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SINOPSE 

 

Análise dos modos de renovação de diferentes 

contratos de comunicação literários, os mais recentes de 

potencial destinação infantil, com fundamento na 

Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, e, 

subsidiariamente, nos estudos dos paratextos editoriais, 

na Semiótica da imagem visual e nos estudos da 

interação palavra-imagem no livro ilustrado e no livro 

com ilustração. 
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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa de caráter qualitativo e interdisciplinar vinculada à área de Estudos de 

Linguagem tem como principal objetivo investigar os modos de renovação de diferentes 

contratos de comunicação literários correspondentes às edições mais recentes de três 

textos, dois do gênero conto – Conto de escola de Machado de Assis e De cima para baixo 

de Artur Azevedo – e um do gênero crônica – Será o Benedito! de Mário de Andrade –, 

produzidos entre o último quartel do século XIX e a primeira metade do século XX. Nessas 

edições mais recentes, os textos exclusivamente verbais de autores-escritores brasileiros 

canônicos transformam-se em textos híbridos verbo-visuais pelo trabalho dos autores-

ilustradores Nelson Cruz, Marcelo Ribeiro e Odilon Moraes, e pela iniciativa dos editores. 

Com base nos pressupostos da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, eixo 

teórico-metodológico desta pesquisa, e, subsidiariamente, nos estudos dos paratextos 

editoriais, na Semiótica da imagem visual, bem como nos estudos da interação palavra-

imagem no livro ilustrado e no livro com ilustração, pretende-se demonstrar como esses 

textos, reeditados na primeira década do século XXI, com ilustrações de autores-

ilustradores brasileiros consagrados, integram contratos de comunicação literários que se 

renovam. A hipótese é a de que a ocorrência de tal processo de renovação deve-se, 

principalmente, à transformação dos textos verbais em textos híbridos verbo-visuais; à 

redefinição dos parceiros iniciadores do processo de produção da encenação narrativa com 

a inclusão dos autores-ilustradores; à redefinição dos parceiros do processo de 

interpretação da encenação narrativa com a inclusão do leitor criança, em virtude de sua 

inscrição nos textos híbridos como leitor destinatário, inscrição essa não prevista nos 

contratos anteriores; à intensificação dos efeitos de sentido visados a partir tanto da 

conformação dos paratextos editoriais, que constituem a mise-en-scène material e 

discursiva dos livros correspondentes aos contratos de comunicação renovados, quanto da 

interação entre as partes verbal e visual dos textos. Com isso, os livros correspondentes aos 

contratos de comunicação literários renovados estariam identificados com a literatura de 

potencial destinação infantil. 

 

Palavras-chave: Contratos de comunicação literários renovados. Interação palavra-

imagem. Paratextos editoriais. Literatura de potencial destinação infantil.  
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ABSTRACT 

 

 

This paper of qualitative and interdisciplinary nature linked to the area of Language 

Studies has as its main objective the investigation of the renewal ways of different literary 

contracts of communication corresponding to the most recent editions of three texts, two 

short stories – Conto de escola by Machado de Assis and De cima para baixo by Artur 

Azevedo – and one chronicle – Será o Benedito! by Mário de Andrade –, written between 

the last quarter of the 19th century and the first half of the 20th century. In these most 

recent editions, the exclusively verbal texts of canonical Brazilian writer-authors are 

transformed into verbal-visual hybrid texts by the work of illustrator-authors such as 

Nelson Cruz, Marcelo Ribeiro and Odilon Moraes, and by the editors’ initiative. Based on 

the assumptions of the Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis, which is the 

theoretical-methodological framework of this investigation, and also based, in a subsidiary 

way,  on the studies of the editorial paratexts, on the Semiotics of the visual image, as well 

as on the studies of the word-image interaction in picturebooks and in the book with 

illustration, this paper intends to demonstrate how these texts, reprinted in the first decade 

of the twenty-first century, with illustrations by acclaimed Brazilian illustrator-authors, 

integrate literary contracts of communication that are renewed. The hypothesis is that the 

occurrence of this renewal process is mainly due to the transformation of the verbal texts 

into hybrid verbal-visual texts; the redefinition of the initiating partners of the production  

process of the narrative staging by including the illustrator-authors; the redefinition of the 

partners of the process of interpretation of the narrative mise-en-scène by including 

children readers, because of their integration in the hybrid texts as target readers, a 

hypothesis which was not incorporated in the previous contracts;  the intensification of 

meaning effects aimed at both the conformation of the editorial paratexts, which constitute 

the material and discursive mise-en-scène of the books corresponding to the renewed 

contracts of communication, and the interaction between the verbal and visual parts of the 

texts. Thus, the books corresponding to the renewed literary contracts of communication 

would be identified as literature potentially targeted for children readers. 

 

Keywords: Renewed literary contracts of communication. Word-image interaction. 

Editorial paratexts. Literature potentially targeted for children readers. 
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1 PARA A INFÂNCIA, QUAL LITERATURA? 

 

Nas três últimas décadas, o número crescente de livros de potencial destinação 

infantil caminha pari passu com o aprimoramento da qualidade de seus projetos gráfico-

editoriais, cada vez mais elaborados e sofisticados em decorrência dos consideráveis 

avanços no campo da ilustração, do design e das novas tecnologias gráficas. Ao mesmo 

tempo, é possível observar, nessas publicações, uma grande diversidade de temáticas e um 

estreitamento cada vez maior das relações entre as partes verbal e visual de seus textos, em 

regra, híbridos. Mas o que muito nos chama atenção no universo da produção editorial 

brasileira voltada para o leitor infantil neste início de século, e que nos levou a desenvolver 

esta pesquisa, é certa tendência de se destinarem a esse leitor textos de autores-escritores 

brasileiros canônicos cujas produções foram, inicialmente, endereçadas ao leitor adulto. 

Essa tendência caracteriza-se pela publicação de textos literários relativamente 

curtos em sua extensão, quase sempre dos gêneros conto ou crônica, apresentados em sua 

integralidade, ou seja, sem adaptações, em edições profusamente ilustradas e bem 

cuidadas, nas quais a criança
1
 é inscrita como potencial leitor destinatário. 

Tal tendência, que consideramos um fenômeno decorrente de um processo de 

renovação de contratos de comunicação literários, parece ter fortes vínculos tanto com 

demandas educacionais, já que a escola é um espaço privilegiado de consumo e circulação 

de livros, quanto com um dos fenômenos literários atuais que recebe a denominação de 

crossover, assim definido por Beckett
2
: 

Crossover fiction blurs the borderline between two traditionally separate 

readerships: children and adults. However, crossover texts do not necessarily 

address a dual audience of children and adults. Some may even seem to target a 

single audience of hybrid adult-child readers. In fact, crossover literature 

addresses a diverse, cross-generational audience that can include readers of all 

ages: children, adolescents and adults. (BECKETT, 2009, p. 3)3 

                                                             

1 Devido à complexidade do conceito de infância, quando nos referimos ao leitor criança, adotamos a 

definição apresentada pelo artigo 2º da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente: “Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” 

2 Segundo Beckett (2009), a literatura crossover, que é considerada um fenômeno do século XXI, tem raízes 

bastante antigas. Ela cita como exemplos O senhor dos anéis de J.R.R. Tolkien (1954-55), Alice no País das 

Maravilhas de Lewis Carroll (1865), Fábulas de La Fontaine (1668), entre muitas outras obras que se situam 

em um período em que “there was no specialized children’s literature. Books found their own audience” (id., 

ibid., p. 2). || Tradução nossa: “não havia literatura infantil especializada. Os livros encontravam seu próprio 

público.”  

3 Tradução nossa: “A ficção crossover dilui as fronteiras entre dois leitores tradicionalmente separados: 

crianças e adultos. No entanto, textos crossover não necessariamente se destinam a uma dupla audiência de 

crianças e adultos. Alguns podem mesmo parecer se destinar a uma única audiência formada por leitores que 
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Para procedermos à investigação do fenômeno descrito, que guarda estreitas 

semelhanças com o fenômeno crossover, baseamo-nos não nos estudos literários, mas sim 

na Análise Semiolinguística do Discurso, que nos permite pesquisar os modos de 

processamento das encenações discursivas dos contratos de comunicação literários que 

evidenciam tal fenômeno, objeto desta pesquisa. 

Assim, este primeiro capítulo tem como propósito apresentar, nos subitens a 

seguir, a contextualização e a justificativa da pesquisa; suas hipóteses, questões e seus 

objetivos; suas bases teórico-metodológicas; seu duplo corpus de análise; e, finalmente, a 

apresentação da tese. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA
4
 

  

A literatura destinada à infância surge como forma literária somente no século 

XVIII, quando então se constitui o sentido moderno da palavra literatura relacionado à 

escrita “criativa” e “imaginativa”, passando a ser definida não somente por essas 

características que tornam sua escrita singular, mas também pela “propriedade intelectual, 

o nome do autor, a ‘fetichização’ do manuscrito autógrafo e os arquivos literários” 

(CHARTIER apud DIAS; FERES, 2016, p. 25-26).  

É também no século XVIII, com a ascensão da família burguesa, que se 

desenvolve uma concepção de infância diferente da que se tinha até então. Devido à 

reorganização da escola nesse mesmo período, a literatura para a infância nasce sob a égide 

da pedagogia, aparecendo como um discurso de valor utilitário e não de valor estético, o 

que lhe vale, consequentemente, o exílio do “reduto seleto da literatura” (MAGALHÃES e 

ZILBERMAN, 1987, p. 4). Desse modo, a literatura infantil surge na contramão do 

pensamento dominante nas artes a partir do século XVIII, período em que a ideia de 

utilidade começou a perder destaque para a contemplação do objeto estético por ele 

mesmo, com o predomínio, inclusive, de uma concepção autotélica da arte, ou seja, da arte 

como um fim em si mesma, “altaneiramente distante de qualquer propósito social sórdido” 

                                                                                                                                                                                         
seriam um híbrido de criança-adulto. De fato, a literatura crossover se destina a uma audiência diversificada e 

intergeracional que pode incluir leitores de todas as idades: crianças, adolescentes e adultos.” (tradução 

nossa) 

4 Parte do conteúdo deste subitem foi escrito com base nos capítulos 1 e 2 da dissertação de mestrado de 

MATTOS, 2003. 
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(EAGLETON, 1997, p. 28). Nesse sentido, Aguiar (1999, p. 243) aponta como o “pecado 

original da literatura infantil” o seu surgimento fortemente vinculado à educação em 

detrimento da arte, o que gerou impasses nos estudos da área, uma vez que tal vinculação 

comprometeu o estatuto literário do livro infantil. 

A história da literatura infantil brasileira inicia-se com a produção de livros 

destinados a crianças e jovens por autores-escritores brasileiros em fins do século XIX. A 

produção desse período até a segunda década do século XX veio atender à necessidade de 

proporcionar aos estudantes de então um material de leitura com características 

eminentemente nacionais, uma vez que os poucos livros que circulavam entre esse público 

eram traduções de livros europeus, em geral realizadas por autores/tradutores portugueses, 

o que levava as crianças, obrigatoriamente, a ler sua língua materna num português de 

Portugal e não do Brasil. Daí alguns intelectuais da época, como Sílvio Romero e José 

Veríssimo
5
, lamentarem, como afirmam Lajolo e Zilberman (1999a, p. 28), a “ausência de 

material de leitura e de livros para a infância brasileira”.  

As primeiras tentativas de se reverter esse quadro deu-se, basicamente, com dois 

movimentos distintos, porém de grande relevância e decisivos para o início da formação de 

uma literatura infantil genuinamente nacional: i) a tradução e a adaptação de clássicos da 

literatura infantojuvenil por professores e escritores brasileiros, atualizando a linguagem 

para se aproximar do português falado no Brasil
6
; ii) o resgate da tradição oral popular 

brasileira em suas múltiplas e variadas manifestações, transformando-a em material de 

leitura para crianças e jovens.  

Não se pode deixar de mencionar o esforço de alguns autores, como Figueiredo 

Pimentel e Alexina de Magalhães Pinto, que foram buscar nos temas da tradição oral 

popular brasileira conteúdo para suas obras. Leonardo Arroyo afirma acerca desses 

autores: 

 

                                                             
5 “José Veríssimo, em Educação Nacional, publicado em 1906, preconiza que uma das reformas mais 

urgentes é ‘a do livro de leitura’ acrescentando ser necessário que ‘ele seja mais brasileiro, não só feito por 

brasileiros que não é o mais importante, mas brasileiro pelos assuntos, pelo espírito, pelos autores 

transladados, pelos poetas reproduzidos e pelo sentimento nacional que os anime’.” (SANDRONI, 1983, p. 

37) 

6 Carlos Jansen, professor do Colégio Pedro II, é apontado por Arroyo (1999) como um dos pioneiros no 

trabalho de tradução e adaptação de obras consideradas clássicos da literatura infantil, entre elas, As viagens 

de Gulliver, D. Quixote de La Mancha, Robinson Crusoe, Aventuras Pasmosas do Celebérrimo Barão de 

Münchhausen, entre outras. 
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Cronologicamente, Figueiredo Pimentel instaura na literatura infantil brasileira – 

que até então em sua forte maioria se manifestava através de livros presos e 

interessados ao sistema educacional do país – uma nova orientação: a popular. 

Isto é, o livro de autores clássicos já não se apresentava apenas através de 

edições que visavam exclusivamente ao público escolar.  

[...] 

Os temas tratados por Alexina de Magalhães Pinto são impressionantemente 

brasileiros. Em sua obra se encontra uma temática que seria, modernamente, um 

filão extremamente explorado pela nossa literatura infantil, ou seja, o folclore e 

sua imensa variação. (ARROYO, 1999, p. 177; 179) 

  

Em fins do século XIX e início do XX, adveio a necessidade de se transformar o 

sistema escolar nacional, que precisava se expandir dadas as muitas e profundas mudanças 

que então se processavam na sociedade brasileira: a transição de uma economia rural e de 

base escravista para uma economia urbana e baseada no trabalho assalariado e no capital; a 

substituição de um regime político monárquico pelo regime republicano; o surgimento de 

novas classes sociais. 

Lajolo e Zilberman (1999a) explicitam o papel fundamental da escola nessa 

transformação econômica e política da sociedade brasileira daquele período, bem como o 

papel da literatura no processo de urbanização e modernização social de então: 

 

Como é à instituição escolar que as sociedades modernas confiam a iniciação da 

infância tanto em seus valores ideológicos, quanto nas habilidades, técnicas e 

conhecimentos necessários, inclusive à produção de bens culturais, é entre os 

séculos XIX e XX que se abre espaço, nas letras brasileiras, para um tipo de 
produção didática e literária dirigida em particular ao público infantil. (id., ibid., 

p. 25) 

 

É nesse mesmo período que também surgem as antologias escolares, contendo 

textos de autores-escritores considerados referência no cenário literário nacional, 

publicadas no Brasil a partir século XIX para constituir fonte e material de leitura para 

aqueles que frequentavam a escola, os leitores em formação. Segundo Lajolo e Zilberman 

(1999b, p. 212), foram as antologias que coroaram “o longo percurso que marc[ou] a 

inclusão da literatura brasileira no currículo escolar”. 

