordo com Nikolajeva e Scott (2011, p. 294), “pode ser definido como 

um texto – visual ou verbal – embutido dentro de outro como se fosse sua réplica em miniatura”.  

Na passagem da narrativa primária à narrativa secundária, a ilustradora faz uso dessa técnica 

aplicada à parcela visual da cena (figura 39), que traz a Maria, pronta para contar sua história à 

filha, segurando, nas mãos, uma miniatura de O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8, ou seja, 

uma representação icônica do livro de Bacelar (2008).  

Na página seguinte (figura 40), a história que se sucede é aquela em que Maria é a 

narradora-personagem. Com isso, ela passa de uma narrativa à outra, deslocando a sua própria 

posição e a de sua filha, que, por sua vez, passa a figurar no polo de recepção da história, 

semelhantemente à posição do leitor real; embora este esteja situado no circuito externo do 

contrato de comunicação da obra, e a personagem no circuito interno do contrato de 

comunicação da narrativa.  

O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8 (BACELAR, 2008) parece basear-se na intenção 

da instância de produção em demonstrar como uma criança pode crescer feliz e realizada 

quando seus pais a amam e se dedicam a ela e, por isso, adquire e desenvolve meios para se 

tornar um adulto capaz de amar também. A própria Manuela Bacelar afirmou em entrevista que 

seu desejo era fazer um “livro de afetos”30, apesar de concordar que a obra comporta uma visada 

de incitação contrária à homofobia.  

A abordagem da homoparentalidade, embora se torne latente em situações de 

comunicação em que a homofobia compõe o contexto sociodiscursivo, não exerce influência 

sobre a intriga da obra. Pode-se considerar que o fato de Maria ter, como pais, dois homens, 

não altera o enredo, porque não há nenhuma menção a conflitos decorrentes desse fato. Desse 

                                                 
30 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=seivtFN8ns0>. Acesso em: 20/09/2019.  
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modo, seria possível ter a mesma intriga composta das figuras de um homem e de uma mulher 

ou de duas mulheres, atuando como pais ou mães de Maria, em vez de dois homens. Portanto, 

para esssa perspectiva de análise, essa possibilidade de comutação figurativa da obra parece 

estar ligada à estratégia discursiva de captação do leitor,  em que a visada discursiva de 

demonstração atua para provar ao leitor que a sexualidade do indivíduo não importa quando há 

afeto, amor entre pais e filhos ou entre mães e filhos, ou ainda, entre pai, mãe e filhos.  

Como se pode perceber, essa também é uma narrativa que pode ser classificada como 

conto ilustrado (FERES, 2016), já que retrata uma passagem da vida de Maria, nomeadamente, 

aquela em que ela está prestes a ganhar o segundo filho. De acordo com a Teoria 

Semiolinguística, no que tange ao modo de organização narrativo, em “O livro do Pedro – Maria 

dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008), a protagonista Maria ocupa actantes diferentes, a saber: o de 

benfeitora, quando age sobre a filha, e o de beneficiária, quando recebe a ação de seus pais. Ao 

seguir a ordem cronológica em que os processos narrativos manifestam-se na história, Maria 

atua, primeiramente, como benfeitora, pois deseja que sua filha tome conhecimento e 

consciência do amor que seus pais lhe tinham. Para isso, lhe conta repetidas vezes a sua própria 

história, registrada em um livro de memórias de sua infância, que um de seus próprios pais 

confeccionou para ela.  Ao contar sua própria história, Maria relata ações nas quais atuou como 

beneficiária das ações de seus dois pais, os seus benfeitores.  

Percebe-se um percurso cíclico na narrativa dessa obra que abrange três partes, a serem 

descritas a seguir.  

 

5.3.3.1 Estado inicial (Falta): Primeira parte da obra – a narrativa primária  

  

Na primeira parte da narrativa primária, o narrador-contador apresenta os personagens 

e descreve as ações que tomarão naquele momento. A história se passa em época de Natal e 

Maria está grávida. O narrador-contador anuncia que será o marido de Maria quem preparará a 

ceia de Natal, enquanto a esposa ficará com a filha na sala de estar. O narrador ainda declara 

que a menina pedirá a mãe que leia mais uma vez para si “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 

8”, a história da infância de Maria.  

Esse processo narrativo representa já uma ruptura com os estereótipos relacionados a 

papéis de gêneros, fixados na cultura portuguesa e também na brasileira. Embora Maria esteja 

grávida e o nascimento do bebê esteja bastante próximo, há de se convir que, nessas duas 

culturas, as tarefas domésticas não são delegadas ao homem, mesmo em casos como o de Maria.  

Dessa forma, observa-se a abordagem de um imaginário sociodiscursivo diferente do padrão 
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cultural, formado também a partir de opiniões coletivas, que já pode causar certo impacto no 

leitor destinatário, principalmente no adulto. Vale destacar que a essa altura da narrativa, o 

leitor destinatário ainda não se deparou com a abordagem da homoparentalidade.  

 

5.3.3.2 Estado de atualização (Busca): segunda parte da obra – a narrativa secundária ou 

narrativa encaixada 

 

A narrativa de encaixe prevê a apresentação dos pais de Maria e a exposição de suas 

memórias de infância, registradas em um livro de imagens feito por um de seus pais. A 

constatação de que se trata de dois homens, além de causar outro impacto no leitor destinatário, 

exigirá a inferência da homossexualidade, para categorizar a relação entre Pedro e Paulo; da 

homoparentalidade e da adoção; para identificar a relação entre os três personagens e o modo 

como Maria foi inserida a essa família.   

Depois da apresentação de Pedro e Paulo, outra sequência se abre com o fato de Pedro 

ter ficado desempregado quando Maria tinha sete anos de idade. Essa, inclusive, foi a causa de 

Pedro ter feito o livro para a filha, que configura a segunda ação dessa sequência. Essas duas 

ações compõem um processo narrativo de melhoramento do estado inicial de Maria por 

intervenção de Pedro. A partir desse ponto na narrativa de encaixe, há uma inserção de micro-

sequências que retratam as lembranças de Maria quando criança junto aos seus pais, a saber: as 

visitas à avó e aos primos da cidade, a escola, as histórias contadas por Pedro antes de dormir, 

os passeios no parque aos fins de semana, as vezes em que Maria dormiu na casa dos amigos e 

vice-versa, o preparo do jantar a três, os piqueniques e o momento mais dramático da obra, a 

visita à avó na aldeia.  

 

5.3.3.3 Estado final (Resultado em relação ao objeto da busca): terceira parte da obra – retorno 

à narrativa primária 

 

Nessa parte, a obra volta a ser narrada pelo narrador-contador, que continua a 

descrever as ações que serão tomadas pelos personagens. O marido de Maria termina de 

preparar a ceia, então a mulher e a filha arrumam a mesa para receber os pais de Maria, que 

chegarão para a ceia de Natal. Observa-se que Maria e filha, ambas representantes do sexo 

feminino, comumente, identificado como responsável pelo preparo das refeições da família, 

permanecem atuando como ajudantes e não como as prinicipais responsáveis por essa atividade. 

Essa sequência se fecha com o relato da chegada de Pedro e Paulo para a comemoração de 
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Natal. No dia seguinte à ceia de Natal, o narrador-contador afirma que Pedro e Paulo ficarão 

reponsáveis pela neta, enquanto Maria e o marido vão para o hospital para o nascimento do 

bebê. O narrador-contador prediz ainda  que, de volta a casa e com o filho nos braços, Maria 

espera que a filha conte ao novo irmão a história de sua mãe, que já ouvira tantas vezes e da 

qual gostava tanto.  

 

5.3.4 A RELAÇÃO VERBO-VISUAL 

 

A interação entre palavra e imagem em “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” 

(BACELAR, 2008) ocorre por complementaridade (SANTAELLA, 2012). Na maior parte da 

obra, a composição gráfica de “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008) é 

feita por dissociação (LINDEN, 2011), em que a parte verbal e a parcela visual encontram-se 

situadas em páginas diferentes. A parte verbal está assentada sobre a página par e a parcela 

visual, fixada sobre a página ímpar ou página nobre – o que sugere maior importância à 

representação icônica em detrimento à convencional.  

 

 
Figura 45: “O livro do Pedro - Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008, p. 4 -5) 
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Para Linden (2011) esse é o grau máximo de separação entre palavra e imagem no 

livro ilustrado e imprime um caráter lento à leitura. No entanto, para Rodrigues (2013), a parte 

verbal e a parcela visual dessa obra encontram-se unidas por um fundo homogêneo e os espaços 

brancos/vazios integram as cenas representadas.  

Bacelar (2008) também explora as múltiplas possibilidades de significação que o conto 

ilustrado pode oferecer aos elementos não-verbais. Tal como Sendak em Where the wild things 

are (1963), Bacelar (2008) usa a ampliação da parcela visual como um recurso significativo, 

pois a ilustração que retrata o processo de maior dramaticidade do enredo ocupa a página dupla 

do livro e representa o ponto de vista interno (CHARAUDEAU, 2008) que o narrador tece 

sobre a personagem.   

Trata-se da visita à avó que mora na aldeia, ou seja, em um lugar afastado do centro 

da cidade. Vale lembrar que as visitas esporádicas a parentes bem quistos que moram distante 

dos outros membros da família pode ser uma experiência familiar a muitas crianças, 

principalmente quando se trata de avós, por isso, essa pode ser uma cena que cause bastante 

identificação de leitores destinatários crianças com a obra. E também para aqueles que mantêm 

o costume de visitar parentes distantes ou para os que guardam memórias prazerosas ao lado de 

seus familiares. Para esse público, a expressividade exorbitante dessa cena, e não de outra, é 

altamente compreensível para representar a euforia e a felicidade que Maria sente no momento 

em que avista a avó. 
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Figura 46: “O livro do Pedro - Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008, p. 30 - 31) 

 

 

Ainda sobre os elementos não-verbais contidos nessa cena, a escritora e ilustradora faz 

uso da sucessão simultânea, técnica a qual Nikolajeva e Scott (2011, p.195) afirmam imprimir 

a sensação de movimento à imagem individual estática. Para representar a alegria de Maria, que 

se desprende dos pais e corre ao encontro da avó, o percurso feito pela menina é detalhado, 

minunciosamente, pela sua representação sucessiva. Esse recurso gráfico, assim como nos 

quadrinhos, questiona a espacialidade e a temporalidade do livro enquanto suporte inerte, ao 

mesmo tempo em que o aproxima do cinema, cujas cenas são dinâmicas.  