Desde o século XIX, as antologias, que se apresentaram, e ainda hoje se 

apresentam, das mais diferentes formas e com os mais variados propósitos para leitores 

brasileiros crianças e jovens, tiveram papel relevante na definição do que chamamos de 

“cânone nacional”. É certo que muitos autores que figuraram em coletâneas de tempos 

passados já estão esquecidos. Em contrapartida, outros até hoje se mantêm vivos nos 

repertórios de leitura, com grande prestígio de crítica e público. Isso demonstra que os 

compiladores tiveram papel fundamental na legitimação de textos e autores, ainda que não 
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de todo decisivo; afinal, tanto a crítica especializada quanto o público leitor, por meio de 

suas múltiplas formas de apropriação do texto literário, são os principais responsáveis por 

conferirem o tão almejado atributo de permanência a todos aqueles que produzem 

literatura. Contudo, não se pode ignorar o fato de tais antologias terem cumprido, e em 

certo sentido ainda hoje cumprirem, um papel eminentemente didático, encerrando um 

projeto de escolarização da leitura literária, mesmo que questionável e passível de críticas 

devido ao fato de os textos que nelas figuravam serem, em geral, adaptados
7
.  

Quando efetivamente se inicia um movimento de criação de textos destinados a 

um público de crianças e jovens por autores-escritores nacionais, o que se verifica é uma 

grande influência de obras estrangeiras que constituíam, então, o modelo de literatura a ser 

produzida. Essas obras exemplares
8
 eram imbuídas de um forte sentimento de 

nacionalismo e patriotismo, e era comum trazerem crianças como protagonistas, uma das 

marcas da literatura infantil. Assim, produziram-se obras visando à consolidação de certos 

valores ideológicos, morais, religiosos, culturais, intelectuais, pautadas num sentimento de 

profundo nacionalismo e de caráter marcadamente pedagógico
9
. 

O projeto de modernização social no Brasil passava então pela difusão da leitura 

no espaço escolar como estímulo aos valores mais altos da nacionalidade: amor à pátria, 

ufanismo, civismo. É Dutra quem afirma acerca do papel da leitura nesse momento em que 

se busca construir um novo “modelo” de nação: 

 

É interessante notar que o hábito de ler é o que garante a condição de se 

conhecer o Brasil e como o adequado conhecimento do país é o que vai permitir 

que uma imagem global do Brasil seja construída, e que elementos de 

identificação sejam colocados a disposição (sic) dos leitores, de forma que 

questões do tipo o que é o Brasil e o que é ser brasileiro ganhem novos sentidos, 
ao tempo em que as potencialidades de acesso do Brasil à civilização são 

reveladas. (DUTRA, 1999, p. 495) 

 

A despeito das parcas tentativas de alguns autores de produzir uma literatura que 

não estivesse estritamente a serviço do aprendizado formal da leitura, no início do século 

XX predominou justamente o que se denominou literatura escolar, ou seja, publicações 

                                                             
7 Atualmente, algumas editoras publicam antologias muito bem cuidadas, seja por temática, seja por autor, 

apresentando os textos em sua integralidade. Citamos como exemplos a coleção Encanto do Conto, da 

Editora DCL, e a Antologia de Prosa e Poesia para Crianças, da Editora Global. 

8 Segundo Lajolo e Zilberman (1999a), as duas obras significativas que inspiraram autores brasileiros nas 

suas criações foram Le tour de la France par deux garçons, de G. Bruno (1877) e Cuore, de Edmond De 

Amicis (1886). 

9 Sobre os autores e obras desse período ver Lajolo (1999a, p. 29-30) e Coelho (1985, p. 169-184). 
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para serem utilizadas em sala de aula como livros de leitura, constituindo a mais 

importante fonte de aprendizado. Essa literatura escolar, apesar de ser reconhecida por 

muitos como uma etapa importante da produção livresca nacional, é apontada como uma 

literatura de somenos valor, dado seu caráter didatizante, moralizante, conformador, 

utilitarista e, por que não dizer, autoritário em relação ao seu potencial destinatário: o leitor 

criança.  

Tal contexto de constituição da literatura infantil brasileira perdurará por longo 

tempo, revelando seu desprestígio em virtude das estreitas relações estabelecidas com a 

pedagogia em seu nascedouro. Ainda assim, essa literatura continuaria reivindicando um 

estatuto de produção artística com base em seu valor estético-literário. Em fins dos anos de 

1940, Cecília Meireles refletia acerca do porquê da dificuldade dessa reivindicação: 

Mais do que uma “literatura infantil”, existem “livros para crianças”. Classificá-

los dentro da Literatura Geral é tarefa extremamente árdua, pois muitos deles não 

possuem, na verdade, atributos literários, a não ser os de simplesmente estarem 

escritos. Mas o equívoco provém de que, se a arte literária é feita de palavras, 

não basta juntar palavras para se realizar obra literária. (MEIRELES, 1984, p. 

20-21) 

Também Fernando de Azevedo corrobora essa visão de Cecília Meireles, 

apontando como uma das consequências para o mercado editorial, decorrente do aumento 

considerável do público infantil e adolescente em meados do século XX, o “surto de uma 

literatura banal, vulgar e insuportável, quer pela escassez de escritores de verdade que se 

dediquem a esse gênero
10

, quer pela suposição ilusória de ser fácil escrever para crianças”. 

Prossegue ele, ainda, em sua acurada análise sobre as condições de produção literária dos 

anos de 1950: 

Assim, pois, como é cada vez maior a procura de livros, e a pressão que exerce o 

público ainda recente e mal orientado, não se faz sentir senão lentamente, a 

literatura infantil arriscou-se a se transformar num refúgio de medíocres. Todo 

mundo se acha com direito de escrever para crianças e de tentar o novo gênero. 

Pois, se não tem público quando se dirigem a adultos, por que não se 

aventurarem ao público infantil? (AZEVEDO apud LAJOLO e ZILBERMAN, 

1986, p. 338). 

                                                             
10 Os estudos de Itamar Even-Zohar (2007-2011) nos levam a considerar a literatura para crianças não como 

um gênero, mas sim como um (poli)sistema literário. Segundo o autor (id., ibid., p. 10), o propósito do termo 

polissistema “es haver explícita una concepción del sistema como algo dinámico y heterogêneo”, no qual 

uma literatura pode interferir em outra. Essa interferência resultaria na transferência de certas propriedades 

de um polissistema para outro, como da literatura para crianças para a literatura para adultos e vice-versa, por 

exemplo. || Tradução nossa: “é haver uma concepção explícita do sistema como algo dinâmico e 

heterogêneo”  
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Tais fatores, ainda hoje, propiciam desconfiança e indisfarçável descrédito em 

relação à literatura destinada à infância, cujas peculiaridades a distinguem de outras 

literaturas. Talvez a principal delas resida em ser uma produção cujo destinatário já se 

encontra determinado aprioristicamente, haja vista sua própria denominação: infantil. No 

entanto, ao se considerar a possibilidade de se reeditarem obras, a princípio, produzidas 

para um público leitor adulto, mas com características que possam contemplar os interesses 

e o gosto de um público leitor de crianças, as perspectivas de se pensar a literatura 

destinada à infância podem se alargar.  

Se a literatura infantil consegue superar o discurso meramente utilitário 

(PERROTTI, 1986) – o de um adulto dirigindo-se à criança com propósitos eminentemente 

formativos e doutrinários –, e privilegia o discurso estético, cujo eixo é o discurso em si 

mesmo, ela é capaz de proporcionar ao leitor, além do conhecimento e do 

autoconhecimento, a possibilidade de jogo, de recreação, de recriação, de fruição e, ainda, 

o desenvolvimento da capacidade de produzir múltiplos sentidos. Assim, quando a 

produção literária potencialmente destinada a crianças consegue despir-se do caráter 

meramente pedagógico e das demandas mercadológicas visceralmente relacionadas à 

escola, o que não é tarefa fácil, ela fica mais próxima de alcançar o estatuto de arte, de 

forma que as promessas da leitura literária se cumpram: as possibilidades de mergulho do 

leitor no universo envolvente do texto, enquanto sujeito da e na leitura, de descoberta do 

novo e redescoberta do mesmo. 

No Brasil, o primeiro autor-escritor a efetivamente romper o círculo de 

pragmatismo e utilitarismo que até hoje envolve parte da produção literária destinada ao 

público de crianças e jovens foi Monteiro Lobato, cuja produção teve início no primeiro 

quartel do século XX. Lobato a libertou do signo da edificação, da prescrição, do 

moralismo, alçando-a à categoria de produção artístico-estética. Contudo, como fenômeno 

isolado, “não foi suficiente para romper a concepção pragmática tradicionalmente ligada à 

literatura para crianças e jovens” (PERROTTI, 1986, p. 13). 

Ao darmos um salto no tempo, chegamos ao fim dos anos de 1960, cujo contexto 

político – o país vivia seus anos mais duros de regime ditatorial, com a edição do AI5 em 

1968 – impunha o silenciamento das formas de manifestação artística em geral. Isso fez 

com que grande parte dos autores que se dedicavam à produção literária para crianças 

adotassem um discurso engajado, revelador das estruturas sociais opressoras. Ainda assim, 

isso não implicou um acirramento do discurso utilitário na literatura, muito pelo contrário, 
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pois foi somente a partir do início da década de 1970 que se passou a testemunhar no 

Brasil o surgimento de uma geração de autores que promoveram uma ruptura da concepção 

utilitária vigente na literatura para crianças e jovens, elevando-a à categoria de produção 

artístico-estética.  

Tais autores, denominados os filhos de Lobato, ocuparam-se em reclamar o 

estatuto de literariedade das produções por eles criadas especialmente para as crianças e os 

jovens, em virtude de adotarem um novo modelo discursivo: o discurso estético. Isso não 

quer dizer que não se possa verificar nas obras desse período um discurso que vise à 

educação do leitor, muito pelo contrário, mas, se esse discurso instrumental se evidencia, 

não é o predominante. Foi justamente o discurso estético – com sua força desintegradora, 

que contraria o estereótipo e promove o deslocamento, a ruptura, o estranhamento – o 

privilegiado por esses autores, forjando-se, por conseguinte, uma nova concepção, um 

novo paradigma de literatura de potencial destinação infantil, no qual a criança deixou de 

ser vista como mera depositária do saber adulto para ser vista como um leitor crítico, 

questionador, criador. Entretanto, tal fenômeno não foi suficiente para impedir que o 

mercado editorial brasileiro continuasse investindo também em publicações que ainda 

revelavam um didatismo desinteressante e empobrecedor, levando ao esmaecimento do 

caráter de literariedade em parte das obras integrantes do repertório destinado à infância, 

perpetuando-se, assim, o desprestígio da literatura de potencial destinação infantil nos 

círculos culturais, intelectuais e acadêmicos, que a identificam, ainda hoje, como uma 

literatura “menor”. 

No século XXI, contudo, a produção editorial brasileira orientada para o público 

leitor de crianças e jovens voltou a fazer investimentos significativos tanto em traduções de 

obras de autores estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos da América e de países da 

Europa
11

, quanto na produção artístico-literária de novos autores – escritores e ilustradores 

– brasileiros, voltando a se intensificar o intercâmbio entre a produção nacional e 

                                                             
11 A tradução de obras de autores da América Latina ainda é muito pouco significativa. Já a literatura de 

língua portuguesa produzida por autores de outros países lusófonos vem sendo editada com bastante 

regularidade desde que, em 2006, a FNLIJ – Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – criou a 

categoria “Literatura em Língua Portuguesa”, passando a conferir anualmente o Prêmio FNLIJ Henriqueta 

Lisboa Literatura em Língua Portuguesa para a melhor publicação da categoria. A FNLIJ, seção brasileira do 

IBBY, International Board on Books for Young People, é uma instituição de direito privado, de utilidade 

pública federal e estadual, de caráter técnico-educacional e cultural, sem fins lucrativos, que atua na 

promoção da leitura e divulgação do livro de qualidade para crianças e jovens. Anualmente a FNLIJ concede 

o Prêmio FNLIJ, a láurea de Altamente Recomendáveis para livros de diferentes categorias, além de realizar 

a indicação de títulos para a composição de um Acervo Básico.  
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estrangeira. Somado a isso, o aumento expressivo dos títulos publicados e o 

aprimoramento da qualidade gráfico-editorial das publicações, bastante diversificadas em 

gêneros e categorias literárias – tomem-se como exemplos os livros ilustrados, a literatura 

crossover, entre outras formas editoriais –, trouxeram novo fôlego para a produção literária 

brasileira de potencial destinação infantil e juvenil. 

É a partir do embate vivido por essa literatura potencialmente destinada ao leitor 

criança – ter ou não um estatuto literário, ter ou não qualidade estético-artística – que nos 

interessa analisar um recente fenômeno intensificado no Brasil a partir do século XXI 

caracterizado por certa diluição de fronteiras entre o público leitor de crianças, jovens e 

adultos: o surgimento de publicações de textos de autores-escritores brasileiros integrantes 

do cânone nacional, em edições cujo tratamento gráfico-editorial as identifica com um 

novo leitor destinatário. Pensar que o livro de potencial destinação infantil pode conter 

textos literários que não tinham antes a criança neles inscrita como potencial leitor 

destinatário nos desafia a questionar a etiqueta “infantil”. 

Em princípio, tais publicações se justificariam pelo propósito de dar a conhecer ao 

leitor em formação textos de autores-escritores integrantes daquilo que é identificado com 

“o cânone literário nacional”, sem, necessariamente, adaptá-los, submetendo-os a um 

processo de adulteração supressivo e redutor daquilo que Ana Maria Machado (2002, p. 

12) denomina “a grande tradição literária”.  

Escritores canônicos são os autores de uma obra valiosa, dotada de autoridade, 

excelência literária e valor modelar. Por integrarem o cânone nacional, os autores-

escritores das obras que analisamos no corpus primário desta pesquisa, Machado de Assis, 

Artur Azevedo e Mário de Andrade, são erigidos ao patamar de escritores representantes 

da língua e da cultura brasileiras, ambas marcadas por grande diversidade, sendo 

considerados clássicos
12

 que constituem “el canon que todo sistema literario y cultural  

necesita como referente coletivo”
13

 (SOTOMAYOR SÁEZ, 2015, p. 12). 

                                                             
12 Clássico e cânone são conceitos próximos, mas distintos entre si. Segundo Cerrillo Torremocha (2013, p. 

20), clássicos são aquelas “obras que trascienden su época, modelos de escritura, de lecturas reiteradas y 

frecuentes traducciones a diferentes lenguas, a diferencia de los libros incluidos en los cánones, que son 

consecuencia de una elección en un momento concreto y, a veces, con una finalidad determinada”. Segundo 

Pozuelo (apud SOTOMAYOR SÁEZ, 2015, p. 18), o cânone é “cambiante, movedizo y sujeto a los 

principios reguladores de la actividad cognoscitiva y del sujeto ideológico, individual o colectivo que lo 

postula”. Ou seja, todo clássico integra ou já integrou um cânone, mas nem todo cânone se torna um clássico. 

|| Traduções nossas: “obras que transcendem sua época, modelos de escritura, de leituras reiteradas e 

frequentes traduções para diferentes línguas, diferentemente dos livros incluídos nos cânones, que são 

consequência de uma eleição em um momento concreto e, às vezes, com uma finalidade determinada” | 
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As edições que correspondem aos contratos de comunicação literários renovados, 

nosso objeto de pesquisa, são a prova de que se pode proporcionar o contato do leitor 

infantil com esses e outros autores representantes do cânone nacional por meio daqueles 

seus textos que se mostram mais acessíveis, sem a necessidade de se lançar mão de práticas 

adaptativas. 

As práticas adaptativas de textos literários geralmente valem-se de reduções 

efetuadas tanto por meio de cortes e supressões quanto pela criação de resumos a partir do 

texto original, ou mesmo de paráfrases em linguagem considerada mais acessível ao 

público a que se destina com vistas a “simplificar a história e o discurso” (PEDROSA, 

2004, p. 116). Esse tipo de intervenção no texto literário, ainda muito presente nos meios 

editoriais e escolares, indica que o trabalho com a leitura literária realiza-se a partir de uma 

perspectiva prevalentemente funcional, pragmática, instrumental. Fato é que as numerosas 

adaptações realizadas não somente em coletâneas escolares e livros didáticos, mas, 

inclusive, em livros de literatura destinados ao público escolar
14

, falam muito acerca das 

ideias preconcebidas sobre seu leitor potencial: aquele que, em tese, não estaria em 

condições de “alcançar” o texto original dadas as suas “limitações” culturais, discursivas, 

cognitivas. Se tais publicações podem ser consideradas um esforço louvável de se fazer 

chegar a crianças leitoras textos clássicos da literatura, também podem ser encaradas como 

depreciadoras da competência literária desses leitores. É com base em certas ideias 

preconcebidas que se sustenta a maior parte dos argumentos favoráveis às adaptações. Um 

deles é o de que, longe de substituírem os textos originais, as adaptações têm apenas a 

intenção de proporcionar um convite à leitura desses textos. Outro é o de que os clássicos, 

em sua maioria, encontram-se distantes de leitores crianças e jovens em suas convenções 

linguísticas e estéticas, mas, como devem ser conhecidos por terem se tornado importantes 

referências culturais, as versões adaptadas se fazem necessárias.  

Em contrapartida, aqueles que se opõem a práticas adaptativas argumentam que, 

se mal elaboradas, versões adaptadas podem “trair substancialmente a visão de mundo e a 

experiência linguística que proporcionariam” os clássicos originais. Ademais, se a obra 

                                                                                                                                                                                         
“cambiante, movediço e sujeito aos princípios reguladores da atividade cognoscitiva e do sujeito ideológico, 

individual ou coletivo que o postula.”  

13 Tradução nossa: “o cânone que todo sistema literário e cultural necessita como referente coletivo”  
14 Exemplos de textos clássicos adaptados são os integrantes da coleção Reencontro Infantil, com mais de 

quarenta títulos publicados, e os da coleção Reencontro Literatura, com mais de sessenta títulos, ambas as 

coleções da editora Scipione. 
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literária, como afirma Coelho (apud ANTUNES; CECCANTINI, 2004, p. 84), é um todo 

indispensável, que resulta do amálgama conteúdo-forma, não deveria ser decomposta em 

seus elementos constituintes, “sob pena de perderem a sua verdade ou autenticidade de 

criação literária”. Também Pedrosa se posiciona contrariamente às práticas adaptativas do 

texto literário, ao considerar que alterar a forma é alterar o conteúdo: 

 
E é por essa razão que uma adaptação mutila a obra, causando um prejuízo ainda 

maior ao leitor que, além de perder o prazer de adentrar no texto como ele foi 

concebido pelo escritor, julga tê-lo lido. Isso dificilmente o fará retornar ao 

original. (PEDROSA, 2004, p. 120). 

 

Com essas ponderações, buscamos mostrar que o objeto desta pesquisa contrapõe-

se à prática editorial de adaptação de textos clássicos, ainda bastante frequente quando se 

quer dar a conhecer autores-escritores canônicos a leitores crianças e/ou jovens.  

O que consideramos muito mais produtivo do que oferecer a esses leitores 

clássicos adaptados é lhes oferecer a oportunidade de conhecer autores-escritores 

canônicos por meio de textos integrais que passem a fazer parte de contratos de 

comunicação literários renovados. Tal renovação implica apresentar os textos tais como 

foram publicados originalmente, transformando-os em parte de textos híbridos compostos 

por dupla semiose, verbal e visual. Assim, não se modificam nem a forma nem o conteúdo 

do texto literário. Ao se associar a essa parte verbal do texto uma parte visual, o autor das 

ilustrações vê-se, forçosamente, preso à parte verbal do texto, uma vez que a criação 

daquela parte pauta-se na preexistência dessa outra. O vínculo entre a dupla semiose verbal 

e visual não necessariamente precisa se calcar em relações de hierarquia, de subordinação, 

de subalternidade, mas sim mais provavelmente em relações de correlação, de 

interdependência, de complementaridade, relações essas que justificariam a existência de 

um texto híbrido nessa forma de renovação dos contratos, na qual as ilustrações podem não 

ser apenas paratexto, mas parte efetiva do texto. 

Sobre a relação entre as partes verbal e visual do texto, Santaella afirma: “a 

expressão linguística e a visual são reinos distintos, com modos de representar e significar 

a realidade próprios de cada um. Eles muito mais se complementam, de maneira que um 

não pode substituir inteiramente o outro” (SANTAELLA, 2012, p. 13).  

Assim, o modo de renovação dos contratos de comunicação literários por meio da 

relação de complementaridade entre as partes verbal e visual do texto, ao nosso ver, parece 

ser o que permite aos leitores, especialmente aos leitores infantis, o acesso a um universo 
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ficcional que  integra o patrimônio linguístico e literário brasileiro, sem a necessidade de se 

submeterem a versões adaptadas, empobrecedoras da experiência da leitura literária. 

A apropriação de um texto que não lhe foi inicialmente endereçado é o que, em 

princípio, daria ao leitor infantil a oportunidade de entrar em contato com o que Cervera 

(1989, p. 159) chama de “literatura ganada”, também chamada por outros indevidamente 

de “recuperada”. Cervera assim define a literatura ganada: são “todas aquellas 

producciones que no nacieron para los niños, pero que, andando el tiempo, el niño se las 

apropió o ganó o se le destinaron, previa adaptación o no.”
15

  

Assim, apresentando textos híbridos, constituídos de uma parte verbal de autoria 

de escritores canônicos (correspondente ao texto literário em sua integralidade) e de uma 

parte visual de autoria de prestigiosos e talentosos ilustradores contemporâneos, 

materializados por meio de projetos gráfico-editoriais atraentes e muito bem cuidados, as 

publicações que tomamos como objeto desta pesquisa podem vir a contribuir para um 

projeto de formação do leitor literário que prevê o conhecimento de clássicos da literatura 

brasileira, buscando garantir, como afirma Antonio Candido, o direito inalienável, que é de 

todos, à “fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis” 

(2011, p. 193). Nesse sentido, tais publicações nos desafiam a repensar a etiqueta 

qualificadora “infantil” que imprimimos à palavra literatura quando nos referimos a textos 

que têm a criança como potencial leitor destinatário neles inscrito. Afinal, o que, de fato, 

define a literatura infantil? Seria legítima e produtiva essa qualificação? Acreditamos que 

esta pesquisa corrobora nossa convicção de que a literatura – essa manifestação artística 

cuja matéria é a palavra, quase sempre em interação com a imagem visual quando 

potencialmente destinada à criança – prescinde de rótulos limitadores, especialmente 

quando relacionados a uma perspectiva pragmática
16

 – “infantil”, “juvenil”.  

Andruetto, ao fazer a defesa de uma literatura sem adjetivos, transcendente ao 

próprio livro enquanto objeto da cultura – ainda que a literatura só chegue às mãos e aos 

olhos do leitor por meio da materialidade do livro –, afirma: 

 
O que pode haver de “para crianças” ou “para jovens” numa obra deve ser 

secundário e vir como acréscimo, porque a dificuldade de um texto capaz de 

                                                             
15Tradução nossa: “todas aquelas produções que não nasceram para as crianças, mas que, com o passar do 

tempo, a criança se apropriou delas ou as recebeu ou elas lhe foram destinadas, previamente adaptadas ou 

não.” 

16
 A perspectiva pragmática diz respeito à instância de comunicação situada no processo de interpretação da 

encenação narrativa, ou seja, o(s) leitor(es) destinatário(s) inscrito(s) no texto. 
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agradar a leitores crianças ou jovens não provém tanto de sua adaptabilidade a 

um destinatário, mas, sobretudo, de sua qualidade, e porque quando falamos de 

escrita de qualquer tema ou gênero o substantivo é sempre mais importante que o 

adjetivo. (ANDRUETTO, 2012, p. 61) 

 

Nossa convicção de que a literatura não requer etiquetas ou adjetivos é o que nos 

leva a optar pela denominação “literatura de potencial destinação infantil” para a literatura 

que visa à criança como principal público leitor, até porque nossa análise não se pauta na 

recepção das encenações narrativas do fenômeno literário estudado, mas sim no processo 

de produção dessas encenações, nos efeitos visados pelos parceiros iniciadores desse 

processo – escritores, ilustradores, editores. 

 

1.2 HIPÓTESES, QUESTÕES E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Nossa principal hipótese investigativa é a de que os textos literários integrantes do 

corpus primário, que abordam temas considerados polêmicos – “Conto de escola”, de 

Machado de Assis, com a temática da corrupção moral; “De cima para baixo”, de Artur 

Azevedo, com a temática das relações autoritárias viciosas; “Será o Benedito!”, de Mário 

de Andrade, com a temática da imponderabilidade da morte –, reúnem elementos, em seus 

níveis situacional, discursivo e formal (semiolinguístico), que vão ao encontro dos 

interesses e das possibilidades interpretativas do leitor infantil, permitindo-lhe produzir 

sentidos com base em seus conhecimentos sobre os dois códigos – o da “vida” e o do 

“texto”. Para Hunt:  

 
A experiência (ou “criação”) com o texto converge (ou causa o embate) entre 

dois conjuntos de códigos: os da “vida” (conhecimento do 

mundo/causalidade/probabilidade etc.) e os do “texto” (conhecimento de 

convenções, expectativa genérica, referência intertextual etc.). (HUNT, 2010, p. 

116). 

 

A inscrição do leitor criança torna-se viável justamente porque, ao serem 

reeditados, os textos literários, além de reunirem elementos e aspectos que permitem a esse 

leitor compreender o duplo código “da vida” e “do texto”, ainda se tornam partes verbais 

de textos híbridos, ou seja, de textos constituídos por dupla semiose, verbal e visual. Isso 

nos levaria à segunda hipótese: a de que os recursos semiológicos dos textos híbridos 

possibilitam a projeção de visadas específicas direcionadas ao leitor criança, tão afeito à 

linguagem visual, já que “a imagem arrebata o espectador de imediato, um impacto que, 
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posteriormente, pode ser compreendido e lentamente observado, tendo em vista a 

pluralidade de seus elementos” (RIBEIRO, 2008, p. 125). Esses elementos plurais da 

imagem visual a que Ribeiro se refere, e que Oliveira indica como seus aspectos 

constitutivos – a cor, o cenário, a perspectiva, o ritmo, a composição (OLIVEIRA, 2008, p. 

50-71) – são decisivos para o redimensionamento dos textos literários que, inicialmente, só 

dispunham de imagens verbais, construídas exclusivamente por meios linguísticos.  

Nesse sentido, consideramos que os contratos de comunicação literários 

renovados permitem-nos pôr em questão os textos literários em que a criança pode estar 

inscrita como leitor destinatário e, consequentemente, o próprio rótulo de “infantil” na 

caracterização da literatura que têm a criança como potencial sujeito destinatário. Por isso, 

entendemos que haveria dois aspectos decisivos que justificariam a inscrição da criança 

como leitor destinatário dos textos de autores-escritores canônicos e autores-ilustradores 

consagrados: i) a interação entre as partes verbal e visual, resultando em um único texto 

híbrido; ii) o modo de organização da mise-en-scène material e discursiva por meio dos 

elementos paratextuais, que emprestam ao dispositivo livro características que muito o 

aproximam do tipo editorial livro ilustrado. Essa seria nossa terceira hipótese. 

Sabendo que todo texto é produzido em uma situação contratual e que, para 

significar, todo texto depende da situação de comunicação e daquilo que a caracteriza – a 

identidade dos parceiros da troca, a finalidade e a visada enunciativa, o propósito 

tematizante, o dispositivo que evidencia as circunstâncias materiais particulares –, 

conceber o livro que contém um texto híbrido como o locus, por excelência, do contrato de 

comunicação, implica investigarmos seus dois sistemas semiológicos, o verbal e o visual, 

tanto na esfera do texto quanto na do paratexto. Assim, o texto literário não precisaria ter a 

criança como leitor destinatário nele inscrito aprioristicamente. Ela poderia ser inscrita 

como leitor destinatário a posteriori. Essa seria, então, nossa quarta e última hipótese. 

Nesse caso, quais seriam as marcas que nos permitiriam inferir a inscrição do 

leitor destinatário infantil nos três textos do corpus primário? Que ocorrências nos níveis 

situacional, discursivo e formal (semiolinguístico) justificariam a renovação dos contratos 

de comunicação literários desses textos? Tais indagações nos levam à seguinte questão: 

Quais estratégias semiodiscursivas renovam os contratos de comunicação literários para 

serem direcionados ao público infantil? 

Essa questão nos faz chegar ao objetivo central desta pesquisa: investigar os 

modos de renovação de diferentes contratos de comunicação literários correspondentes às 
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edições mais recentes de três textos, dois do gênero conto – Conto de escola de Machado 

de Assis e De cima para baixo de Artur Azevedo – e um do gênero crônica – Será o 

Benedito! de Mário de Andrade –, produzidos entre o último quartel do século XIX e a 

primeira metade do século XX. Nessas edições mais recentes, os textos exclusivamente 

verbais de autores-escritores brasileiros canônicos transformam-se em textos híbridos 

verbo-visuais pelo trabalho dos autores-ilustradores Nelson Cruz, Marcelo Ribeiro e 

Odilon Moraes e pela iniciativa dos editores. Esses textos tiveram, inicialmente, o adulto 

como potencial leitor destinatário neles inscritos, mas nas edições do século XXI têm a 

criança como seu potencial leitor destinatário.  