A parte verbal dessa passagem, por sua vez, limita-se à exclamação da menina, ao ver 

a avó a esperar de braços abertos. Em discurso direto, a fala de Maria, “Avó”, está marcada pela 

reprodução de elementos supra-segmentais para simbolizar a sua emoção, nomeadamente, a 

escrita da palavra em caixa alta, para representar o volume da voz, o destaque da fonte em 

negrito, para expressar a intensidade do timbre, e a duplicidade da última vogal da palavra, para 

significar a duração do enunciado.  
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5.3.5 A INTERTEXTUALIDADE E AS METÁFORAS NA OBRA 

 

 

Em “O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008), observa-se certa 

intertextualidade vinculada às passagens bíblicas do Novo Testamento, o que configura certos 

aspectos da obra em análise como paródia. De acordo com Nikolajeva e Scott (2011, p.295), 

“nos livros ilustrados, a intertextualidade, como tudo o mais, funciona em dois planos: o verbal 

e o visual”. Entretanto, é preciso que o leitor compartilhe o mesmo universo de referência 

acionado no texto para que a intertextualidade seja percebida. 

A seleção dos nomes Pedro e Paulo para identificar os chefes de uma família 

homoparental liga-se ao fato de a Igreja Católica ter tido como seus dois grandes líderes homens 

com os mesmos epítetos, o que gera certa tensão ao texto, já que a instituição religiosa mostra-

se contrária à constituição de famílias homoparentais. Ainda sobre esse propósito, a parcela 

visual do texto que abre a narrativa encaixada (figura 44), em que Pedro e Paulo são 

apresentados, constitui uma metáfora visual que também vai ao encontro da intertextualidade 

com o texto bíblico.  

Nesse processo de decodificação e interpretação imagética, é imprescindível observar 

os elementos visuais e a maneira como estão dispostos na cena, atrelando-os à simbologia cristã 

romana. O muro de pedras que constitui o espaço físico da cena pode ser interpretado como um 

ícone de construção, sob a supervisão de Pedro e Paulo, tanto na Igreja católica como naquela 

família.  

 

 

5.3.6 AS VISADAS DISCURSIVAS E AS PROPOSTAS DE INTERLOCUÇÃO DA 

OBRA 

 

“O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008) apresenta as propostas de 

interlocução (PAULINO, 2000) ficcional e pragmática em sua narrativa. Como a obra está 

inserida em um contrato narrativo de um mundo ficcional, apresenta um universo criado por 

um narrador-contador, não verificável fora da ficção, embora altamente verossímil e patêmico. 

No entanto, a proposta ficcional é a predominante nessa obra devido aos inúmeros recursos 

literários de que se compõe. Permeada de lacunas a serem preenchidas, essa narrativa instiga o 

leitor destinatário a pensar, por exemplo, a respeito da origem enigmática de Maria. Pode-se 

pensar que a menina tenha sido adotada por Pedro e Paulo, mas poderia também ser aventada a 
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possibilidade de que a garota seja filha de um de seus dois pais, fruto de um relacionamento 

heterossexual passado. De igual modo, há outros períodos de silêncio nessa narrativa, que não 

permitem ao leitor destinatário saber, com exatidão, o que ocorreu a Maria dos 8 anos em diante. 

Além disso, a obra constitui-se predominantemente de uma visada altamente patêmica 

(FERES, 2012b), materializada no jogo de significações entre a parte verbal e a parcela visual 

do texto, que vai ao encontro da proposta ficcional ao intentar mobilizar os afetos e as emoções 

do seu leitor destinatário.  

A obra oferece também uma proposta pragmática ao levar o leitor crer na 

conformidade natural da homoparentalidade. Estima-se que proposta pragmática esteja ligada 

a uma visada de incitação, a qual deseja que o leitor destinatário adira a proposta de mundo 

apresentada a ele pela obra, nomeadamente a licitude da homoparentalidade. Além dessa 

visada, pode-se constatar uma visada de demonstração, à medida que a obra tenta demonstrar a 

possibilidade genuína e legítima de um casal homossexual adotar um filho. Essa criança, por 

sua vez, terá as mesmas probabilidades de crescer educada e feliz, como é pertinente a família 

que ama os filhos.  

A seguir, segue o esquema do contrato de comunicação da obra resultante da análise: 
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Contrato de Comunicação no Conto Ilustrado  

“O livro do Pedro – Maria dos 7 aos 8” (BACELAR, 2008) 
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Quadro 16: Resumo do Contrato de comunicação em “O livro do Pedro - Maria dos 7 
aos 8” (BACELAR, 2008) 
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5.4 O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO NAS DUAS EDIÇÕES DE 
“MEUS DOIS PAIS” (CARRASCO, 2010, 2017) 

 

 

A obra “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, 2017) é considerada um livro com 

ilustração e trata da temática homossexualidade. Embora a sua materialidade composicional 

não seja como à dos contos ilustrados que constituem o corpus de análise desta pesquisa, essa 

é uma obra verbo-visual em que a ilustração contribui significativamente para a construção de 

sentidos do texto.  

A obra em questão já está em sua segunda edição, publicada, em 2017, por uma editora 

diferente daquela que a lançou, recebendo ilustrações de outra artista e  alguns enxertos textuais 

do próprio escritor. Embora as modificações no texto contribuam para alterar o sentido da obra, 

seja ampliando-o, seja tornando-o mais condensado, a mudança das ilustrações é o que parece 

fazer da segunda edição uma obra totalmente distinta da primeira. Esse fenômeno questiona a 

autonomia do texto verbal nos livros com ilustração, que, nesse tipo editorial, poderiam, a 

priori, prescindir de ilustrações. Portanto, atrelada à temática em questão, a relação de 

complementaridade entre palavra e imagem no livro com ilustração foi um dos motivos pelos 

quais se decidiu analisar a obra de Carrasco (2010, 2017). Dessa forma, guardando as 

características intrínsecas ao conto ilustrado como gênero distinto do livro com ilustração, será 

feita uma análise discursiva que contemple a materialidade do tratamento dado à 

homossexualidade nas duas edições de “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, 2017), 

sobretudo, no que tange ao modo como o discurso é representado pelas ilustrações do texto. 

“Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, 2017) conta a história do menino Naldo, uma 

criança que convive com episódios recorrentes de desentendimentos entre seus pais e que acaba 

se sentindo melhor depois da inevitável dissolução do casamento deles. Com isso, o menino 

passa a ter mais atenção do pai, pois frequenta regularmente a casa dele nos fins de semana. E, 

depois que o pai passa a morar com um amigo chamado Celso, a diversão só aumenta.  

Entretanto, a rotina de Naldo ainda sofre outra mudança, já que precisa ir morar com 

o pai  e o Celso, pois a mãe do garoto vai viver em outra cidade por causa de uma promoção no 

emprego. E os três levam uma vida feliz, até que os colegas da escola de Naldo contam para o 

menino que seu pai é gay. A partir desse momento, a vida de Naldo se transforma, bruscamente, 

como nunca antes tivera acontecido. Ele se sente triste, confuso, enraivecido, pois não aceita 

que o pai seja homossexual e, por isso, decide morar com a avó materna. Então, a rotina do 
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menino passa a não ter a mesma dinamicidade de antes, pois o pai e o Celso se esforçavam para 

oferecer ao garoto atenção, conforto, acesso a várias atividades e entretenimento. 

Com a proximidade do aniversário de Naldo, a mãe vai visitá-lo e acaba convencendo 

o menino a aceitar o relacionamento entre os dois homens. A história termina com uma cena 

extremamente patêmica, em que Naldo oferece ao Celso uma fatia do bolo de aniversário que 

ganhou dele de presente, e ainda declara, na frente de seus pais e de seus amigos, que também 

o considera como seu pai. 

 

 

5.4.1 O ESCRITOR, WALCYR CARRASCO 

 

Walcyr Rodrigues Carrasco nasceu em Bernadino de Campos, uma cidade ao sudoeste 

do estado de São Paulo, em 1951. Formou-se em jornalismo na Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo e trabalhou em jornais de referência no Brasil, como Folha de S. 

Paulo e Estado de S. Paulo, além de ter atuado também em revistas de grande circulação, como 

Isto é, Veja, Contigo! e Recreio. No entanto, foi no âmbito das artes que a escrita de Walcyr 

Carrasco ganhou notoriedade e o tornou um dos grandes dramaturgos brasileiros.  

Embora tenha escrito mais de uma dezena de peças de teatro como, “O terceiro beijo”, 

“Uma cama entre nós”, “Batom”, “Êxtase”, que ganhou o prêmio Shell de Teatro – um dos 

mais importantes no Brasil –, e “Aparecida, um musical” – o seu mais novo sucesso –; foi por 

meio da dramaturgia destinada à televisão brasileira que Walcyr Carrasco escreveu seu nome 

na história.  

A sua primeira telenovela, “Cortina de vidro”, estreou em 1989, na emissora SBT 

(Sistema Brasieliro de Televisão). Depois dessa, vieram algumas minisséries exibidas na extinta 

TV Manchete e, em 1992, a novela que o consagrou definitivamente, “Xica da Silva”. Em 2000, 

Carrasco estreou na Rede Globo – a maior emissora de televisão brasileira –, com a novela “O 

cravo e a rosa”, considerada um dos seus grandes sucessos, inspirada na peça de teatro “A 

megera domada”, de William Shakespeare. 

Há quase vinte anos, o escritor produz teledramaturgia para a Rede Globo, atuando 

como autor principal na maioria das novelas que escreve, como, por exemplo em: “Chocolate 

com pimenta”, “Alma gêmea”, “A Padroeira”, “Gabriela”, “Verdades secretas”, que lhe rendeu 

o Prêmio Emmy Internacional de melhor telenovela, além de “O outro lado do paraíso”, “Amor 

à vida” e “A dona do pedaço”. Entretanto, Carrasco também escreveu telesséries para a Rede 
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globo, como “Brava gente”, que foi ao ar em 2000, e “Sítio do Pica-pau amarelo”, destinada ao 

público infantil e  exibida em 2002. 

Assim como no âmbito da comunicação midiática impressa e na teledramaturgia, 

Walcyr Carrasco também ostenta uma produção extensa e renomada na Literatura dirigida, 

prioritariamente, ao público infantojuvenil. A primeira obra destinada aos mais pequenos foi 

publicada em 1982, intitulada “Quando meu irmãozinho nasceu” (CARRASCO, 1982). Desde 

então o jornalista, dramaturgo e escritor vem escrevendo romances, contos, crônicas e 

adaptando clássicos da Literatura para esse segmento de leitores, o que, inclusive, o fez 

vencedor do Prêmio Jabuti, em 2017, pela tradução da obra de Shakespeare, “Romeu e Julieta”. 

Entretanto, Walcyr também dedicou parte de sua produção literária ao público adulto como, por 

exemplo: “Pequenos delitos e outras crônicas” (2004), “Em busca de um sonho” (2006), “A 

senhora das velas” (2006) e “Anjos de quatro patas” (2008). Devido à excelência de sua obra, 

Carrasco passou a ocupar uma cadeira na Academia Paulista de Letras em 2008.  

Uma das características, reconhecidamente, marcantes nas obras de Carrasco, tanto na 

televisão quanto nos livros, é a abordagem ousada de temas fraturantes. Em 2014, a novela 

“Amor à vida” foi a primeira a exibir, em horário nobre e em rede nacional aberta, um beijo 

entre dois homens homossexuais. E, é exatamente dessa motivação intrépida que a obra 

analisada nesta pesquisa parece ter nascido. “Meus dois pais” veio a lume em 2010 quando a 

adoção de crianças começou a ser permitida no Brasil aos casais homossexuais. Embora a 

publicação da primeira edição já esteja completando uma década, a obra ainda é considerada 

uma leitura inadequada para o público a que se destina, nomeadamente, leitores iniciantes entre 

5 e 8 anos, por causa da temática abordada. 

 

  

5.4.2 O ILUSTRADOR DA 1ª EDIÇÃO, LAURENT CARDON 

 

Laurent Cardon é formado em cinema de animação pela Ecole de l’image Les 

Gobelins, na França, e trabalha como animador, storyboarder, layoutman, ilustrador e professor 

de cinema. Cardon é francês, mas radicou-se em São Paulo desde 1995, e foi no Brasil que 

começou a ilustrar Literatura Infantil. No entanto, Cardon já atuou em diversos países como 

França, China, Coreia, Espanha e Vietnã, desenvolveu séries televisivas, longas-metragens e 

atuou como diretor de arte de animação.  

No Brasil, o ilustrador já foi bastante premiado. Em 2005, recebeu o Hors Concours 

da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) pela edição de “Procura-se Lobo” 
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(MACHADO, 2005), e, em 2014, recebeu o prêmio Melhor Livro Infantil da mesma fundação 

pelo livro “Sete Patinhos na Lagoa” (RITER, 2012). Em 2012, “Um nó na cabeça” (STRAUSZ, 

2011) foi considerado o segundo melhor livro infantil na Bienal de Brasília.  

Cardon possui uma produção extensa no campo da ilustração de livros infantis e 

também é autor de  diversos livros de imagens, muitos desses, inclusive, já foram premiados e 

selecionados por instituições importantes de Literatura Infantil e Juvenil e outras organizações 

de promoção à leitura. “Sapo a passo” (CARDON, 2012), por exemplo, foi indicado como 

altamente recomendável pela FNLIJ em 2013, além de ter feito parte do Catálago da Feira do 

Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, ter figurado entre os trinta melhores livros eleitos pela 

revista Crescer no mesmo ano e, ainda, ter integrado o Programa Se Liga 2016, promovido pela 

Instituição Ayrton Senna. “Aranha por um fio” (CARDON, 2011) agregou o acervo do 

programa Biblioteca Itaú Criança 2013, fez parte do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa) em 2015 e consituiu o acervo da Secretaria Municiapal de Educação de Belo 

Horizonte em 2012. “Polvo Pólvora” (CARDON, 2017) foi indicado como altamente 

recomendável pela FNLIJ em 2018 e integrou a seleção da Revista Crescer dos 30 melhores 

livros infantis de 2018, além do acervo da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo no 

mesmo ano. E, por fim, “Vai e vem” (CARDON, 2014) compôs o acervo do PNAIC em 2015, 

como também o do PNBE (Programa Nacional Biblioteca na Escola) em 2014, e o acervo da 

Secretaria Municiapal de Educação de Belo Horizonte em 2016. No entanto, o primeiro conto 

ilustrado, escrito e ilustrado por ele mesmo, chama-se S’unir c’est se mélanger, publicado em 

2016, na França, e sem edição brasileira até o momento. A história se passa em um galinheiro 

que precisa se organizar para solucionar o problema do sumiço de uma das galinhas,  

configurando-se como uma métafora do comportamento social humano. A obra recebeu três 

prêmios de melhor livro infantil na França.  

 

 

5.4.3 A ILUSTRADORA DA 2ª EDIÇÃO, ANA MATSUSAKI 

 

Ana Matsusaki nasceu em São Paulo e graduou-se em Design Gráfico no Centro 

Universitário Belas Artes de São Paulo em 2009. Já trabalhou como designer, atuou como 

diretora de arte em livros infantis e juvenis e  ilustradora freelancer em diversas agências e em 

grandes editoras brasileiras.  
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Em 2015, Matsusaki criou um projeto itinerante de experimentações gráficas, no qual 

ela e um amigo ministram oficinas e wokshops sobre ilustração. O empreendimento já passou 

por Curitiba, Salvador e Joinville.  

Em 2019, sua obra foi selecionada para compor o 10º Catálogo Iberoamérica Ilustra e 

também para participar de uma exposição durante a Feria Internacional del Libro em 

Gualajara, no México. Pela ilustração do livro intitulado “Tinha um livro no meio do caminho” 

(RIOS, 2018), Matsusaki recebeu o selo Seleção Cátedra 10, em 2018, concedido pela Cátedra 

UNESCO de Leitura PUC-Rio. No mesmo ano, essa obra também foi selecionada para integrar 

o Catálogo FNLIJ da Feira de Livros Infantis de Bolonha.  

 Vale destacar que não só a publicação da obra “Meus dois pais” (CARRASCO, 2017) 

como também a de todos os outros títulos contidos na coleção Todos Juntos foi inteiramente 

assumida pela Editora Moderna a partir do término do contrato editorial entre Walcyr Carrasco 

e a Editora Ática. E, no que tange à ilustração dessa nova edição, todos os livros integrantes da 

série foram ilustrados por Ana Matsusaki. No entanto, sob o selo da Editora Ática, havia um 

ilustrador diferente para cada volume. 

 

 

5.4.4 A CAPA E A QUARTA CAPA DA OBRA 

 

Assim como em “Amor de mãe” (CARVALHO, 2017), a ilustração de capa nas duas 

edições de “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, 2017) sangra as margens da página e 

ambienta três indivíduos. Na primeira edição, sob um fundo roxo, há o desenquadramento da 

imagem de um menino centralizado, dando as mãos a duas pessoas, cujos rostos não estão 

visíveis, mas, por causa da influência do título, os leitores podem inferir que se trata de dois 

homens.  

A expressão nominal que dá título a obra, “Meus dois pais”, aparece inserida em uma 

figura geométrica, que faz lembrar um marcador de páginas, de cor branca, que aponta para o 

garoto. Acima do título, há ainda o nome do escritor da obra. Os outros elementos paratextuais 

presentes na capa, tais como o nome do ilustrador, a editora e a coleção a que a obra pertence 

estão situados na parte inferior da capa, em fonte preta.  
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Figura 47: Capa e quarta capa de “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010) 

  

 

A capa da edição de 2010 liga-se à quarta capa pela expansão do fundo roxo e pela 

continuidade do marcador de páginas, que traz a sinopse da narrativa. Os outros elementos que 

compõem a quarta capa parecem prestar-se mais à dinâmica mercadológica. Há uma exposição 

breve da justificativa e dos objetivos que a proposta da coleção da obra almeja alcançar e o 

código de barras. Vale destacar que os livros ilustrados contemporâneos apostam cada vez mais 

na inclusão, à parcela visual, desse elemento destinado à informação do preço de mercado da 

obra.  

Na segunda edição, o fundo é azul claro, e há representação de nuvens e grama. Um 

menino está brincando em um balanço, sendo empurrado a quatro mãos, duas delas negras. 

Dessa vez, somente o nome do escritor figura na parte de cima da capa, os outros elementos, 

nomeadamente, título da obra, ilustradora e editora estão escritos em fonte branca e localizados 

na parte inferior da capa.  