Esse objetivo central orienta nossa pesquisa, ensejando outras questões, quais 

sejam: que elementos conectam as narrativas híbridas publicadas neste início de século 

XXI aos interesses do leitor infantil? Que estratégias discursivas estão presentes nessas 

narrativas que nos permitem enxergar a inscrição da criança como seu principal leitor 

destinatário? Como se dá a correspondência e a colaboração entre os parceiros iniciadores 

do processo de encenação narrativa – escritores, ilustradores e editores? Qual o papel e a 

relevância dos paratextos editoriais nos contratos de comunicação literários estabelecidos 

nas edições renovadas? Por que as ilustrações transcendem o valor de paratextos, 

integrando as partes visuais dos textos híbridos? Esses questionamentos estão na origem 

dos seguintes objetivos específicos desta pesquisa: 

 

i) Indicar e caracterizar os componentes das diferentes situações de 

comunicação dos contratos de comunicação literários analisados: parceiros da 

encenação narrativa, canais físicos e códigos semiológicos.  

 

ii) Identificar, no interior da problemática de influência dos livros que 

correspondem aos contratos renovados, os mecanismos produtores de efeitos 

(visados), decisivos para a inscrição da criança como potencial leitor 

destinatário. 

 

iii) Identificar nos paratextos editoriais – como tipografia, capa e contracapa, 

folha de rosto, biografia e nome de autor – as estratégias de legitimação e 

credibilidade ligadas aos ethé dos autores-escritores e autores-ilustradores, as 

quais visam a angariar a adesão especialmente do leitor infantil aos projetos 

literários dos contratos renovados. 

 

iv) Analisar os modos de composição e de organização dos elementos 

peritextuais – formato e tamanho, tipografia, capa e seus anexos, instância 
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prefacial, entre outros –, demonstrando como seus efeitos de sentido são 

comuns aos três livros correspondentes aos contratos renovados. 

 

v) Verificar como os elementos peritextuais são responsáveis pela inscrição do 

leitor destinatário criança nos textos híbridos.  

 

vi) Analisar como os efeitos patêmicos das encenações narrativas intensificam-se 

por meio da interação entre as partes verbal e visual dos textos híbridos, 

provável responsável pela construção das estratégias semiodiscursivas de 

captação e pelos recursos empregados para “fazer sentir”. 

 

vii) Analisar como os procedimentos de construção narrativa relacionados à 

cronologia, ao ritmo e à localização espaço-temporal são redimensionados 

pela interação entre as partes verbal e visual dos textos, verificando se as 

partes visuais podem intensificar o ritmo narrativo de modo a corroborar a 

inscrição da criança como potencial leitor destinatário dos textos. 

 

1.3 A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA  

 

Esta pesquisa de caráter qualitativo e interdisciplinar tem como principal 

fundamento teórico-metodológico a teoria Semiolinguística de Análise do Discurso 

(CHARAUDEAU, 2013a; 2012; 2009b), cujos princípios, pressupostos e conceitos, em 

especial o conceito central de contrato de comunicação, orientam nossa reflexão sobre o 

objeto de estudo que elegemos – a renovação dos contratos de comunicação literários 

escritos e monolocutivos, ou seja, de troca postergada – e nossa análise de cada um desses 

contratos e suas respectivas situações de comunicação, com ênfase nos contratos mais 

recentes – os renovados. 

O caráter interdisciplinar da pesquisa deve-se ao fato de que, em nossa análise, 

também lançamos mão subsidiariamente dos estudos dos Paratextos Editoriais, da teoria 

Semiótica da imagem visual de origem peirciana e dos estudos sobre o livro ilustrado. 

Para a análise da mise-en-scène material e discursiva dos livros integrantes de 

nossos corpora, valemo-nos do estudo dos Paratextos Editoriais empreendido por Genette 

(2009), que pensa os elementos paratextuais como parte integrante da complexa mediação 

entre livro, autor, editor, leitor. 

De grande importância para nossas reflexões sobre a relação entre as linguagens 

verbal e visual são também os estudos no campo da imagem visual. Para isso, elegemos 

duas principais linhas: i) a Semiótica de origem peirciana através de Santaella (2009), que 
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desenvolve uma teoria das matrizes sonora, visual e verbal da linguagem e do pensamento, 

entre as quais nos interessa particularmente a matriz visual; ii) os estudos sobre o livro 

ilustrado, principalmente por meio de Linden (2011b), Nikolajeva e Scott (2011),  Sipe 

(2010; 1998), Díaz Armas (2010; 2008) e Ramos (2011; 2010a). 

A metodologia de análise do corpus primário será detalhada no primeiro subitem 

do capítulo 5.  

 

1.4 OS CORPORA DE ANÁLISE  

 

A opção pela constituição de um duplo corpus de análise para esta pesquisa deve-

se ao fato de que, para além do corpus principal, formado pelas publicações que 

indicaremos no subitem 1.4.1 a seguir, necessitamos de um corpus subsidiário, composto, 

em sua primeira parte, por livros cujos projetos editoriais muito se assemelham aos do 

nosso corpus primário. Em sua segunda parte, encontram-se os livros de que lançamos 

mão tanto ao tratar dos paratextos editoriais, no capítulo 3, Os paratextos editoriais e a 

mise-en-scène discursiva, enfatizando seu valor e seus efeitos, quanto ao tratar das 

modalidades e submodalidades das formas visuais, e, ainda, da dupla dimensão tropológica 

dessas formas no capítulo 4, A imagem: entre o livro com ilustração e o livro ilustrado. 

Concluímos que seria muito mais produtivo exemplificar esses conteúdos por meio de um 

acervo de livros constituídos de textos verbo-visuais também de potencial destinação 

infantil, e eventualmente juvenil.  

Denominamos o corpus principal, que reúne os textos por meio dos quais se 

materializa o fenômeno discursivo objeto desta pesquisa, de corpus primário de análise. O 

subsidiário, denominamos de corpus secundário de análise. 

 

1.4.1 O CORPUS PRIMÁRIO DE ANÁLISE 

 

O corpus primário de análise desta pesquisa é formado por três textos literários – 

“Conto de escola” de Machado de Assis, “De cima para baixo” de Artur Azevedo, “Será o 

Benedito!” de Mário de Andrade –, publicados em diferentes épocas em periódicos e 

livros. 

Os periódicos são os seguintes: Gazeta de Notícias (1884); Correio da Manhã 

(1903); Suplemento em Rotogravura de O Estado de S. Paulo (1939). 
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Os livros são Várias histórias (1896) e Conto de escola (2002); Vida alheia: livro 

póstumo (1929) e De cima para baixo (2004); Será o Benedito! (1992; 2008).   

Todas essas publicações, em especial os livros editados mais recentemente, 

encerram os contratos de comunicação literários que constituem o objeto desta 

investigação. 

 

1.4.2 O CORPUS SECUNDÁRIO DE ANÁLISE 

 

O corpus secundário de análise subdivide-se em duas partes. 

Sua primeira parte inclui livros
17

 cujas propostas editoriais assemelham-se, em 

termos de características textuais e paratextuais, àquelas correspondentes às dos contratos 

de comunicação literários renovados. Ainda que as propostas editoriais dos livros da 

primeira parte deste corpus secundário tenham em comum a edição de um texto singular de 

autor canônico – os autores-escritores dos outros livros não incluídos no corpus primário 

são Guimarães Rosa, Inglês de Sousa, João Alphonsus, Lima Barreto e Murilo Rubião –, a 

principal diferença entre eles reside nos modos de interação palavra-imagem e de 

organização dos paratextos editoriais. 

A segunda parte deste corpus, também formada por livros
18

 constituídos de textos 

verbo-visuais, foi tomada como exemplificativa tanto dos elementos peritextuais no 

capítulo 3, quanto das modalidades e submodalidades das formas visuais, bem como da 

metáfora e da metonímia visuais no capítulo 4. 

Todas as publicações integrantes do corpus secundário desta pesquisa têm em 

comum a potencial destinação ao leitor infantil e/ou juvenil em virtude de certos atributos 

de ordem textual e paratextual.  

 

 

                                                             
17 Além da Cosac Naify e da DCL, editoras a que pertencem os livros integrantes do corpus primário, outras 

editoras também têm investimentos nesse mesmo tipo de projeto editorial que reedita textos integrais de 

autores-escritores canônicos com ilustrações: a editora Dimensão, por meio de sua coleção Clássicos 

Ilustrados; a editora Escala Educacional, por meio de sua coleção Machado de Assis (autor-escritor canônico 

que mais tem seus textos do gênero conto publicados separadamente em edições ilustradas); a Artes e 

Ofícios, por meio de sua coleção Só um Conto; as editoras Nova Fronteira e Paulus, com um só título cada 

uma. Os livros dessas editoras que integram a primeira parte do corpus secundário estão relacionados em 

Outras Referências Bibliográficas, Corpus Secundário – primeira parte (ver p. 311). 

18
 Os livros que integram a segunda parte do corpus secundário estão relacionados em Outras Referências 

Bibliográficas, Corpus Secundário – segunda parte (ver p. 311-315). 



39 

 

 

 

1.5 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Dividido em seis subitens, o capítulo 2, Quando contratos de comunicação se 

renovam: aspectos da teoria Semiolinguística da Análise do Discurso, tem como objetivo 

apresentar alguns aspectos fundamentais da teoria Semiolinguística, com base, 

principalmente, em Charaudeau (2013a; 2012; 2009b; 2007a; 2004; entre outros) e 

Charaudeau e Maingueneau (2012). Nos três primeiros subitens do capítulo, procuramos 

indicar princípios, pressupostos e metodologias de análise da teoria, explicitando seu 

principal arcabouço: o duplo processo de semiotização do mundo com seus princípios e 

suas operações básicas, consumado por meio do ato de linguagem, um ato de comunicação 

de natureza assimétrica, envolvendo sujeitos inscritos em um duplo circuito 

interenunciativo em que se coconstroem os sentidos. No quarto subitem, apresentamos um 

dos conceitos centrais da Semiolinguística, fulcral para a nossa pesquisa: o de contrato de 

comunicação, espaço de restrições e estratégias que valida o ato de linguagem. No espaço 

das restrições, situamos as visadas, que orientam a escolha das estratégias 

semiodiscursivas, enquanto no espaço das estratégias, organizado nos níveis situacional, 

discursivo e semiolinguístico de construção de sentido, tratamos tanto das estratégias de 

legitimação e credibilidade, associando-as ao ethos discursivo, quanto das estratégias de 

captação, associando-as ao pathos.  Nos dois últimos subitens do capítulo, discutimos os 

conceitos de texto e discurso, e apresentamos os modos enunciativo, narrativo e descritivo 

de organização discursiva, dando ênfase aos componentes e aos procedimentos da 

encenação narrativa, inclusive, correlacionando-os com as três narrativas híbridas verbo-

visuais integrantes do corpus primário da pesquisa. 

No capítulo 3, Os paratextos editoriais e a mise-en-scène discursiva, tratamos dos 

paratextos editoriais com base nos estudos de Genette (2009), destacando suas 

características e, particularmente, seus efeitos de sentido. De acordo com a teoria 

Semiolinguística, os paratextos organizam a mise-en-scène material e discursiva, espaço 

envolvente, de natureza enunciativa. Ao estudar os paratextos, que se dividem em peritexto 

e epitexto, voltamo-nos especialmente para o peritexto editorial, inscrito na materialidade 

mesma do livro e, portanto, adjunto ao texto, enquanto o epitexto editorial situa-se fora 

dessa materialidade, circulando em um “espaço físico e social virtualmente ilimitado” 
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(GENETTE, 2009, p. 304). Assim, se no subitem 3.1 do capítulo discutimos o conceito de 

paratexto editorial, indicando suas características espaciais, temporais, substanciais, 

pragmáticas e funcionais, no subitem 3.2 tratamos exclusivamente dos peritextos, lançando 

mão de um corpus secundário de análise constituído por livros de potencial destinação 

infantil, a fim de apresentarmos os seguintes peritextos editoriais diretamente implicados 

em nossa análise: formatos e tamanhos, tipografia e lettering, capa e seus anexos, título, 

nome de autor, guardas, página de rosto e de falso rosto, instância prefacial. 

Iniciamos o capítulo 4, A imagem: entre o livro com ilustração e o livro ilustrado, 

destacando a importância do domínio das imagens como representações visuais no 

universo infantil, em especial nos livros potencialmente destinados à criança, a maior parte 

deles compostos por narrativas ficcionais híbridas. Optamos por estudar a imagem visual 

por meio de teoria das matrizes sonora, visual e verbal da linguagem e do pensamento 

desenvolvida por Santaella (2009), fundamentada na semiótica peirciana, atendo-nos à 

matriz visual. Essa matriz envolve as formas visuais fixas, divididas em três grandes 

modalidades que se desdobram em submodalidades, por nós apresentadas com exemplos 

também extraídos do corpus secundário de análise. Tal corpus também é utilizado quando 

tratamos dos dois processos simbólicos de construção discursiva da linguagem visual – a 

metáfora e a metonímia visuais – muito recorrentes tanto em livros ilustrados quanto em 

livros com ilustração, tipos editoriais bastante relevantes para a investigação do nosso 

objeto. Os três últimos subitens deste capítulo são dedicados à reflexão sobre os modos de 

interação entre as partes verbal e visual dos livros de potencial destinação infantil 

constituídos por linguagem híbrida, que levam ao estabelecimento de diferenças entre os 

tipos editoriais livro ilustrado e livro com ilustração. Assim, nesses três subitens buscamos 

compreender as especificidades do livro ilustrado, herdeiro, segundo Linden (2011b), do 

livro com ilustração, destacando seus antecedentes e suas características, para, finalmente, 

questionarmos a pertinência da classificação dual livro ilustrado / livro com ilustração 

amplamente considerada pelos estudiosos do livro e da literatura infantil.  

No capítulo 5, Machado de Assis, Artur Azevedo e Mário de Andrade em edições 

ilustradas: como os contratos de comunicação literários se renovam, desenvolvemos a 

análise do nosso corpus primário – formado por três textos que integram nove contratos de 

comunicação literários monolocutivos –, com base nos pressupostos conceituais e 

metodológicos da teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, lançando mão, ainda, de 

subsídios encontrados nos estudos do paratexto editorial, da imagem visual e do livro 
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ilustrado. Procuramos depreender alguns aspectos concernentes às relações entre o circuito 

externo e interno dos contratos, especialmente aqueles mais recentes, que nos interessam 

mais de perto e constituem o objeto desta pesquisa. Mesmo não conseguindo observar 

todos os conjuntos das condições que presidiram as produções dos três textos integrantes 

dos contratos escritos monolocutivos, tentamos reconstituir esses contratos a partir dos 

possíveis interpretativos (Charaudeau, 2009b), que emergem do ponto de encontro dos 

processos de produção e interpretação da encenação narrativa.  