 



160 
 

 
Figura 48: Capa e quarta capa de “Meus dois pais” (CARRASCO, 2017) 

 

 

A quarta capa da edição de 2017 também se relaciona com a capa por meio do mesmo 

fundo azul, mas está, nitidamente, separada dela pela marcação da lombada. A quarta capa traz 

a imagem da mesma criança representada na capa em ambiente externo, composto por uma 

palmeira, em cujo cume repousa um pássaro branco. O menino, dessa vez, está sozinho, 

segurando uma bola de futebol. Há ainda, na parte superior, a mesma sinopse da primeira edição 

e um selo indicativo da coleção da qual a obra é integrante. Na parte inferior, estão situados a 

editora e, novamente, o código de barras destituído de função ilustrativa para a obra.  

A relação entre o título e a ilustração nas duas edições causa um clima de suspense, 

pois o leitor pode aventar a hipótese de que as figuras masculinas sejam a do padrasto e a do 

pai do garoto. Nessa perspectiva, essa história seria, então, sobre um menino que teria um pai 

biológico e um padrasto que, convivendo diariamente com a criança, é reconhecido também 

como um pai. O leitor pode cogitar ainda outros parentes para compor o par de pais de que trata 

o título, como o avô ou um tio que sejam corresponsáveis pela criação da criança. Acredita-se 

que a hipótese que contemple um casal de homens homossexuais para ocupar o papel de pais 

do menino, embora possível, seja mais difícil de ser pensada.  
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5.4.5 A NARRATIVA  

 

Em “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010), o garoto Naldo é quem conta a história, 

desde a separação dos pais até a descoberta e a aceitação da homossexualidade de seu pai. Como 

se pode perceber, a narrativa se refere a eventos passados, relatados por um narrador-contador, 

que, nesse caso, conta a sua própria história e também atua como o herói dela 

(CHARAUDEAU, 2008). 

Conforme pontua Charaudeau (2008), o personagem Naldo ocupa um actante 

beneficiário, pois a separação de seu pai e sua mãe recai sobre ele, transformando, 

positivamente, a sua vida. No entanto, como será visto adiante, o personagem Naldo também 

ocupa o actante vítima na narrativa, pois, ao saber do namoro entre o pai e o Celso, reage 

negativamente contra o namorado do pai, tranformando-o em agressor ou antagonista. 

 

 

5.4.5.1 Estado inicial (Falta) 

 

O menino inicia o seu relato afirmando que, apesar de ter ficado triste com a separação 

de seus pais, sentia-se aliviado por não ter mais de vê-los brigando. Naldo ainda declara que 

gostava muito de passar os fins de semana com o pai, principalmente, depois da chegada de 

Celso, um amigo que passou a morar com ele. Entretanto, Naldo também vai morar com o pai, 

pois a mãe aceita uma promoção no trabalho e se muda para outra cidade.  

Contudo, a mãe e a avó materna apresentam bastante resistência para aceitar essa 

situação, e a própria avó se oferece para cuidar do menino, mas o pai exige que Naldo vá morar 

consigo.  Desse modo, a mãe cede ao direito requerido pelo pai, mas, antes, adverte o menino: 

“Não se deixe influenciar, porque seu pai tem uma vida muito diferente da nossa. Lembre-se: 

o importante é que ele adora você!” (CARRASCO, 2010, p.16). “Não se esqueça de me 

telefonar sempre. Principalmente se quiser conversar sobre alguma coisa. Ou sobre seu pai.” 

(CARRASCO, 2010, p.17). A avó também fazia muitas perguntas ao Naldo todas as vezes em 

que ele ia para a casa dela: “Você viu alguma coisa esquisita?” (CARRASCO, 2010, p.19).  

É importante destacar como o duplo endereçamento na Literatura Infantil revela 

leituras diferentes. A homossexualidade do pai de Naldo é anunciada ao leitor ao mesmo tempo 

em que o personagem toma conhecimento disso. No entanto, o fato de dois homens morarem 

juntos e a relutância da mãe e da avó em concordar que o garoto more com o pai já são pistas 

suficientes para o leitor mais experiente cogitar a hipótese de homossexualidade do pai de 
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Naldo. Só depois de saber da homossexualidade do pai é que o menino relata que, inicialmente, 

tinha ficado confuso com o fato de os dois homens dormirem no mesmo quarto. Entretanto, se 

pode inferir que esse costume, incomum em uma relação de amizade dessa natureza, parece ter 

deixado de ser uma ideia estranha para o Naldo, já que isso não influenciava a convivência entre 

os três, pois não há nenhuma menção a conflitos decorrentes dessa situação.   

Antes de Naldo saber da homossexualidade do pai e do Celso, a relação familiar entre 

os três era agradável: “Eu sentia falta da mamãe, é claro. Mas a vida estava muito boa com os 

dois cuidando de mim” (CARRASCO, 2010, p.19); e até superava a de outras famílias: “Alguns 

dos meus colegas ficavam chateados porque os pais não estavam nem aí para as reuniões. Mas 

o papai e o Celso queriam saber de tudo o que acontecia comigo na escola, então foram à 

reunião” (CARRASCO, 2010, p.20).  

Quando Naldo ouve de seus amigos que seu pai é gay, o garoto desloca a representação 

positiva que tinha feito a respeito da relação entre Celso e o pai para uma pejorativa, rejeitada 

socialmente. No momento em que os dois homens são categorizados como homossexuais, o 

menino ainda questiona a incompatibilidade entre as características pessoais do pai e de Celso 

com as representações sociais de quem é gay:  

 
- O papai tinha sido casado. Como podia ser gay?  
- Mas por que justo meu pai tem que ser diferente?  
- Mas o meu pai não é delicado, nem o Celso! (CARRASCO, 2010, pp.22-30).  

 
  
 

5.4.5.2 Estado de atualização (Busca) 

 

Embora constatando incongruências, o menino sucumbe aos estereótipos e 

envergonha-se do pai (cf. CARRASCO, 2010, p.24). Naldo recusa-se a continuar vivendo com 

o casal e pede para morar com a avó, onde não lhe é prestada a mesma atenção que tinha na 

companhia do pai e de Celso. Com isso, verifica-se o que Foucault (1988) afirma sobre as 

sexualidades periféricas, quando, no século XIX, houve incorporação das perversões e nova 

especificação dos indivíduos, transformando o homossexual, que outrora era visto como um 

sodomita reincidente, em um personagem.  

 
 

Nada daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua sexualidade. Ela está presente 
nele todo: subjacente a todas as suas condutas, já que ela é o princípio insidioso e 
infinitamente ativo das mesmas; inscrita sem pudor na sua face e no seu corpo já que 
é um segredo que se trai sempre. É-lhe consubstancial, não tanto como pecado 
habitual, porém como natureza singular (FOUCAULT, 1988, p.43).  
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Nesse momento da narrativa, Naldo passa a atuar como actante vítima e transforma o 

personagem Celso em um actante agressor, pois atribui a ele a culpa por ter estragado a sua boa 

convivência com o pai. O garoto passa por um processo de melhoramento, que tem como 

objetivo resolver o problema da não-aceitação da homossexualidade do pai. Desse modo, a mãe, 

que também não a aceitava, inclusive, temendo deixar o filho morando com o pai na sua 

ausência, ao regressar para a comemoração do aniversário do filho, é quem, curiosamente, 

responde os seus questionamentos:  

 
- Mas por que justo meu pai tem que ser diferente?  
Na mesa ainda havia uma bandeja de doces. A mamãe pegou um de chocolate e outro 
de amêndoas.  
- Olhe esses doces. Ambos são doces, mas diferentes entre si. Não é errado ser 
diferente! Imagine se todo mundo tivesse cabelo igual, nariz igual, rosto igual? Jeito 
de ser igual? (CARRASCO, 2010, p.30).  

 
 
O que a mãe de Naldo quis demonstrar ao menino é que as pessoas podem distinguir-

se umas das outras por características físicas e psicológicas. No entanto, ao afirmar que não é 

errado ser diferente, infere-se que a mulher esteja se referindo à orientação sexual do ex-marido, 

a qual é dissonante de um padrão convencional. Portanto, a homossexualidade é a orientação 

diferente e, o que se percebe é que, desde o século XIX, ao distinguir um indivíduo pela sua 

orientação homossexual, atribui-se a isso a causa de todas as características do sujeito.  

 

 

5.4.5.3 Estado Final (Resultado em relação ao objeto da busca) 

 

O processo de melhoramento pelo qual Naldo passa é exitoso. Durante a festa de 

aniversário, o menino ganha de presente um bolo feito pelo Celso e o presenteia com uma fatia, 

declarando em público que também o considerava como pai.  

 

 

5.4.6 A RELAÇÃO VERBO-VISUAL 

 

Como já foi destacado anteriormente, “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, 2017) é 

uma obra verbo-visual classificada como livro com ilustração, já que a parte verbal que a 

constitui parece reunir condições suficientes para transmitir por si só a história, prescindindo 

das ilustrações que compõem as duas edições da obra.  
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Segundo Santaella (2012), a interdependência entre palavra e imagem é uma das 

características essenciais que definem o livro ilustrado. No entanto, essa característica parece 

não ser exclusividade desse gênero editorial, pois, ao encontro do que Hunt (2010), Feres 

(2016), Mattos (2017) e Ramos (2018) já pontuaram sobre as tênues distinções e significativas 

similaridades comoposicionais entre o livro com ilustração e o livro ilustrado, percebe-se que 

ilustrações que agregam sentidos à obra parecem ter com ela um vínculo de complementaridade 

altamente enriquecedor, que pode chegar, inclusive, a interferir no próprio enredo.  

A ilustração da edição de 2017 insere, na obra, sentidos que não estão previstos na 

parcela verbal a partir da caracterização de alguns persongens, o que pode interferir no enredo 

da narrativa, como, por exemplo, o fato de alguns personagens da história serem negros, 

nomeadamente: o namorado do pai de Naldo, a professora do menino e alguns de seus colegas 

da escola. Como não há menção a conflitos decorrentes desse fato na narrativa verbal, essa 

descrição, mostrada apenas na ilustração, revela que esse elemento é posterior ao texto. Além 

disso, a sua posposição a primeira ilustração parece atribuir à ilustradora a reponsabilidade pela 

inserção desse aspecto.  