Na introdução do capítulo 5, apresentamos o corpus primário desta pesquisa e 

explicitamos sua metodologia de análise. Dividido em seis principais subitens, o subitem 

5.1 abrange todos os nove contratos, apresentados pela ordem cronológica de sua primeira 

aparição pública: primeiro o texto machadiano, depois o azevediano e, finalmente, o 

marioandradiano; o subitem 5.2 trata dos contratos estabelecidos por meio da publicação 

dos textos em livros; já os quatro últimos subitens – 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 – atêm-se apenas aos 

contratos mais recentes, constituídos por textos verbo-visuais. 

No subitem 5.1, analisamos a configuração das diferentes situações de 

comunicação dos nove contratos de comunicação literários, buscando identificar seus 

dados externos – a identidade dos parceiros da troca comunicativa, as características físicas 

do canal, os códigos semiológicos. Com isso, pretendemos explicitar os contextos sócio-

históricos que sobredeterminam os parceiros da troca, autores e leitores, e que implicam 

diferentes formas de materialização discursiva. No subitem 5.2, procuramos analisar, 

especialmente a partir dos elementos peritextuais das edições dos textos em livros, como se 

constroem os ethé de identificação e de credibilidade dos parceiros iniciadores do processo 

de produção, buscando depreender os fatores que justificam as diferentes posições dos 

autores-escritores e dos autores-ilustradores nos contratos mais recentes. A partir do 

subitem 5.3, nossa análise atém-se aos textos híbridos integrantes das três últimas 

publicações em livros. Nesse subitem, investigamos, com base em Maingueneau (2010), as 

dimensões de autoria dos parceiros iniciadores do processo de produção – autores-

escritores, autores-ilustradores e editores. Nos subitem 5.4, nossa análise volta-se para as 

formas de organização da mise-en-scène material e discursiva por meio dos elementos 

peritextuais das três publicações mais recentes – formato, tamanho, diagramação, capa, 

título, guardas, páginas de rosto e glossários. Por meio dessa análise buscamos indicar 

como os contratos de comunicação literários desses textos se renovam, incluindo a criança 

como principal leitor destinatário inscrito no texto verbo-visual dos livros. No subitem 5.5, 
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nosso objetivo é demonstrar como os mecanismos desencadeadores da emoção 

reorganizam-se a partir da interação entre as formas verbais e visuais dos textos híbridos, 

intensificando-se os efeitos patêmicos. No subitem 5.6, destacamos os principais 

procedimentos da configuração da lógica narrativa relacionados à cronologia, ao ritmo e ao 

eixo espaço-temporal, buscando pistas e indícios que indiquem, principalmente, a 

intensificação do ritmo narrativo, tornando-o mais atraente para o leitor infantil inscrito 

nos textos híbridos.  

Em síntese, nos capítulos 2, 3 e 4, buscamos enfrentar as questões teórico-

metodológicas que fundamentam esta pesquisa de caráter interdisciplinar, sendo o capítulo 

5 inteiramente dedicado à análise do corpus primário. 

O capítulo 6, Palavras e imagens entrelaçadas, literatura “renovada”, encerra as 

considerações finais, nas quais buscamos demonstrar a relevância desta pesquisa para a 

compreensão de como os contratos de comunicação literários que não têm a criança como 

protagonista e parceira do processo de interpretação do dispositivo de encenação narrativa 

podem passar a tê-la como protagonista e parceira quando esses contratos se renovam, 

indicando os aspectos e os elementos que ensejam essa renovação. 

Os três apêndices são constituídos de entrevistas com os três autores-ilustradores 

das edições mais recentes de nosso corpus primário, realizadas com o objetivo de ouvi-los 

acerca de suas respectivas compreensões e concepções do trabalho do autor-ilustrador e 

dos modos de interação entre as formas verbais e visuais nos livros de sua autoria. As 

entrevistas com Nelson Cruz e Marcelo Ribeiro foram respondidas por escrito. A entrevista 

com Odilon Moraes foi realizada por telefone, transcrita e, posteriormente, editada com a 

concordância tácita do entrevistado. 

Finalmente, os sete anexos são compostos por uma crônica de Mário de Andrade 

citada no capítulo 4, pelas imagens dos periódicos em que os três textos do corpus primário 

vieram a público pela primeira vez e pelas imagens de elementos peritextuais dos três 

livros correspondentes às edições princeps
19

 dos textos. 

 

 

 

                                                             
19 Edição princeps é a primeira edição de qualquer obra em livro. Qualquer primeira edição de um livro pode 

ser considerada uma edição princeps. No entanto a expressão ficou consagrada na definição das primeiras 

edições dos textos clássicos. Nesta pesquisa, quando empregamos edição princeps, fazemos referência à 

primeira edição dos textos do nosso corpus primário em livro. 
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2 QUANDO CONTRATOS DE COMUNICAÇÃO SE RENOVAM: ASPECTOS DA 

TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA DE ANÁLISE DO DISCURSO 

 
Há certas frases que se iluminam pelo opaco. 

Manoel de Barros
20

 

 

 

A Análise do Discurso, segundo Charaudeau e Maingueneau (2012), não é um 

mero espaço de problematização, mas sim uma disciplina, um domínio complexo que se 

situa no entrecruzamento das ciências humanas. Tendo como objeto de estudo a totalidade 

dos enunciados de uma sociedade apreendida na multiplicidade de seus gêneros, a Análise 

do Discurso se consolidou como disciplina porque alargou seu campo de estudos para o 

conjunto das produções verbais, desenvolveu um aparelho conceitual específico e fez 

dialogarem entre si cada vez mais suas múltiplas correntes teóricas, assim como também 

dialogou com outros ramos do conhecimento que trabalham com o discurso.  

Considerando-se os corpora da Análise do Discurso, veremos que alguns de seus 

grandes polos investigativos são aqueles nos quais se inscrevem trabalhos que: 

 

i) incluem o discurso no quadro da interação social; 

 

ii) privilegiam o estudo das situações de comunicação linguageira e, portanto, o 

estudo dos gêneros do discurso; 

 

iii) articulam os funcionamentos discursivos com as condições de produção de 

conhecimentos ou com os posicionamentos ideológicos; 

 

iv) colocam em primeiro plano a organização textual ou a seleção de marcas de 

enunciação. 

 

Essa variedade de corpora apontada por Charaudeau e Maingueneau (ibid.), 

reveladora das diferentes concepções de análises discursivas, justifica a existência de 

diferentes linhas teóricas na disciplina, levando Machado (2006, p. 17) a afirmar: “não há 

apenas uma AD, mas várias ADs”. 

                                                             
20 (2001, p. 23). 
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A Semiolinguística é uma dessas linhas. Teoria que se filia à Análise do Discurso, 

situa-se naquele segundo polo, o dos trabalhos que privilegiam o estudo das situações de 

comunicação linguageira, abrangendo o estudo dos gêneros do discurso, bem como o dos 

contratos de comunicação – uma especificidade conceitual da Semiolinguística. 

Considerando que a linguagem é multidimensional, já que comporta uma dimensão 

cognitiva, uma dimensão social/psicossocial e uma dimensão semiótica, a Semiolinguística 

tenta integrar essas dimensões em uma problemática global, adotando, para isso, uma 

perspectiva transdisciplinar. O vocábulo “semiolinguística” já nos informa sobre as 

perspectivas da teoria: “Semio-” (semiosis) indica que a construção do sentido e sua 

configuração se fazem através de uma relação forma/sentido em diferentes semioses, em 

diferentes sistemas semiológicos, sob a responsabilidade de um sujeito intencional, com 

um projeto de influência social, num determinado quadro de ação; “-linguística” indica a 

matéria principal da teoria, as línguas naturais, que impõem um procedimento de 

semiotização do mundo diferente de procedimentos impostos por outras linguagens 

(CHARAUDEAU, 2005). 

Por tomar como corpus não apenas o verbal, mas também outros diferentes 

sistemas semiológicos (o imagético, o gestual, entre outros), por sua filiação à Análise do 

Discurso, seus princípios e pressupostos, sua metodologia e opção por corpora 

diversificados, a Semiolinguística mostra-se um campo teórico profícuo para atender às 

demandas da pesquisa aplicada de natureza interdisciplinar, apresentando ampla e variada 

gama de caminhos investigativos possíveis e produtivos. Daí nossa opção por essa linha 

teórica da Análise do Discurso, uma vez que nos oferece pressupostos, princípios e 

instrumentos que nos permitem melhor compreender e apreender o fenômeno de produção 

artístico-literária e de circulação de textos literários de autores brasileiros canônicos que 

têm seus contratos de comunicação renovados por meio de recentes edições de alguns de 

seus textos em livros ilustrados e livros com ilustração de potencial destinação infantil. 

 

2.1 O PROCESSO DE SEMIOTIZAÇÃO DO MUNDO 

 

A teoria Semiolinguística considera que o mundo não é dado, e sim feito por meio 

da estratégia humana da significação. Esse processo de semiotização do mundo, regido por 

operações e princípios, é duplo e envolve o processo de transformação e o processo de 

transação. O processo de transação sobredetermina o processo de transformação, cujas 
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operações devem ser consideradas dentro do quadro situacional imposto pelo processo de 

transação, ou seja, pela relação entre os sujeitos do ato de linguagem, em dado tempo e 

lugar. O esquema a seguir demonstra esse duplo processo de semiotização do mundo. 

 

 

    Diagrama 1
21

 – Duplo processo de semiotização do mundo 

 

O processo de transformação parte de um mundo a significar e o transforma em 

um mundo significado por ação de um sujeito, que constitui a instância de produção. Tal 

processo envolve quatro operações básicas, quais sejam: 

 

i) a identificação, que permite a identificação de seres materiais ou ideais, reais 

ou imaginários, conceituando-os, nomeando-os: são as identidades nominais; 

 

ii) a qualificação, que especifica, discrimina ou motiva o modo de ser dos seres 

por meio de suas propriedades: são as identidades descritivas; 

 

iii) a ação, que diz respeito a ações praticadas ou sofridas pelos seres, e que 

constituem as identidades narrativas; 

 

iv) a causação, que diz como os seres, com suas qualidades, praticam ou sofrem a 

ação em razão de certos motivos: são as relações de causalidade. 

 

O processo de transação faz do mundo significado um objeto de troca entre os 

sujeitos do ato de linguagem – um que desempenha o papel de destinador, outro que 

desempenha o papel de destinatário desse objeto –, mas a relação entre eles é sempre 

assimétrica. Segundo Charaudeau (CHAURAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012), o 

                                                             
21 Diagrama construído com base nos esquemas apresentados por Charaudeau nos artigos “Les conditions de 

compréhension du sens de discours” (CHARAUDEAU, 1994, n.p.) e “Uma análise semiolinguística do texto 

e do discurso” (id., 2005, p. 14), e em seu livro Discurso das mídias (id., 2012, p. 42). 
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processo de transação é regido por quatro princípios intimamente relacionados uns aos 

outros, quais sejam: alteridade, relevância, influência, regulação. 

O princípio de alteridade é o princípio mais fundamental do aspecto contratual de 

todo ato de linguagem, ato de troca entre dois parceiros, o sujeito comunicante e o sujeito 

interpretante, que se encontram em uma relação interacional não simétrica, uma vez que 

cada um desempenha um papel diferente: enquanto um sujeito produz o sentido do ato de 

linguagem, o outro interpreta o sentido desse ato. 

É no princípio de alteridade que se funda o princípio da influência, já que os 

parceiros da troca comunicativa, ao produzirem seus discursos, visam a ter certo impacto 

uns sobre os outros. Esse princípio está na origem de determinadas visadas
22

 que orientam 

o ato de linguagem como ato de comunicação, e também se relaciona com o princípio da 

relevância, no sentido de que, para haver, de fato, influência entre os parceiros do ato de 

comunicação, é necessário um reconhecimento mútuo de “aptidões-competências para 

falarem ‘sobre’ e terem ‘direito à palavra’” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 

429).  

Nesse sentido, o princípio da relevância diz respeito à pressuposição de que há 

uma intencionalidade no projeto de fala dos parceiros, que dará ao ato de linguagem sua 

motivação, sua razão de ser. Para isso, precisarão reconhecerem-se e legitimarem-se um ao 

outro, o que lhes permitirá compartilhar saberes de conhecimento e de crença. 

O princípio da regulação, por sua vez, concerne aos ajustes do ato de linguagem 

orientado pelo princípio da influência, quando os parceiros põem em ação certas 

estratégias discursivas que asseguram a continuidade ou a ruptura da troca comunicativa.  

As operações do processo de transformação são efetuadas sob o controle do 

processo de transação, processos que são solidários entre si; trata-se, no entanto, de uma 

“solidariedade hierarquizada”. 

Para melhor entender esses processos organizadores da semiotização do mundo, 

realizada por meio do ato de linguagem, é preciso ter a dimensão de como a 

Semiolinguística concebe os sujeitos envolvidos nesse ato. É disso que trataremos no 

subitem a seguir. 

 

 

                                                             
22

 Falaremos das visadas mais especificamente a seguir, no subitem 3.4, onde trataremos do contrato de 

comunicação. 
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2.2 OS SUJEITOS DO ATO DE LINGUAGEM E DA ENCENAÇÃO NARRATIVA 

 

Segundo Charaudeau (2009b), o ato de linguagem é um ato interenunciativo, de 

natureza assimétrica, que deve ser visto como um encontro dialético entre dois processos, o 

de produção e o de interpretação. Formado por um duplo circuito, todo ato de linguagem 

resulta de um jogo entre o implícito e o explícito. É o sentido implícito que comanda o 

sentido explícito para constituir a significação de uma totalidade discursiva, uma vez que 

essa significação não é construída apenas pela configuração semiológica visível, mas 

também, e principalmente, pelos saberes que os sujeitos acionam ao estabelecerem uma 

relação contratual por meio de um ato interenunciativo.  

Os sujeitos implicados nesse ato interenunciativo estão organizados em dois 

universos discursivos distintos – o de produção e o de interpretação. Antes, porém, é 

preciso esclarecer a concepção de sujeito adotada pela teoria Semiolinguística, assim 

explicitada por Mello (2003, p. 42): “o sujeito não é [...] nem um indivíduo preciso, nem 

tampouco um ser coletivo específico, mas uma abstração, um lugar de abstração da 

produção/interpretação da significação”. Cabe ressaltar que o sujeito da Semiolinguística é 

sempre um sujeito ativo inscrito alternadamente no processo de produção e no processo de 

interpretação do ato de linguagem. 