Como a narrativa verbal não menciona o fato de Celso ser negro, pode suceder que 

leitores da edição de 2017 não percebam ou não se importem com essa característica, sendo 

esse último um sinal positivo de mudança na sociedade. Por outro lado, essa caracterização, 

ainda que apresentada somente pelo visual, pode conotar a abordagem de temas relacionados 

ao preconceito racial contra pessoas negras, como o relacionamento amoroso entre brancos e 

negros, inclusive entre pessoas homossexuais.  

A edição de 2010 apresenta-se em quase toda a sua totalidade em páginas duplas, com 

ilustrações que sagram a margem do texto (LINDEN, 2011), apesar de manter os números de 

páginas separadamente em cada uma. A parte verbal está sempre situada em partes 

dessemantizadas da cena. Já a edição de 2017 traz poucas ilustrações em páginas duplas e todas 

as páginas também estão numeradas separadamente. O texto ocupa ora a parte superior, ora a 

parte inferior da página, reduzindo o tamanho das ilustrações, mas também chega a ocupar a 

página inteira e, nesse caso, não há nenhuma ilustração.  

A propósito do efeito de realidade e ficção de que o Charaudeau (2008) trata, vale 

destacar um artifício artístico na ilustração da edição de 2017. Em todas as ilustrações, há um 

ou mais elementos representados de modo hiper realista (LINDEN, 2011, p. 75) pela cor cinza, 

o que faz com que pareçam ser mais factuais que os outros. Isso chama a atenção do leitor e 

provoca um efeito de tensão entre realidade e ficção, sugerindo que há realidade nessa ficção. 
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Em outras palavras, o enredo dessa história pode acontecer fora da ficção ou ser semelhante à 

experiência de alguma pessoa.  

 

 
Figura 49: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2017, p. 16 -17) 

  

 

Nessa cena, percebe-se que a ilustração extrapola o limite da página e invade a página 

anterior. Esse recurso de transgressão ao emolduramento da imagem contesta o espaço 

delimitado para a narrativa visual, o que nas palavras de Linden (2011, p.74) “permite 

seguramente indicar ao leitor o seu papel crítico, lembrando-lhe de que as representações 

dependem de uma construção imaginária”. 

Para descrever a discussão entre o pai e a mãe de Naldo, nas duas edições, usa-se uma 

metonímia bastante tangível ao imaginário sociodiscursivo da criança: “Se ele falava ‘azul’, ela 

respondia ‘verde’”, em que as palavras azul e verde estão no lugar dos enunciados divergentes 

produzidos pela mãe e pelo pai de Naldo.  

Na ilustração da edição de 2010, o ilustrador representou essa divergência de um modo 

metonímico bastante evidente para a criança, usando formas geométricas: enquanto quadrados 

e retângulos são atirados pela boca da mãe, triângulos e círculos são lançados pela boca do pai. 
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Desse modo, percebe-se, inclusive, que a metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA é 

representada de modo mais icônico e patêmico na ilustração, pois, além disso, os personagens 

estão inclinados, um defronte ao outro e sua expressão facial demonstra raiva. 

 

 
 

Figura 50: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, p. 4 - 5) 
 

 

Na edição de 2017, houve enxertos que ampliaram a descrição dessa cena, resultando 

nas impressões de que Nikolajeva e Scott (2011) tratam acerca da descrição, a saber: o aumento 

do tempo do discurso em relação ao da história e o contorno do efeito de cena, de atmosfera, de 

detalhe. Além disso, houve a omissão dos pronomes retos, que, embora não estivessem 

empregados em sua função tradicional anafórica, serviam perfeitamente ao estilo de linguagem 

informal (infantil), supostamente, pertencente ao narrador da obra.  
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1ª Edição 

 

 
 

2ª Edição 

 
 

É claro que fiquei 

chateado quando o papai e a 

mamãe se separaram. Gostava 

de ter o meu pai sempre por 

perto, mesmo quando ele 

trabalhava à noite no 

computador, durante horas e 

horas. Mas os dois começaram 

a discutir.  

A maior parte das 

vezes, eu nem entendia o 

motivo. Se ele falava “azul”, 

ela respondia “verde”. Era 

chato ficar no meio. O papai 

passou a sair sozinho aos 

sábados. Depois também aos 

domingos. Eu e a mamãe íamos 

para o apartamento da vovó. Eu 

ficava no computador enquanto 

as duas falavam sem parar. 

Mesmo sem ouvir, eu sabia 

qual era o assunto: o papai! 

(CARRASCO, 2010, p. 4) 

 

É claro que fiquei chateado quando  (o) 

papai e (a) mamãe se separaram. Gostava de ter (o) 

meu pai sempre por perto, mesmo quando ele 

trabalhava à noite no computador, durante horas e 

horas. Mas de repente eles passaram a discutir de vez 

em quando. Depois ficou mais frequente.  

Na maior parte das vezes, eu nem entendia o 

motivo. Se ele falava “azul”, ela respondia “verde”. 

Era chato ficar no meio sem saber o que fazer.  

Não demorou muito e já não havia mais 

passeio a três: eu, meu pai e minha mãe. Quando a 

mamãe me levava para passear, o papai dizia que 

tinha trabalho para fazer. Quando era o papai que 

me convidava para sair, a mamãe dizia que tinha 

muita coisa para fazer e preferia ficar em casa.  

Nem sei quando foi que percebi que o papai 

passou a sair sozinho aos sábados. Depois também 

aos domingos. Eu e a mamãe íamos para o 

apartamento da vovó. Eu ficava no computador 

enquanto as duas falavam sem parar. Mesmo sem 

ouvir, eu sabia qual era o assunto: o papai! 

(CARRASCO, 2017, p. 5 - 6). [grifo nosso] 

Quadro 17: Alterações na parte verbal de "Meus dois pais" (CARRASCO, 2010, p.4) 
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A ilustração dessa cena na 2ª edição não guarda os mesmos elementos representados 

na antecedente. A ilustradora parece ter optado por realçar o distanciamento entre os pais de 

Naldo, simbolizando o abalo da relação, inclusive, com o porta-retrato da família torto na 

parede.  

 

 

 
Figura 51: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2017, p. 4 - 5) 

  

 

Na edição de 2017, a passagem em que os pais de Naldo decidem conversar com o 

menino sobre a separação também teve a parte verbal bastante expandida. 
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1ª Edição 

 

2ª Edição 

 

 

Um dia o papai e 

a mamãe vieram 

conversar comigo. 

- Naldo, eu e o 

seu pai nos gostamos 

muito, mas não estamos 

mais nos dando bem.  

- Vou mudar, mas 

venho aqui sempre! 

Nem fiquei tão 

surpreso. 

(CARRASCO, 2010, p. 

5) 

 

Um dia o papai e a mamãe vieram conversar comigo. Bom, 

ainda bem! Porque eu já tinha percebido tudo. 

- Naldo, eu e o seu pai nos gostamos muito, mas não estamos 

mais nos dando bem. Então decidimos morar em casas diferentes. 

Nada vai mudar. Vamos continuar amando você do mesmo jeito. 

- Estarei sempre ao seu lado, para tudo o que precisar, filho. 

E a gente vai continuar a assistir jogos de futebol, sempre que 

tiver! – meu pai falou, mais para quegrar o gelo. 

Senti que os dois estavam bem nervosos. Minha mãe 

esfregava as mãos mais do que de costume. Meu pai estava com 

os olhos tão arregalados que pareciam querer saltar do rosto. Eu? 

Nem fiquei tão surpreso. (CARRASCO, 2017, p. 6). [grifo nosso] 

 

 

Quadro 18: Alterações na parte verbal de "Meus dois pais" (CARRASCO, 2010, p. 5) 
 

 

As ilustrações das duas edições são menos informativas que o texto (SANTAELLA, 

2012), mas a representação do desentendimento entre o pai e a mãe de Naldo é mais patêmica 

na 1ª edição. A metonímia visual representada, nessa edição, pelos triângulos, círculos, 

quadrados e retângulos ainda é aproveitada para representar o menino pensando no conflito 

entre os pais. Dessa vez, coloridos em verde e azul (figura 7), em referência às falas dos pais, 

as formas geométricas pairam sobre a cabeça do menino. No texto, no entanto, lê-se que Naldo 

pensava sobre a experiência de seus amigos que tinham pais separados, sugerindo não só 

correferencialidade ao nível sintático, mas também certa discrepância em nível semântico  entre 

o que é mostrado na ilustração e o que se lê no texto.  

Vale ainda destacar o enquadramento dessa cena em plongée (LINDEN, 2011, p.75) 

para expressar o distanciamento de Naldo em relação às crianças na escola. Por outro lado, na 

edição de 2017, o elemento proeminente  é o alargamento da parte verbal nesse ponto da 

narrativa. 
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1ª Edição 

 

2ª Edição 

 

 

Boa parte dos meus colegas 

da escola tem pais separados. A 

mãe da Noemi já casou três vezes e 

está solteira de novo. A Noemi diz 

que tanto casamento tem suas 

vantangens. 

- Quando mamãe começa a 

namorar, é ótimo! Ela fica tão feliz!  

O Paulo é loirinho, mas tem 

um irmão de olhinhos puxados e 

cabelos pretos, mais novo. O 

segundo casamento do pai dele foi 

com uma sansei, que é como se 

chamam os netos de japoneses. 

- Todo mundo estranha 

quando eu digo que ele é meu 

irmão.  

A Elaine não conheceu o pai. 

- Sou produção independente, 

filha só da minha mãe! 

São tantas famílias 

diferentes! 