O processo de produção do ato de linguagem é sempre iniciado por um EU-

comunicante, que corresponde a um ser de existência psicossocial no mundo real concreto, 

situado no circuito externo do ato de linguagem, o espaço das restrições, com um projeto 

de fala movido pela intencionalidade em relação a um TU-interpretante, que também 

corresponde a um ser de existência psicossocial no mundo real concreto, situado no 

circuito externo e implicado nesse projeto. Para concretizar seu projeto de fala, o EU-

comunicante constrói um EU-enunciador, sujeito do dizer, situado no circuito interno do 

ato de linguagem, o espaço das estratégias semiodiscursivas. O EU-enunciador, ao colocar 

em cena as intenções do EU-comunicante, projeta a imagem de um TU-destinatário, 

igualmente situado no circuito interno do ato interenunciativo.  

O processo de interpretação do ato de linguagem, por sua vez, é conduzido pelo 

TU-interpretante, que deve aderir ao projeto de fala do EU-comunicante para que a troca 

comunicativa se perfaça. O TU-interpretante pode ou não corresponder à imagem do TU-
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destinatário projetada pelo EU-enunciador e, com base no que imagina acerca do EU-

enunciador, o TU-interpretante pode ou não aderir ao projeto de fala do EU-comunicante. 

Assim, o sujeito enunciador e o sujeito destinatário, ambos “seres de fala da 

encenação do dizer”, identificados como protagonistas (CHARAUDEAU, 2001, p. 32), 

estão localizados na esfera interna do ato de linguagem, a esfera do dizer; enquanto o 

sujeito comunicante e o sujeito interpretante, ambos identificados como parceiros 

“implicados no jogo que lhes é proposto por uma relação contratual” (id., ibid., p. 30), 

estão localizados na esfera externa do ato de linguagem, a esfera do fazer, sendo 

responsáveis pela organização desse ato. 

São, portanto, quatro os sujeitos de um ato interenunciativo, uma vez que o EU 

desdobra-se em sujeito enunciador (esfera interna da fala) e sujeito comunicante (esfera 

externa da fala), e o TU, em sujeito destinatário (esfera interna da fala) e sujeito 

interpretante (esfera externa da fala). 

O esquema a seguir evidencia esse duplo circuito do ato de linguagem, 

representando o dispositivo da encenação linguageira. Entenda-se por dispositivo o 

ambiente, as circunstâncias materiais em que se inscreve a troca comunicativa entre os 

parceiros. Segundo Charaudeau (2012, p. 70), “o dispositivo constitui o quadro topológico 

da troca”. 
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        Diagrama 2
23

 – Dispositivo da encenação da linguagem 

 

O ato de linguagem produz-se em um circuito de troca e depende da identidade 

dos parceiros e de sua cointencionalidade, visando sempre a uma influência. Todo ato de 

linguagem encerra uma proposição sobre o mundo e, do ponto de vista de sua produção, é 

uma expedição (ou seja, encerra uma intencionalidade) e uma aventura (ou seja, inscreve-

se no campo imprevisibilidade), uma vez que os efeitos pretendidos – aqueles que o sujeito 

comunicante “pretende e busca produzir no sujeito destinatário por ele suposto e 

construído de modo ideal” – não necessariamente coincidirão com os efeitos produzidos – 

“aqueles que o sujeito interpretante reconhece efetivamente, construindo-os e 

reconstruindo-os a seu modo” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 180).    

Todo ato de linguagem se constitui em três níveis: i) o situacional; ii) o 

discursivo; iii) o formal (ou semiolinguístico). Para compreender cada um desses níveis, 

faz-se necessário definirmos mais claramente os conceitos de situação de comunicação, 

discurso e texto, o que faremos nos subitens a seguir, mas, primeiro, é necessário tratarmos 

aqui dos componentes da encenação narrativa, uma especificidade da encenação 

linguageira. Isso porque nosso corpus primário encerra textos narrativos ficcionais, e é 

dessa perspectiva que trataremos dos processos de produção e interpretação ao 

procedermos à sua análise. 

O dispositivo de uma comunicação que tem por objeto a narrativa – o dispositivo 

narrativo – também articula, assim como o dispositivo da comunicação linguageira, dois 

espaços de significação:  

 

i) um espaço externo ao texto (extratextual), onde se encontram os dois 

parceiros da troca linguageira cujo objeto da troca é o texto (oral ou escrito), 

seres de identidade psicossocial e inseridos em dada situação de 

comunicação: o autor (indivíduo / escritor) – que corresponde ao sujeito 

comunicante – e o leitor “real”, “de carne e osso” (indivíduo / leitor possível 

com competência de leitura) – que corresponde ao sujeito interpretante;  

 

ii) um espaço interno do texto (intratextual), onde se encontram os protagonistas 

da troca linguageira, os dois sujeitos da narrativa, ambos seres de papel de 

identidade discursiva: o narrador (historiador ou contador de histórias) – que 

                                                             
23 In: CHARAUDEAU, 2009b, p. 52. 
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corresponde ao sujeito enunciador – e o leitor destinatário (de uma história 

real ou de uma história inventada) – que corresponde ao sujeito destinatário.  

 

Autor e leitor são sujeitos, seres de existência psicossocial no mundo real 

concreto. Se o autor é o responsável pelo projeto de escritura, o leitor é uma entidade muito 

mais difícil de se caracterizar, já que envolve “todos os leitores que já leram, que estão 

lendo ou que poderão vir a ler os textos” produzidos pelo autor (MELLO, 2003, p. 47). O 

leitor pode ser, inclusive, o próprio autor lendo o seu próprio texto. Nesse sentido, tanto a 

projeção do leitor destinatário quanto a projeção do leitor real são, para qualquer autor, um 

grande desafio, “uma quimera, um lance de dados” (id., ibid., p. 47). 

Para se dirigir ao leitor real, o autor o faz por intermédio do texto, onde se 

inscrevem os sujeitos do dizer, o narrador e o leitor destinatário, ambos criações do autor. 

O leitor destinatário pode ser evocado na própria letra do texto, em sua mise-en-scène, 

como o faz Machado de Assis e outros autores brasileiros, inclusive aqueles que destinam 

sua produção aos leitores infantis, prevalentemente. Tome-se como exemplo dessa 

evocação o tão conhecido e mencionado prólogo do romance Memórias póstumas de Brás 

Cubas, de Machado de Assis (1985, p. 513), intitulado “Ao leitor”, assinado pelo narrador 

autodiegético, de que destacamos o parágrafo final: 

 
Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é 

fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos 

coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito 

contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas Memórias, 

trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, e aliás 

desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo: se te 
agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te não agradar, pago-te com um 

piparote, e adeus. 

Brás Cubas. 
 

Como no dispositivo da encenação linguageira, o dispositivo da encenação 

narrativa compreende quatro sujeitos ligados dois a dois de maneira não simétrica, e 

ligados entre si de um espaço a outro. O esquema a seguir representa esse dispositivo: 
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      Diagrama 3
24

 – Dispositivo da encenação narrativa 

 

O autor, parceiro da troca linguageira, ser de identidade psicossocial, pode ter, 

segundo Charaudeau (2009b), dois tipos de identidade: i) a de um indivíduo que vive a age 

na vida social, o autor indivíduo; ii) a de um indivíduo que desempenha um papel social 

particular, o de escritor, o autor-escritor. 

O autor indivíduo é aquele que “vive e age na vida social, tem uma personalidade 

própria, conhece experiências individuais e coletivas como participante do mundo das 

práticas sociais” (CHARAUDEAU, ibid., p. 185). Tem um nome próprio e uma biografia 

pessoal, não necessariamente pública.  

O autor-escritor
25

 tem um projeto de escritura decorrente das experiências 

individuais e coletivas que ele conheceu como escritor, no mundo das práticas da escritura. 

Tem um nome próprio, real ou fictício, de escritor e uma biografia pública, mais ou menos 

importante, de autor. 

                                                             
24 In: CHARAUDEAU, 2009b, p. 184. 

25 Termo empregado por Charaudeau ao se referir à identidade do autor, parceiro da encenação narrativa, 

como um indivíduo que desempenha o papel social de escritor. O autor-escritor “na maior parte do tempo, só 

transparece através da ordenação geral da narrativa, de seu ‘processo de narração’. Esse processo revela o 

projeto de escritura e o saber escrever do escritor.” (CHARAUDEAU, 2009b, p. 186). No caso das obras 

mais recentemente editadas do nosso corpus primário, esse termo refere-se aos seus processos tanto de 

narração verbal quanto de narração visual. Assim, poder-se-ia falar também em autor-ilustrador, projeto de 

ilustração e em saber ilustrar do ilustrador. 
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Jorge Luiz Borges, no texto “Borges y yo”, publicado em 1960 no livro El 

hacedor, ilustra muito claramente a tensão e o jogo de identificação/desidentificação entre 

essas instâncias denominadas por Charaudeau autor indivíduo e autor-escritor – indicadas 

por Chartier (2012), respectivamente, como “eu empírico” e “função discursiva”. Segue a 

transcrição do texto no qual é possível vislumbrar o quanto pode ser sutil a dissociação da 

existência psicossocial do autor e de sua atividade discursiva, definidora de seu projeto de 

“escritura”: 

 

Borges y yo 

 

Al outro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires 

y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de um zaguán y la 

puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una 

terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de 
arena, los mapas, la tipografia del siglo XVIII, las etmologías, el sabor del café y 

la prosa de Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de un modo 

vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que 

nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda 

tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que há 

logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá 

porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del outro, sino del lenguage o la 

tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo 

algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole 

todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza 

entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra eternamente 
quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mi (si es 

que alguien soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o 

que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo trate de librarme de él 

y pasé de las mitologias del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, 

pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida 

es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. 

No sé cuál de los dos escribe esta página. (BORGES, 1985, p. 808)26 

 

                                                             
26 “Borges e eu || Ao outro, a Borges, é que sucedem as coisas. Eu caminho por Buenos Aires e me demoro, 

talvez já mecanicamente, para olhar o arco de um vestíbulo e o portão gradeado; de Borges tenho notícias 

pelo correio e vejo seu nome em uma lista tríplice de professores ou em um dicionário biográfico. Agradam-

me os relógios de areia, os mapas, a tipografia do século XVIII, as etimologias, o gosto do café e a prosa de 

Stevenson; o outro compartilha essas preferências, mas de um modo vaidoso que as transforma em atributos 

de um ator. Seria exagerado afirmar que nossa relação é hostil; eu vivo, eu me deixo viver, para que Borges 

possa tramar sua literatura, e essa literatura me justifica. Não me custa nada confessar que alcançou certas 
páginas válidas, mas estas páginas não podem salvar-me, talvez porque o bom já não seja de ninguém, nem 

mesmo do outro, mas da linguagem ou da tradição. Além disso, eu estou destinado a perder-me, 

definitivamente, e só algum instante de mim poderá sobreviver no outro. Pouco a pouco vou cedendo-lhe 

tudo, embora conheça seu perverso costume de falsear e magnificar. Spinoza entendeu que todas as coisas 

querem perseverar em seu ser; a pedra eternamente quer ser pedra e o tigre um tigre. Eu permanecerei em 

Borges, não em mim (se é que sou alguém), mas me reconheço menos em seus livros do que em muitos 

outros ou do que no laborioso rasqueado de uma guitarra. Há alguns anos tentei livrar-me dele e passei das 

mitologias do arrabalde aos jogos com o tempo e com o infinito, mas esses jogos agora são de Borges e terei 

que imaginar outras coisas. Assim minha vida é uma fuga e tudo eu perco e tudo é do esquecimento, ou do 

outro. || Não sei qual dos dois escreve esta página.” (tradução de Josely Vianna Baptista. In: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/fm21069919.htm>. Acesso em: 17 jan. 2017) 
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A última frase do inspirador texto de Borges nos dá a dimensão do desafio 

enfrentado por qualquer teoria que se proponha a tratar da noção de autor, especialmente 

do autor do texto literário, instância sobre a qual há tantas controvérsias. Algumas 

correntes da Análise do Discurso, contudo, não se furtam de realizar esse enfrentamento, 

propondo abordagens que ensejem o estabelecimento de categorias elucidativas e 

produtivas para a análise.  

Maingueneau (2010, p. 26), por sua vez, considera o autor uma “categoria 

híbrida, que implica ao mesmo tempo o texto e o mundo do qual o texto participa”, uma 

“instância que enuncia (atribui-se-lhe um ethos e a responsabilidade de alguns gêneros de 

textos, em particular os prefácios), mas também certo estatuto social, historicamente 

variável”.  

Enquanto Charaudeau distingue dois tipos de identidade do autor, Maingueneau 

(2012; 2010) reconhece, na noção de autor, três dimensões: a de garante (ou autor-

responsável), a de autor-ator, e a de auctor. 

O garante, ou “autor-responsável”, é uma instância de estatuto historicamente 

variável que assume a responsabilidade por um texto. Não se trata do enunciador do texto 

nem de um indivíduo de carne e osso, mas sim de uma instância híbrida, que não tem nada 

de especificamente literária, já que ela é responsável por qualquer gênero de discurso. 

 O autor-ator é aquele que é ator da cena literária e que, organizando sua 

existência em torno da atividade de produção de textos, deve gerir uma trajetória, uma 

carreira, relacionando-se com editores, com o público leitor, com a mídia, entre outras 

instâncias. 

 O auctor é o autor enquanto correlato de uma obra (todo texto tem um garante, 

mas poucos indivíduos alcançam o estatuto de auctor). Apenas alguns auctores atingem o 

estatuto de autoridade, associada a um Opus
27

. Quando se torna uma autoridade, o auctor 

passa a ter tratamento privilegiado. “Para ser plenamente auctor, é preciso ser reconhecido, 

ter uma ‘imagem de autor’.” (MAINGUENEAU, 2010, p. 32). Nesse sentido, o auctor não 

pode autoinstituir-se como tal. É necessária, sempre, a intervenção de um terceiro que o 

reconheça. E o grau deste “reconhecimento” varia de acordo com a natureza dos terceiros 

implicados. 

                                                             
27 Aquilo “que ‘exprime’ a personalidade singular de seu autor.” (MAINGUENEAU, 2010, p. 33) 



54 

 

Segundo Maingueneau, o surgimento da figura do auctor pode surgir de dois 

modos: 

Ou um locutor produz um ou vários textos em gêneros que o qualificam 

automaticamente como “auctor” (um romance, por exemplo, ou um ensaio); ou 

ele reúne textos dispersos para convertê-los em obra: é o caso do jornalista que 

agrupa crônicas que apareceram em jornais, do predicador que publica uma 

seleção de seus sermões, etc. Esse agrupamento pode também ser feito por um 
terceiro; é o caso particularmente quando o produtor morreu ou está incapacitado 

de intervir. O caso extremo é o de “auctores” que só o foram pela intervenção de 

terceiros que, partindo do postulado de que eles eram “auctores”, construíram 

para eles um Opus. (MAINGUENEAU, 2012, p. 14). 

 

Essas três dimensões de autor serão especialmente relevantes para a análise do 

nosso corpus primário. 

 

2.3 A SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

A situação de comunicação corresponde ao conjunto de condições que organizam 

a emissão de um ato de linguagem. Constitui “o quadro de referência ao qual se reportam 

os indivíduos de uma comunidade social quando iniciam uma comunicação” 

(CHARAUDEAU, 2012, p. 67). É esse quadro de referência que permite aos parceiros da 

troca atribuírem valor a seus atos de linguagem, construírem sentidos, influenciarem-se 

mutuamente. 

Para Charaudeau (2009b), a situação de comunicação é sempre extralinguística. 

Lugar do fazer psicossocial, da encenação linguageira, a situação de comunicação é o 

espaço externo do circuito do ato de linguagem, onde se situam os parceiros desse ato – o 

sujeito comunicante (o autor) e o sujeito interpretante (o leitor), inscritos em tempo e 

espaço determinados.  

Charaudeau compara a situação de comunicação com o espaço de “um palco, com 

suas restrições de espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas 

sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico” (CHARAUDEAU, 2012, p. 67). 

São componentes da situação de comunicação as características dos parceiros 

tanto físicas (estão presentes fisicamente?, são múltiplos?, estão próximos ou afastados 

um(ns) do(s) outro(s)?) quanto identitárias (sociais, profissionais, psicológicas, 

relacionais); as características físicas do canal que possibilita a troca entre os parceiros 

(oral ou gráfico; direto ou indireto; envolve outros códigos semiológicos como imagem, 

grafismo, sinais, gestos etc.); as características contratuais de troca (interlocutiva – aquela 
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em que interlocutores estão em situação de comunicação dialogal, em presença, por isso o 

locutor pode perceber imediatamente as reações do interlocutor) ou de não troca 

(monolocutiva – aquelas em que os interlocutores estão em situação de comunicação 

monologal, em ausência, por isso o locutor não pode perceber as reações do interlocutor, 

apenas imaginá-las). 

As publicações dos três textos integrantes do nosso corpus primário – “Conto de 

escola”, “De cima para baixo” e “Será o Benedito!” – realizaram-se em situações de 

comunicação bastante distintas entre si. Todos os textos vieram a público pela primeira vez 

na imprensa, entre o último quartel do século XIX e a primeira metade do século XX. Suas 

edições originais em livro figuram em coletâneas publicadas em diferentes períodos. Já as 

edições mais recentes por nós selecionadas
28

, todas da primeira década do século XXI, 

apresentam os textos em sua singularidade, com ilustrações. Assim, são distintos entre si os 

momentos históricos e socioculturais, os canais, os parceiros dos processos de produção e 

interpretação das encenações narrativas, os códigos semiológicos, enfim, todos os 

componentes das situações de comunicação de cada uma das publicações
29

.  

 

2.4 O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO: ESPAÇO DE RESTRIÇÕES E ESTRATÉGIAS 

 

Um dos principais conceitos da Semiolinguística é o de contrato de comunicação, 

definido como o conjunto das condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação, 

seja qual for a sua forma, oral ou escrita, monolocutiva (troca postergada, em ausência) ou 

interlocutiva (troca imediata, em presença). É o contrato de comunicação que permite aos 

parceiros de uma troca linguageira – sujeitos de um ato de linguagem – reconhecerem-se 

mutuamente com os traços identitários que os definem como sujeitos do ato de linguagem 

(identidade), reconhecerem o objetivo do ato que os sobredetermina (finalidade), 

entenderem-se sobre o que constitui o objeto temático da troca (propósito), e considerarem 

a relevância das coerções materiais que determinam esse ato (circunstâncias). O contrato 

de comunicação valida o ato de linguagem do ponto de vista do sentido, constituindo a 

                                                             
28 “Conto de escola”, por exemplo, por já se encontrar em domínio público, conta com outras edições 

ilustradas. Podemos citar as publicações das editoras Dimensão (1999), Escala Educacional (2008a) e Paulus 

(2010), relacionadas na primeira parte do corpus secundário de nossas referências bibliográficas. 

29 No capítulo 5, Machado de Assis, Artur Azevedo e Mário de Andrade em edições ilustradas: como os 

contratos de comunicação literários se renovam, serão explicitados os componentes das diferentes situações 

de comunicação de cada texto literário. 
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condição para os parceiros desse ato se compreenderem um ao outro minimamente e 

poderem interagir, coconstruindo o sentido, meta essencial de todo ato de comunicação.  O 

conjunto de coerções do contrato de comunicação é o que define um gênero de discurso. 

Nesse sentido, o gênero discursivo é englobado e sobredeterminado pelo contrato de 

comunicação. 

A nós, neste estudo, nos interessa analisar mais detidamente os contratos de 

comunicação literários monolocutivos em que se associam formas verbais e formas visuais. 

Esses contratos de comunicação, assim como os demais (midiáticos, políticos, 

jornalísticos, entre outros), articulam dois espaços de significação: i) o espaço externo ao 

texto, onde se encontram os parceiros da troca linguageira, seres de existência psicossocial; 

ii) o espaço interno do texto, onde se encontram os protagonistas dessa troca, seres do 

dizer.  

O espaço das restrições localiza-se no espaço externo ao texto, no nível 

situacional, e se estabelece por um jogo de regulação das práticas sociais. É no espaço das 

restrições que convenções e normas de comportamentos linguageiros se constroem, 

possibilitando a troca comunicativa: “toda troca linguageira se realiza num quadro de 

cointencionalidade, cuja garantia são as restrições da situação de comunicação.” 

(CHARAUDEAU, 2012, p. 68). Assim, é na situação de comunicação que são 

selecionadas uma ou mais visadas pela instância de produção (eu), que, para realizar seu 

projeto de influência em relação à instância da recepção (tu), evidencia sua 

intencionalidade psicossociodiscursiva determinante da expectativa do ato de linguagem.  

Charaudeau (2004, p. 23) identifica, inicialmente, seis tipos de visada, a partir de 

um duplo critério, “a intenção pragmática do eu em relação com a posição que ele ocupa 

como enunciador na relação de força que o liga ao tu; a posição que, da mesma forma, tu 

deve ocupar”, para que o ato comunicativo se perfaça: 

 

i) a visada de prescrição – eu quer “mandar fazer”, e tem autoridade de poder 

sancionar; tu está em posição de “dever fazer”; 

 

ii) a visada de solicitação – eu quer “saber”, e está em posição de inferioridade 

de saber em relação ao tu, mas tem legitimidade para demandar tu; tu está em 

posição de “dever responder” à solicitação de eu; 

 

iii)  a visada de incitação – eu quer “mandar fazer”, mas, como não está em 

posição de autoridade, só pode mesmo incitar tu a fazer; para isso, deve 
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“fazer acreditar” (por persuasão ou sedução) que tu será o beneficiário do seu 

ato; tu está em posição de “dever acreditar” que eu age para o bem, para a 

satisfação de tu; 

 

iv) a visada de informação – eu quer “fazer saber”, e está legitimado em sua 

posição de saber; tu está em posição de “dever saber” algo sobre a existência 

dos fatos ou sobre seu porquê ou seu modo de surgimento; 

 

v) a visada de instrução – eu quer “fazer saber-fazer”, e tanto se encontra em 

posição de autoridade de saber-fazer quanto está legitimado a transmitir o 

saber-fazer; tu está em posição de “dever saber-fazer”, segundo um modelo 

(ou modo de emprego) proposto por eu; 

 

vi) a visada de demonstração – eu quer “estabelecer a verdade e mostrar as 

provas”, e está em certa posição de autoridade de saber (cientista, 

especialista, expert); tu está em posição de ter que receber e de “ter que 

avaliar” uma verdade. 

 

Em seu livro Discurso das mídias, Charaudeau (2012) identifica outra visada 

diferente daquelas por ele apresentadas anteriormente. Trata-se da visada do pathos, “que 

consiste em ‘fazer sentir’, ou seja, provocar no outro um estado emocional agradável ou 

desagradável” (id., ibid., p. 69).  

Há sempre, pelo menos, uma visada dominante convocada pela situação de 

comunicação em que se insere determinado contrato. Em relação ao contrato de 

comunicação literário, a visada dominante é a visada do pathos, já que a intenção do autor 

(eu) é provocar no leitor (tu) um estado emocional por meio de uma conduta artístico-

estética que lhe permita “apresentar o mundo através de uma sensibilidade particular” 

(JOUVE, 2012, p. 57). Podemos também identificar, subsidiariamente, a visada de 

incitação no contrato de comunicação literário, já que o autor (eu) não se encontra em 

posição de autoridade em relação ao leitor (tu), e só pode “fazê-lo acreditar” em seu 

projeto de construção ficcional, seduzindo-o. Para que o contrato se consume – o pacto 

ficcional se concretize –, o leitor precisa estar em posição de “dever acreditar” que esse 

pacto satisfará suas necessidades e/ou expectativas. Assim como a visada de incitação, 

outras visadas poderão ser identificadas subsidiariamente à visada dominante do pathos no 

contrato de comunicação literário. 

São as visadas que, em certo sentido, orientam a escolha das estratégias 

semiodiscursivas. O espaço das estratégias semiodiscursivas corresponde às possíveis 
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escolhas feitas pelos sujeitos da encenação do ato de linguagem. Esse espaço relaciona-se, 

sempre, a um quadro de coerções, sendo afetado pela intencionalidade da instância de 

produção (eu). Trataremos do espaço das estratégias a seguir.  

 

2.4.1 AS ESTRATÉGIAS SEMIODISCURSIVAS 

 

As estratégias semiodiscursivas se definem no contrato de comunicação e são por 

ele sobredeterminadas. O espaço das estratégias corresponde às possíveis escolhas que o 

sujeito comunicante – o autor-escritor, o autor-ilustrador –, movido por determinadas 

intenções, pode fazer ao conceber e organizar a encenação narrativa, com a intenção de 

produzir certos efeitos de persuasão ou de sedução sobre o sujeito interpretante – o leitor 

real –, a fim de levá-lo a se identificar, de modo consciente ou não, com o leitor 

destinatário ideal construído por ele, autor.  

Por serem múltiplas, as estratégias podem ser agrupadas em três diferentes níveis, 

cada nível correspondendo a um tipo de condição para a mise-en-scène discursiva. As 

estratégias se evidenciam nesses três diferentes níveis de construção de sentido do texto – o 

situacional, o discursivo e o formal (ou semiolinguístico) –, assim definidos por Feres: 

 
Remetendo-se à metáfora do iceberg, a pequena porcentagem visível “acima do 

nível do mar”, aquilo que está “na superfície”, corresponderia ao nível 

semiolinguístico. O não dito, as informações pressupostas, as ironias, a 

pluralidade de sentidos do texto literário, enfim, tudo o que está além do texto, 

além do que é concretamente percebido, estaria “abaixo do nível do mar”; 

pertenceria, então, aos níveis discursivo e situacional – ou estaria simplesmente 
na relação abstrata entre os três níveis. 

Muitas vezes a separação desses níveis é tênue, ou quase impossível, visto que a 

identificação dos recursos de linguagem utilizados na construção do sentido 

parte de algum elemento formal (nível semiolinguístico), liga-se a um 

pressuposto discursivo (nível discursivo) e está seriamente comprometido com a 

situação que preside o contrato comunicativo (nível situacional), em virtude da 

imersão enunciativa que sofre. (FERES, 2011, p. 35-36) 

 

As estratégias semiodiscursivas são definidas pelo sujeito comunicante, no caso, 

os autores das obras, desde o nível situacional, ou seja, no momento mesmo em que, a 

partir de suas vivências, experiências e representações, bem como de seus saberes de 

conhecimento e de crença, passam a elaborar seus projetos de “escritura”, onde colocarão 

em cena suas intenções, almejando, mais do que a compreensão, a adesão do público leitor 

aos seus projetos. São três as estratégias semiodiscursivas: de legitimação, de credibilidade 
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e de captação. Trataremos dessas estratégias separadamente, a partir da perspectiva do 

autor, parceiro da troca linguageira na encenação narrativa. 

 

2.4.2 AS ESTRATÉGIAS SEMIODISCURSIVAS DE LEGITIMAÇÃO E DE CREDIBILIDADE E O ETHOS 

DISCURSIVO  

 

As estratégias de legitimação advêm das identidades sociais dos autores e visam a 

determinar a posição de autoridade desses sujeitos, permitindo-lhes tomar a palavra. 

Afirma Charaudeau acerca da legitimidade: 

 
A legitimidade é realmente o resultado de um reconhecimento, pelos outros, 

daquilo que dá poder a alguém de fazer ou dizer em nome de um estatuto (ser 

reconhecido em função de um cargo institucional), em nome de um saber (ser 

reconhecido como sábio), em nome de um saber-fazer (ser reconhecido como 

um especialista). (CHARAUDEAU, 2013a, p. 67) 

 

Por resultar de um reconhecimento alheio, a legitimidade é um atributo externo ao 

sujeito comunicante. Assim, são as normas institucionais que atribuem status e poderes aos 

autores, determinando sua legitimidade. Nesse sentido, tanto o pertencimento dos 

escritores ao cânone nacional quanto os prêmios conferidos aos ilustradores que atestam a 

aprovação de seu trabalho pela crítica especializada configuram importantes índices de 

legitimidade, que advêm de um saber-fazer reconhecido por suas performances (as de um 

especialista), e de seus nomes de auctores no sistema literário em que se inserem, o que 

lhes atribui uma autoridade institucional. Assim, a legitimidade, como afirma Charaudeau 

(2013a), resulta de uma atribuição. Também as presenças dos autores nos diferentes 

espaços culturais e midiáticos, que lhes permitiram ou ainda lhes permitem atuar na 

dimensão de autores-atores, lhes conferem uma autoridade pessoal, fundada na atividade 

de persuasão e de sedução, que lhes dá uma autoridade de fato. No caso dos autores dos 

textos analisados, a dupla dimensão de auctores e autores-atores tem registro em suas 

biografias e nos fatos documentados que os envolvem. Segundo Charaudeau 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012), a autoridade pessoal pode, eventualmente, 

sobrepor-se à autoridade institucional. 

As estratégias de credibilidade determinam uma posição de verdade, de 

sinceridade dos autores para que eles possam ser levados a sério, assumindo determinado 

posicionamento e, diferentemente das estratégias de legitimidade, não se pautam no 

“direito de dizer ou de fazer”, e sim na “capacidade de dizer ou de fazer” 
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(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012). Essas estratégias levam o autor “a fazer crer 

ao leitor que o que ele diz é ‘digno de fé’” (CHARAUDEAU, 2009a, n.p.). Nesse sentido, 

a credibilidade é interna, é inerente ao sujeito-autor, e não a ele atribuída como a 

legitimidade. 

Segundo Charaudeau, a credibilidade resulta de “um julgamento feito por alguém 

sobre o que vê ou ouve e, por consequência, sobre a pessoa que fala, que é, desse modo, 

julgada ‘confiável’” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 143).  