Falo sério: a vovó ficou muito 

mais apavorada que eu. Logo 

depois da separação, ia nos visitar 

quase toda noite. (CARRASCO, 

2010, p. 6) 

 

 

Muitos colegas da escola tem pais separados. A 

mãe da Noemi já casou três vezes e está solteira de 

novo. A Noemi diz que tanto casamento tem suas 

vantangens. 

- Quando mamãe começa a namorar, é ótimo! Ela 

fica tão feliz!  

O Paulo é loirinho, mas tem um irmão de 

olhinhos puxados e cabelos pretos, mais novo. O 

segundo casamento do pai dele foi com uma sansei, 

que é como se chamam os netos de japoneses. 

- Todo mundo estranha quando eu digo que ele é 

meu irmão.  

A Elaine não conheceu o pai. 

- Sou produção independente, filha só da minha 

mãe! 

São tantas famílias diferentes! 

Quando meu pai fez as malas e se mudou para 

um apartamento no mesmo bairro, minha mãe ficou 

meio chateada. Mas depois foi organizando as coisas 

e vi que o sorriso voltou em seu rosto.  

Meu pai também. Na primeira vez que saímos 

juntos depois que ele e a mamãe se separaram, ele 

estava meio triste, sem graça mesmo. 

A vovó ficou muito mais apavorada que eu. Logo 

depois da separação, ia nos visitar quase toda noite. 

(CARRASCO, 2017, p. 6 - 9). [grifo nosso] 

Quadro 19: Alterações na parte verbal de "Meus dois pais" (CARRASCO, 2010, p. 6) 
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As metáforas visuais empregadas na ilustração da edição de 2010 são bastante 

sugestivas, pois parecem revelar o ponto de vista interno dos persongens de modo icônico. Na 

cena em que Naldo se despede de sua mãe para morar com o pai, há uma escada sinuosa, longa 

e trêmula, que expressa a sensação de insegurança que a mãe sente ao permitir que o filho vá 

morar com o pai.  

 

 

 
Figura 52: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, p. 16 - 17) 

 

 

Na página seguinte, há outra metáfora visual significativa para expressar a felicidade da 

mãe do garoto, morando já em outra cidade, em um relacionamento com outra pessoa. Vale 

destacar que no texto não há referência explícita sobre o estado de espírito da mãe, essa 

informação é dada apenas pela ilustração que, em uma relação de complementaridade, se apoia 

na expressão popular “estar nas nuvens” para sinalizar a felicidade da mulher. 
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Figura 53: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, p. 18) 
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Nessa passagem do texto, há um pequeno enxerto bastante significativo na parcela 

verbal da edição de 2017, que marca a submissão da Literatura Infantil ao conjunto de normas 

sociais convencionais desejáveis para as crianças.  

 

 

 

1ª Edição 

 

2ª Edição 

 

 

Quando o papai tinha algum 

compromisso, o Celso me buscava na escola. 

Sempre me levava para almoçar em um 

restaurante por quilo – e eu me esbaldava, 

principalmente quando tinha lasanha! 

Depois, eu ia para o escritório do papai. 

Ficava na internet enquanto ele trabalhava. 

(CARRASCO, 2010, p.18).  

 

Quando o papai tinha algum 

compromisso, o Celso me buscava na escola. 

Sempre me levava para almoçar em um 

restaurante por quilo – e eu me esbaldava, 

principalmente quando tinha lasanha! 

Depois, eu ia para o escritório do papai. Fazia 

minhas lições e depois ele deixava eu ficar na 

internet por uma hora inteirinha! 

(CARRASCO, 2017, p.19). [grifo nosso] 

 

 
Quadro 20: Alterações na parte verbal de "Meus dois pais" (CARRASCO, 2010, p. 18) 

 

 

Uma representação imagética que merece destaque na edição de 2010 é a cena em que 

o pai de Naldo e o Celso são vistos juntos na reunião de pais e mestres. No texto, lê-se que os 

dois acompanhavam, atenciosamente, a vida escolar do menino: “Mas o papai e o Celso 

queriam saber de tudo o que acontecia comigo na escola, então foram à reunião. Voltaram 

contentes porque os professores haviam me elogiado. Depois que os dois foram vistos juntos, 

os comentários aumentaram.” (CARRASCO, 2010, p. 20). A ilustração, por sua vez, sob um 

fundo escuro, traz a figura dos dois homens debaixo de várias lentes de aumento sobrepostas. 

As lentes são a representação visual metonímica do aumento dos comentários, entretanto, 

curiosamente, elas não alteram a forma física dos personagens. 
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Figura 54: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, p. 20) 

 

 

A edição de 2017 destaca-se pela inserção de elementos da contemporaneidade na 

parcela visual do texto, tais como o computador e o tablet. Na passagem em que Naldo confessa 

sentir falta da mãe e relata falar constantemente com ela, a ilustração mostra mãe e filho 
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interagindo à distância por meio da internet, usando os artefatos que a maior parte das crianças, 

hoje em dia,  já está familiarizada, tornando a obra atualizada para esses os leitores.  

 

 
Figura 55: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2017, p. 20 -21) 

 

 

No ápice da intriga, no momento em que os amigos contam a Naldo que seu pai é gay, 

na edição de 2010, as representações da reação do menino na ilustração contribuem 

significativamente para o que se lê no texto. A recepção da notícia é mostrada, primeiramente, 

por metonímia na ilustração e, só depois de virada a página, o texto descreve por metáfora a 

sensação do menino.  
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Figura 56: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, p.21) 
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A ilustração mostra a cabeça do menino partindo-se em pedaços para simbolizar o 

impacto daquela declaração na sua mente. Essa representação só é possível de ser realizada, 

devido à metáfora conceptual ontológica “MENTE É UM OBJETO 

QUEBRADIÇO”(LAKOFF; JOHNSONN, 2000, p.79). Entretanto, na página seguinte, Naldo 

relata ter se sentido como se estivesse no meio de um terremoto. Essa comparação metafórica 

também se deve à metáfora conceptual ontológica sobre a mente, mas é materializada por 

símile, na parte verbal do texto, pois se trata de um enunciado composto por dois termos 

nominais,  Naldo, que pertence ao domínio alvo e terremoto, que pertence ao domínio fonte.  

Na edição de 2017, não houve alteração no trecho do texto correspondente a essa cena, 

e sua disposição nas páginas, inclusive, é a mesma da edição de 2010. No entanto, a ilustração 

da edição de 2017 mostra os colegas de Naldo apontando para ele, com expressões faciais bem 

marcadas, sugerindo altivez, e o garoto acuado, como em uma situação típica de bullying. Ao 

virar a página, entretanto, Naldo aparece chorando e caindo em um buraco negro, sob o olhar 

surpreso dos colegas.  

 

 

 
Figura 57: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2017, p.24 -25) 
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Figura 58: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2017, p. 26) 

 

 

Na edição de 2017, há uma metáfora visual bastante expressiva para representar como 

Naldo ficou atordoado com a descoberta da homossexualidade do pai. O texto diz que o menino 

foi dormir, pensando em tudo o que tinha ouvido e vivido por causa dessa situação. A ilustração 
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concretiza essa cena com um enorme roda moinho no lugar da cabeça do menino, em que 

figuram as pessoas mais próximas a ele, dando relevo ao fato de o menino se sentir confuso.  

 

 

 
Figura 59: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2017, p. 38 -39) 

 

 

Já a ilustração da edição de 2010 evoca um clima de tensão, simbolizado pelo fundo 

vermelho, em que a representação das silhuetas do pai de Naldo e do Celso parecem assombrar 

o menino.  
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Figura 60: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, p. 32 - 33) 

 

 

As ilustrações das duas edições revelam a interpretação que os ilustradores fizeram 

sobre o texto do escritor, embora não na mesma medida, já que o ilustrador da primeira edição 

parece ter desfrutado de mais liberdade, estabelecendo uma relação de complementaridade mais 

evidente que a ilustração da segunda edição. Como uma pausa na narrativa (NIKOLAJEVA; 

SCOTT, 2011), nas duas edições, a ilustração parece ser a continuidade da narrativa em 

linguagem icônica, mostrando o ponto de vista interno do protagonista.  

Ao fim da obra, há um posfácio em que o escritor se vale de sua identidade social, do 

estatuto que sustenta (CHARAUDEAU, 2009), para se reportar ao leitor e reforçar a sua 

persuasão. Além disso, há uma estratégia de captação bastante patêmica para sensibilizar o 

público infantil. Trata-se de uma ilustração em que figuram Celso e o pai de Naldo, aludindo a 

uma cena clássica da animação, produzida pela Walt Disney Productions, intitulada em 

português como A dama e o vagabundo.  
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Figura 61: “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, p.39) 

 

 

 

5.4.7 VISADAS DISCURSIVAS E PROPOSTAS DE INTERLOCUÇÃO DA OBRA 

 

 As propostas de interlocução identificadas nessa narrativa são a pragmática, a 

ficcional e a informativa. Como se pode perceber, dentre as três obras constituintes dessa 

análise, essa é a que trata de modo mais explícito da aceitação à homossexualidade, apesar de 

o escritor já ter declarado, em entrevista, uma opinião diferente:  
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O livro não é exatamente sobre homossexualidade, já que não trata de uma experiência 
homossexual em si. Mas falo sim da realidade que hoje muitas crianças vivem que é 
a de ter dois pais ou duas mães, inclusive no caso de adoções. O livro fala de amor, 
compreensão e convivência, e a criança de hoje convive com uma realidade onde os 
relacionamentos são expostos, inclusive porque a lei permite. É construtivo que ela 
descubra como lidar com isso, sem preconceito.31 

 
 
Para essa perspectiva de análise, no entanto, a escolha de um momento conflituoso 

para elaborar a  intriga do enredo, cujo ápice narrativo se concentra na revelação a uma criança 

da homossexualidade de seu pai, revela uma visada patêmica (FERES, 2012b) que eleva a 

abordagem da temática fraturante ao primeiro plano na narrativa. A qualidade do estilo literário 

do escritor e da estética das ilustrações nas duas edições da obra são elementos capazes de 

projetar o leitor à narrativa, tocando a sua sensibilidade, promovendo empatia. 

 Percebe-se, no entanto, que a exposição do tema é feita com vistas a uma proposta de 

interlocução pragmática, cujo objetivo é mudar o comportamento do leitor. Além disso, a 

proposta pragmática torna-se dominante na obra a medida que pode não só ser percebida dentro 

da narrativa, por meio das falas da mãe de Naldo, mas também reforçada, no posfácio da obra, 

pelo modo alocutivo com o qual o escritor se dirige ao leitor destinatário para persuadi-lo: “[...] 

entender que alguém pode ser diferente sem ser errado. E que amar é respeitar o jeito de ser de 

cada um” (CARRASCO, 2010).  

A proposta ficcional justifica-se pela intenção psicossociodiscursiva da própria 

instância de produção em materializar uma proposta sobre o mundo sob a forma de conto 

ilustrado, cuja verossimilhança da ambientação é altamente sensibilizadora e potente o 

suficiente para provocar a identificação do leitor com a obra. 

 Já a proposta informativa revela-se no ensejo do narrador-contador em fazer com que o 

leitor destinatário perceba que existem famílias de diferentes formatos:  

Boa parte dos meus colegas da escola têm pais separados. A mãe da Noemi já casou 
três vezes e está solteira de novo. A Noemi diz que tanto casamento tem suas 
vantagens.  
- Quando a mamãe começa a namorar, é ótimo! Ela fica tão feliz!  
O Paulo é loirinho, mas tem um irmão de olhinhos puxados e cabelos pretos, mais 
novo. O segundo casamento do pai dele foi com uma sansei, que é como se chamam 
os netos de japoneses. 
- Todo mundo estranha quando eu digo que ele é meu irmão. 
A Elaine não conheceu o pai. 
- Sou produção independente, filha só da minha mãe! 
São tantas famílias diferentes! (CARRASCO, 2010, p.6) 

 

                                                 
31 Fonte: https://emais.estadao.com.br/blogs/ser-mae/meus-dois-pais-de-walcyr-carrasco-ensina-as-criancas-que-
existem-diversos-tipos-de-familias/. Acesso em out de 2019.  
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Há outras visadas discursivas presentes na obra, como a de incitação, a de informação e 

a de prescrição. A visada de incitação tem como objetivo levar o leitor a crer que a 

homossexualidade é uma forma legítima de o ser humano exercitar a sua sexualidade. A visada 

de informação está presente no reconhecimento às diferentes formações familiares. E a visada 

de prescrição é a que pretende levar o leitor a respeitar o relacionamento homoafetivo. Percebe-

se, portanto, que a visada de informação vai ao encontro da proposta informativa, a visada de 

prescrição está para a prosposta pragmática, assim como a visada de incitação está para a 

proposta ficcional. Entretanto, a visada de prescrição é predominante entre as demais.  

A propósito da estratégia de captação percebida nesse contrato, vale destacar a 

figuração do narrador-contador como criança, o que possibilita a identificação do sujeito 

destinatário criança com o protagonista da obra. 

Em seguida, segue o contrato de comunicação esquematizado, de acordo com os 

pressupostos teóricos usados na análise dessa obra:  
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Contrato de Comunicação no Conto Ilustrado  

“Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, 2017) 
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Quadro 21: Resumo do Contrato de comunicação em “Meus dois pais” (CARRASCO, 
2010, 2017) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Amar é respeitar o jeito de ser de cada um. 

Walcyr Carrasco 

 

Marcada por uma dupla função que envolve a ética e a estética, a Literatura Infantil 

endereçada preferencialmente às crianças tem acolhido cada vez mais os temas considerados 

tabus. Esse fenômeno instigante fez com que, inicialmente, temáticas emergentes como 

segregação espacial e urbana e preconceito racial fossem cogitadas para compor o mote desta 

pesquisa, ao lado de questões relacionadas à homossexualidade. No entanto, essa última 

demanda mostrou-se imperiosa devido à urgência de se tratar de um tema considerado 

controverso no debate político, o que vai ao encontro dos altos índices de homicídios de pessoas 

homossexuais no Brasil. Vale lembrar que o debate político caraterizado como controvérsia 

social (CHARAUDEAU, 2017) é simplesmente a defesa de um valor moral, baseado em um 

ponto de vista, ou seja, um saber de opinião. É à sombra de argumentos baseados em saberes 

de opinião que se quer estabelecer a verdade a respeito das relações homoafetivas e da 

homoparentalidade.  

 Desde a compilação dos irmãos Grimm, sabe-se que a expressão da sexualidade na 

Literatura Infantil sofre restrições. Recentemente no Brasil, a recorrência de eventos de censura 

constatou que os temas relacionados à sexualidade continuam encontrando bastante resistência 

para serem aceitos em obras destinadas à infância. A recolha do livro “Enquanto o sono não 

vem” (BRANT, 2003), em Minas Gerais; a queixa de pais de alunos pela leitura de “Meus dois 

pais” (CARRASCO, 2010), no Rio Grande do Sul; e a polêmica acerca da HQ “Os Vingadores 

– A cruzada das crianças” (HEINGBERG, 2016), no Rio de Janeiro, são exemplos da repressão 

a que obras dessa natureza estão sujeitas. No entanto, verifica-se que, quando veiculadas em 

outros gêneros e suportes, como o desenho animado transmitido pela televisão, por exemplo, a 

abordagem da homossexualidade não é alvo do mesmo cerceamento imposto à literatura. 

Estima-se que a razão para esses eventos de repressão esteja ligada à finalidade pedagogizante 

para a qual a Literatura Infantil foi criada, o que não lhe permitiria veicular conteúdos 

impróprios às crianças.  

Para quem considera que a Literatura Infantil deva ter sempre uma função pedagógica, 

moldada por valores estimados socialmente, os livros dedicados às crianças devem ser 

“politicamente corretos” e não divergir do conjunto de saberes que os adultos pensam ser 

adequados às crianças. É por esse motivo que muitas vezes se observa uma visada de prescrição 
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ligada a uma proposta de interlocução pragmática na Literatura Infantil. No entanto, o contrato 

de comunicação instaurado por meio da Literatura Infantil pode oferecer outras propostas de 

interlocução e conter diferentes visadas discursivas direcionadas a esse segmento leitor.  

Nos contratos de comunicação de Literatura Infantil selecionados para compor o 

corpus de análise desta pesquisa, identificaram-se os parceiros na parte externa da situação de 

comunicação, no campo do fazer, além das propostas de interlocução contidas nas obras e das 

visadas discursivas que expressam a finalidade psicossociodiscursiva das produções. No espaço 

interno, na área do dizer, os protagonistas foram reconhecidos, bem como as estratégias 

discursivas que remetem ao narrador, os modos de organização do discurso e as relações verbo-

visuais que constroem as narrativas.  

Vale destacar a presença do adulto ocupando todos os espaços do circuito de 

comunicação que se estabelece nesses contratos.  No polo de produção, os parceiros que 

participam da situação de comunicação são majoritariamente adultos, ou seja, desde o escritor 

ao editor, a maior parte dos profissionais que compõem a instância de produção não são 

crianças. Até se verificou a existência de algumas produções escritas também por crianças, mas, 

esse tipo de obra ainda circula em espaços muito restritos de publicações independentes.  

Os adultos também podem fazer parte do polo de recepção, seja na função de leitor 

destinatário, como já sinalizaram Nikolajeva e Scott (2011), quando postulam o duplo 

endereçamento das obras de Literatura Infantil; seja como leitor real, quando o indivíduo adulto 

apresenta as competências requeridas pela instância de produção. Com isso, pode ocorrer a 

confluência dos dois sujeitos inscritos no polo de recepção do circuito e o indivíduo adulto se 

tornar o leitor real da obra, semelhantemente como ocorre com a criança. Contudo, percebeu-

se que, no contrato de comunicação que aborda temas relacionados à homossexualidade, o 

adulto na função de leitor destinatário exerce certa influência repressora sobre os projetos de 

escritura que se prestam a tratar desses temas, o que pode inibir a produção de obras dessa 

natureza.  

Apesar de reconhecer a abertura desse segmento editorial à homoparentalidade, é 

preciso registrar que a oferta de obras que se ocupam da homossexualidade ainda é insuficiente 

para a demanda que o tratamento dessa questão requer no Brasil. Verifica-se uma produção 

tímida quanto à materialidade de textos que exponham a relação homossexual, em que haja, por 

exemplo, cenas de afeto entre o casal gay ou que versem sobre as dificuldades de inserção do 

casal homossexual em ambientes públicos, ou ainda, que figurem situações de bullying, as quais 

os filhos de homossexuais tenham de enfrentar nos ambientes que frequentem etc.   
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Não se trata de depositar na Literatura Infantil uma esperança messiânica, mas de 

constatar uma produção incipiente, em um país com níveis exorbitantes de sexismo, quando 

comparada à produção literária estrangeira desse mesmo tema endereçada a crianças. A 

finalidade psicossociodiscursiva das obras brasileiras parece concentrar-se em mostrar a 

existência de relações homoafetivas e incentivar o seu devido respeito. Percebe-se que os 

enredos trabalham pouco a aceitação da homossexualidade pelo próprio homossexual, as 

consequências do preconceito de gênero para quem é LGBT e para quem com eles convivem. 

Contudo, isso não significa que a produção brasileira nessa área esteja só cumprindo uma 

agenda de combate ao sexismo. Embora se perceba bastante valor literário nas narrativas verbo-

visuais analisadas, constata-se que não há representatividade suficiente das situações mais 

difíceis de serem enfrentadas por essas pessoas.  

Ainda no campo do fazer, na parte externa da situação de comunicação, foram 

identificadas as propostas interlocutórias ficcional, informativa e pragmática. A primeira 

remete à figuração escolhida para materializar a finalidade psicossociodiscursiva da obra. 

Percebe-se a escolha de enredos realistas, cujas intrigas envolvem membros da família, a saber: 

pai, mãe, filhos e avós. Além disso, a ambientação em locais comuns à experiência da criança, 

tais como a escola e a casa, recria um universo acessível a esse leitor. Por isso, pode-se 

considerar a proposta ficcional verossímel e capaz de promover a projeção do leitor a essas 

narrativas.  

A escolha do desenho como ilustração também é outro elemento que aponta para a 

ficcionalidade das narrativas. A ilustração por desenho é um tipo de imagem que sugere o efeito 

de ficção (CHARAUDEAU, 2008) destinado à criança. Embora essa não seja uma produção 

imagética exclusiva para esse segmento de leitores, quando está materializada em livros, é 

frequentemente associada ao universo infantil.  Foi a ilustração por desenhos que fez, por 

exemplo, com que o livro português “Gêmeas marotas” (DUNA, 1970), de destinação adulta, 

fosse citado em redes sociais como destinação imprópria a crianças, fortalecendo a censura à 

HQ da Marvel durante a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Desse modo, percebe-se que a 

ilustração está consolidada em um imaginário sociodiscursivo como constituinte de livros que 

contenham histórias endereçadas a crianças.  

A ilustração é um elemento importante no livro potencialmente endereçado a crianças. 

Quando vinculada à parte verbal do texto, percebeu-se que tanto no conto ilustrado quanto no 

livro com ilustração, a parte visual produz efeitos de sentidos significativos para a narrativa e, 

por vezes, imprescindíveis para o enredo, como o fato de o personagem Celso ter sido 

representado negro somente na parcela visual da segunda edição de “Meus dois pais” 
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(CARRASCO, 2017). Portanto, constatou-se que as premissas que categorizam uma obra como 

livro com ilustração precisariam ser mais bem delimitadas em relação àquelas que definem o 

livro ilustrado, para que essa oposição não suscite tantas dúvidas.  

Em relação à composição do texto no conto ilustrado, vale ressaltar a primazia das 

linguagens que o constituem. Para esta perspectiva teórica, o texto verbo-visual é formado por 

uma parcela icônica, manifestada pela linguagem visual e por uma parte convencional, expressa 

pela linguagem verbal. Cada sistema de linguagem apresenta o seu modo singular de expressão 

da narrativa, que integrados podem estabelecer vínculos de diversas naturezas, mas não se pode 

dizer que os dois tipos de linguagem se fundem e resultam em uma terceira linguagem. O 

resultado dessa interação icônica e convencional é um texto verbo-visual.  

A segunda proposta de interlocução encontrada nesse corpus é a informativa. Embora 

menos acionada, a proposta informativa subsidia as visadas de informação e se concentrou na 

exibição dos diferentes formatos de família nas duas obras em que foi identificada.  

A terceira proposta de interlocução que a Literatura Infantil pode trazer comporta a já 

citada função pedagogizante da Literatura Infantil. Com vistas à intervenção direta na vida dos 

leitores destinatários, a proposta pragmática é um tipo de interlocução que apresenta para as 

crianças os comportamentos sociais desejáveis. Desse modo, percebe-se, nas três obras que 

compõem o corpus desta pesquisa, o apelo ao reconhecimento da legitimidade da relação 

homoafetiva e o fomento do respeito à diversidade como atitudes comportamentais necessárias 

para a inclusão de pessoas homossexuais em todas as instâncias do meio social.  

Vale destacar a preferência do termo diversidade em detrimento ao vocábulo diferente, 

usado em “Meus dois pais” (CARRASCO, 2010, 2017) para se referir às sexualidades. A mãe 

de Naldo constrói uma analogia entre os diferentes doces do aniversário do menino e a 

multiplicidade de características físicas e de personalidades que os seres humanos podem 

apresentar, no intuito de convencê-lo a aceitar a homossexualidade do pai. Entretanto, ao 

afirmar que “Não é errado ser diferente!” (CARRASCO, 2010, p. 30), a mulher parte do 

pressuposto de que a homossexualidade é a sexualidade diferente, elegendo, com isso, a 

heterossexualidade como modelo padrão.  

Ao contrário do que se propaga nessa passagem da obra, acredita-se na diversidade de 

sexualidades e na sua equivalência biológica e social, bem como na de gêneros também. 

Semelhantemente ao que Butler (2017) postula, reconhece-se que a estrutura binária, com a 

qual se costuma categorizar o sexo e classificar as relações, além de limitar, corrobora a 

hierarquização de gêneros e de sexualidades.  
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Ao identificar as visadas discursivas das obras, esperava-se encontrar a de prescrição 

e a de incitação, pois são as que mais bem refletem o que se configurou no imaginário 

sociodiscursivo como intenções da Literatura Infantil. Aliás, vale destacar que, no contrato que 

se instaura na Literatura Infantil, a instância de produção consegue se colocar em posições 

muito diferentes em relação ao leitor destinatário.  

Em primeiro lugar, percebe-se que a instância de produção visa incitar o leitor a crer 

naquele universo que, apesar de fictício, aspira à existência e à significação para o leitor. Desse 

modo, percebe-se que, em se tratando de literatura, a posição da instância de produção não pode 

ser impositiva, mas, sim, sedutora, já que somente a autorização não garante o êxito desse 

contrato. No entanto, quando se trata de abordar temas fraturantes como a homoafetividade e a 

homoparentalidade, que são difíceis de serem aceitos em qualquer contrato monologal 

destinado a crianças, estima-se que a instância de produção, não estando autorizada nem pelo 

gênero, nem pelo conteúdo, precisa lançar mão de outras manobras previstas no próprio 

dispositivo de que o contrato de comunicação dispõe. 

Uma das manobras previstas no contrato de comunicação é a estratégia de captação 

dos leitores pela parte visual do texto.  A interação entre a parcela verbal e a parte visual nos 

contos ilustrados é uma estratégia de conformação textual potencialmente persuasiva, devido à 

patemização que as relações semânticas podem provocar no leitor, afetando a sua sensibilidade 

para projetá-lo à narrativa.  

Outra manobra que a instância de produção costuma praticar para seduzir o leitor 

destinatário é a figuração do narrador-contador como criança que conta a sua própria história. 

Acredita-se que essa estratégia de captação tenha como objetivo a aproximação ao leitor 

destinatário criança, que afetado pela identificação de si à figura do personagem pode projetar-

se à narrativa. 

Em segundo lugar, entende-se que, no contrato de comunicação que se realiza pela 

Literatura Infantil, também há uma visada de prescrição. Depois de incitar o leitor a crer na 

narrativa, a instância de produção ocupa a posição legitimada pelo propósito pedagogizante da 

Literatura Infantil e, autorizada, sugere o comportamento que a criança deve adquirir. 

Por último, observou-se que o contrato de comunicação na Literatura Infantil de temas 

fraturantes requer também a visada de demonstração, pois é preciso comprovar que a 

homoparentalidade é possível, legítima e pode ser muito bem-sucedida. O reconhecimento da 

visada de demonstração realça ainda mais a alusão a um procedimento discursivo de encenação 

argumentativa, no qual o conto ilustrado se enquadra. De acordo com Charaudeau (2008, p. 

239), narrativas podem reforçar uma prova ou produzi-la para convencer o destinatário em uma 
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situação de comunicação. Embora o texto narrativo não costume comportar construções 

frásticas argumentativas, acredita-se que contar uma história seja a melhor estratégia 

argumentativa para persuadir o leitor criança (FERES, 2019), haja vista o exemplo soviético de 

livros de agitação e propaganda dos Planos Quinquenais que o governo destinava a crianças. 

Segundo Pichon-Benin (2014), esses livros apresentam “d’un côté, un texte long, persuasif et 

informatif, qui veut convaincre son lecteur et emporter son adhésion par la force des 

arguments, de l’autre, le texte poétique court qui cherche à provoquer une réaction 

émotionnelle.” 32 

Como pode ser percebido, a narrativa verbo-visual estabelece um contrato de 

comunicação que, em uma situação argumentativa, pode servir não só à persuasão, devido à 

patemização inscrita em sua materialidade, mas também ao convencimento, pois a criação de 

um universo fictício e suficientemente verossímel pode ser eficiente para que o leitor 

destinatário creia na narrativa e em sua proposição sobre o mundo. Desse modo, configura-se 

um caminho argumentativo lúdico entre o ético e o estético, no qual se narra para fazer crer.   

A importância desse estudo concentra-se em descrever o contrato de comunicação que 

se instaura em livros de potencial destinação infantil, que abordam a homoparentalidade e a 

homoafetividade. Essas obras são de suma importância para que, desde pequenos, os jovens 

leitores já tenham a oportunidade de refletir, se emocionar e humanizar-se ao se projetar nessas 

narrativas.  

De igual modo, espera-se oferecer a quem medeia essas leituras um ferramental teórico 

que enriqueça a sua prática intermediária entre a instância de produção e o leitor. Além disso, 

por meio dessa pesquisa, espera-se que os leitores tomem consciência do monitoramento perene 

a que a Literatura Infantil está sujeita, inclusive por causa da presença efetiva do adulto na 

posição de leitor destinatário, idealizado pela instância de produção. 

 

 

 

 

  

                                                 
32 Por um lado, um texto longo, persuasivo e informativo, que deseja convencer seu leitor e conquistar sua adesão 
pela força dos argumentos; por outro, o texto curto e poético que busca provocar uma reação emocional [Tradução 
nossa]. 
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