Há três tipos de posicionamentos que o sujeito comunicante pode assumir para 

enunciar seu discurso de construção da credibilidade: i) a posição enunciativa de 

neutralidade em relação ao que exprime, eximindo-se de qualquer julgamento ou 

avaliação; ii) a posição enunciativa de engajamento, que o levará a uma “tomada de 

posição na escolha de argumentos ou de palavras, ou por uma modalização avaliativa 

trazida a seu discurso” (CHARAUDEAU, 2009a, n.p.), bem como à construção de sua 

imagem como um “ser de convicção” (id., ibid., n.p.); iii) a posição de distanciamento, que 

o leva à adoção de uma atitude “fria e controlada do especialista que raciocina e analisa 

sem paixão” (id., ibid., n.p.). 

Entendemos que a noção de ethos discursivo pode ser mais bem compreendida em 

nossa perspectiva de análise se a associarmos às estratégias de legitimação e credibilidade 

empregadas pelo sujeito comunicante, no caso, o autor. Isso porque as estratégias de 

legitimação, por advirem da posição social do sujeito, podem ser correlacionadas a um 

ethos pré-discursivo, enquanto as estratégias de credibilidade, por se pautarem em uma 

posição de verdade do sujeito e em sua capacidade de dizer ou de fazer, podem ser 

correlacionadas ao ethos discursivo, se adotarmos o conceito de ethos desenvolvido por 

Maingueneau (2014).  

O primeiro a elaborar o conceito de ethos foi Aristóteles, relacionando-o às 

virtudes morais que garantem credibilidade ao orador e à capacidade de convencimento do 

orador que se exprime de modo apropriado a seu caráter e tipo social. Nessa perspectiva, o 

termo ethos designaria “a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso para exercer 

uma influência sobre seu alocutário” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 220). 

Ou seja, o ethos aristotélico está ligado à enunciação, e não a um saber extradiscursivo. 

Hoje, especialistas filiados a diferentes correntes teóricas, como a análise conversacional, a 

semântica pragmática, as teorias de argumentação contemporânea, a análise do discurso, 

revisitam esse conceito (AMOSSY, 2013). 
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No âmbito da Análise do Discurso, Maingueneau (2014) considera que o ethos 

está essencialmente ligado ao ato de enunciação, mas também reconhece que 

representações do ethos do enunciador são construídas antes mesmo de seu ato 

enunciativo. Assim, Maingueneau (ibid.) estabelece uma distinção entre ethos discursivo e 

ethos pré-discursivo (ou ethos prévio). O ethos pré-discursivo só se faz exequível se o 

destinatário (o público) dispõe de representações prévias do ethos do locutor. É o caso de 

autores canônicos ou consagrados, que têm suas imagens bastante difundidas em diferentes 

espaços sociais, especialmente aqueles que se relacionam com o universo literário. Ao 

contrário, a leitura de um texto de autor desconhecido não ensejaria a possibilidade de se 

considerar um ethos pré-discursivo desse autor.  

Charaudeau (2013a) tem uma compreensão um pouco diferente da de 

Maingueneau, por entender que o conceito de ethos resulta da dupla identidade do locutor, 

a identidade social e a identidade discursiva. O ethos seria, justamente, a fusão dessas 

identidades em uma única identidade: 

 
[...] todo sujeito que fala pode jogar com máscaras, ocultando o que ele é pelo 

que diz, e, ao mesmo tempo, o interpretamos como se o que ele dissesse devesse 

necessariamente coincidir com o que ele é. Há uma espécie de desejo de 

essencialização, tanto da parte do locutor quanto da do interlocutor, nessa busca 

de sentido do discurso. (id., ibid., p. 116). 

 

Assim, na perspectiva da Semiolinguística, não há que se falar em ethos pré-

discursivo e em ethos discursivo, uma vez que, para tratar do ethos, é necessário considerar 

o ser de existência psicossocial e o sujeito linguageiro a um só tempo, pois, para construir a 

imagem do sujeito que fala, o interlocutor precisa se apoiar simultaneamente “nos dados 

preexistentes do discurso – o que ele sabe a priori do locutor – e nos dados trazidos pelo 

próprio ato de linguagem” (id., ibid., p. 115). 

Para Charaudeau (2007b), a problemática do ethos reside na necessidade de o 

locutor construir uma imagem de si que tenha certo poder de atração sobre o seu 

interlocutor de forma que este lhe conceda sua adesão “de maneira quase irracional” (id., 

ibid., p. 244). 

O ethos articula verbal e não verbal, provocando nos destinatários, segundo 

Maingueneau (2014), efeitos multissensoriais, e sua noção abarca todo tipo de texto, tanto 

orais quanto escritos. Se considerado do ponto de vista do locutor, o ethos se configura 

como um ethos visado, ou seja, aquele que o locutor deseja construir para seu público; se 
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considerado do ponto de vista do destinatário
30

, o ethos se caracteriza como um ethos 

produzido, ou seja, aquele que é construído pelo destinatário. Esses ethé não serão, 

necessariamente, coincidentes. 

Maingueneau (ibid.) destaca alguns princípios mínimos comuns às diversas 

problemáticas de ethos no âmbito da análise do discurso, quais sejam: i) é uma noção 

discursiva; ii) é um processo interativo de influência sobre o outro; iii) é uma noção híbrida 

porque decorre de um comportamento socialmente avaliado, apreendido dentro de 

determinada situação de comunicação e conjuntura sócio-histórica. 

Para Maingueneau, a instância subjetiva manifesta-se no discurso como uma 

“‘voz’ indissociável de um corpo enunciante historicamente especificado” (ibid., p. 17). 

Mesmo o texto escrito é dotado de uma “vocalidade” manifestada em uma multiplicidade 

de “tons”. Esses tons apoiam- se na dupla figura do enunciador (também identificado como 

“fiador”, instância que assume o tom da enunciação, mas que não coincide com o autor 

efetivo da obra, e que é construída pelo destinatário a partir de índices liberados na 

enunciação): a de um caráter (feixe de traços psicológicos) e a de uma corporalidade 

(compleição física do fiador, maneira de se vestir e se movimentar no espaço social) 

(MAINGUENEAU, 2001). Por meio do termo “incorporação”, Maingueneau designa a 

maneira como o intérprete – audiência ou leitor – se apropria do ethos. E essa incorporação 

se efetiva com base em “um conjunto difuso de representações sociais avaliadas positiva 

ou negativamente, em estereótipos que a enunciação contribui para confrontar ou 

transformar” (MAINGUENEAU, 2014, p. 18). 

Assim, Maingueneau entende que o ethos de um discurso é resultado da interação 

de diversos fatores: ethos pré-discursivo, ethos discursivo – mostrado e dito
31

. Da interação 

desses fatores é que resulta o ethos efetivo. 

Fiorin (2014a), ao tratar da imagem do autor, aponta para o fato de que o ethos diz 

respeito não à imagem do narrador, mas à do enunciador (destinador não expresso da 

enunciação), que pode ser individual (por exemplo, Mário de Andrade, Odilon Moraes) ou 

coletivo (por exemplo, o ilustrador de literatura infantil, o escritor de literatura juvenil). 

Fiorin afirma ainda que a imagem do autor só pode ser detectada em uma totalidade, ou 

                                                             
30 O destinatário a que se refere Maingueneau corresponde ao sujeito interpretante da teoria Semiolinguística. 

31 Maingueneau sublinha a tênue linha que distingue ethos discursivo mostrado e ethos discursivo dito. O dito 

diz respeito aos fragmentos do texto nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação diretamente ou 

indiretamente. O mostrado é aquele puramente “mostrado” pela enunciação. 
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seja, em sua obra completa
32

 ou “em um todo constituído por seus traços comuns para fins 

de análise” (DISCINI apud FIORIN, 2014a, p. 56). 

Outra questão sobre o ethos indicada por Maingueneau em relação aos textos 

literários diz respeito ao fato de que cada conjuntura histórica se caracteriza por um regime 

específico de ethé. Por isso, diz ele, a leitura de textos distantes de nós no tempo e no 

espaço, do nosso ambiente histórico-cultural, torna-se difícil não por “lacunas graves do 

nosso saber enciclopédico, mas porque se perdem os ethé que sustentavam tacitamente sua 

enunciação” (2014, p. 19). 

 

2.4.3 AS ESTRATÉGIAS SEMIODISCURSIVAS DE CAPTAÇÃO E OS EFEITOS PATÊMICOS 

 

As estratégias de captação visam a persuadir o parceiro da troca comunicativa 

(recorrendo à razão) ou a seduzi-lo (recorrendo à emoção). Nessas estratégias, o sujeito 

comunicante não está para com o seu interlocutor em uma relação de autoridade, 

necessitando, portanto, de que ele perceba seu projeto de intencionalidade, compartilhe de 

suas ideias, valores, opiniões. Para isso, o sujeito comunicante, ao enunciar seu discurso, 

pode optar por assumir diferentes atitudes discursivas: i) a atitude polêmica, que leva o 

sujeito interpretante “a questionar certos valores que o seu parceiro defende (ou um 

terceiro a que faz referência), ou a questionar a própria legitimidade do parceiro”; ii) a 

atitude de dramatização, na qual o sujeito coloca “em prática uma atividade discursiva 

feita de analogias, de comparações, de metáforas etc., e que se apoia mais em crenças do 

que em conhecimentos para forçar o outro a experimentar certas emoções” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 93). 

O autor do texto literário, ao lançar mão das estratégias de captação, costuma 

assumir uma atitude de dramatização, com vistas a provocar emoções positivas ou 

negativas no interlocutor, mobilizando sua afetividade. Nesse sentido, as estratégias de 

captação estão estreitamente ligadas à visada do pathos e, por consequência, a outro 

conceito de que trata a Semiolinguística, o qual contribui significativamente não só para a 

análise do nosso corpus primário, mas também para a compreensão de como edições 

                                                             
32 Segundo Fiorin (2014a, p. 56), não se pode apreender o ethos do autor por meio de uma única obra sua 

“porque, nesse caso, estar-se-ia captando uma imagem que seria a do narrador, mas que não se poderia dizer, 

com segurança, que seria a do autor, uma vez que as representações dessas duas instâncias enunciativas 

podem diferir radicalmente uma da outra. Só se tem certeza de que se está diante da imagem do enunciador, 

quando ela se reitera na totalidade da obra”. 
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ilustradas de textos de autores consagrados constituem contratos de comunicação 

renovados: o de patemização.  

O conceito de patemização nos auxilia a perceber como é possível fazer sentir por 

meio de estratégias discursivas orientadas para a produção de efeitos patêmicos. Para tratar 

desses efeitos, é necessário verificar como as emoções funcionam discursivamente. 

A emoção pertence ao universo afetivo, uma vez que, de uma maneira ou de 

outra, há sempre sentimentos, sensações e experiências nela envolvidos, ainda que a 

emoção não seja da ordem da simples sensação ou da pulsão irracional. Assim, não se pode 

confundir emoção e sensação, já que as emoções têm uma base cognitiva, e a racionalidade 

também está ligada a “crenças”: qualquer modificação de uma crença leva a uma 

modificação da emoção.  

As emoções são, portanto, de ordem intencional, ligam-se a saberes de crença e 

inscrevem-se em uma problemática da representação psicossocial. Saberes de crença 

constroem-se dentro de um processo de representações, que apontam “para um desejo 

social, produzem normas e revelam sistemas de valores” (CHARAUDEAU, 2012, p. 47). 

Esses saberes “resultam da atividade humana quando esta se aplica a comentar o mundo, 

isto é, a fazer com que o mundo não mais exista por si mesmo, mas sim através do olhar 

subjetivo que o sujeito lança sobre ele” (id., ibid., p. 45), e estruturam-se em torno de 

valores socialmente compartilhados e de uma “subjetividade”.  

Os saberes de crença opõem-se a saberes de conhecimento
33

, baseados em 

critérios de verdade externos ao sujeito e de “objetividade”. Nesse sentido, as emoções 

podem ser definidas como estados mentais intencionais que se apoiam em crenças, 

inscrevendo-se numa problemática da representação.  

 
[...] uma representação pode ser chamada de “patêmica” quando ela descreve 

uma situação a propósito da qual um julgamento de valor coletivamente 

compartilhado – e, por conseguinte, instituído em norma social – questiona um 

actante que acredita ser beneficiário ou vítima, e ao qual o sujeito da 

representação se encontra ligado de uma maneira ou de outra. [...] A relação 

patêmica engaja o sujeito em um comportamento reacional segundo as normas 

sociais às quais ele está ligado, as que ele interiorizou ou as que permanecem nas 

suas representações. (CHARAUDEAU, 2007a, p. 4) 

                                                             
33 Segundo Charaudeau (2012, p. 43), os saberes de conhecimento “são aqueles que procedem de uma 

representação racionalizada da existência dos seres e dos fenômenos sensíveis do mundo”. Tais saberes são 

construídos no ponto da convergência de uma dupla aprendizagem: i) a que se processa a partir das práticas 

da experiência, ensejando a construção de uma explicação empírica do mundo fenomenal; ii) a que se 

processa a partir de uma tentativa de compreensão teórica do mundo, por meio de dados científicos e 

técnicos. Ao serem construídos, os saberes de conhecimentos passam, necessariamente, por filtros da 

experiência social, cultural, civilizacional, responsáveis por sua relativização. 
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Por isso Charaudeau (2007b, p. 241) afirma, a título de exemplificação, que “uma 

morte não vale uma morte do ponto de vista de seu efeito patêmico”, pois, dependendo de 

quem a vivencia – médico, soldado, amigo, parente ou telespectador – a mediação 

representacional varia, ocasionando também a variação do efeito emocional. Isso porque as 

emoções têm caráter social e constituem a garantia da coesão social. Daí a organização do 

universo patêmico estar condicionada à situação social e cultural na qual se inscreve a 

troca comunicativa entre os sujeitos. 

À Análise do Discurso interessa estudar o processo discursivo pelo qual a emoção 

pode ser provocada no sujeito (efeito patêmico). À Semiolinguística importa detectar um 

efeito patêmico muito mais que estabelecer uma tipologia das emoções. Assim, a proposta 

da teoria é a abordagem da natureza do patêmico a partir da trilogia situação de 

comunicação, universos de saber partilhado, estratégia enunciativa. Com isso, se 

conseguirá contemplar tanto a diversidade dos efeitos de um mesmo ato enunciativo 

quanto suas especificidades culturais. A organização do universo afetivo depende, 

portanto, da situação sociocultural na qual se inscreve a troca comunicativa. 

Assim como quaisquer efeitos de sentido, os efeitos patêmicos visados pelo autor 

podem encontrar, ou não, correspondência com os efeitos produzidos pelo leitor real. 

Efeitos visados (ou pretendidos) são aqueles que o sujeito comunicante (o autor) pretende e 

busca produzir no sujeito destinatário por ele suposto e construído de modo ideal. Efeitos 

produzidos são aqueles reconhecidos efetivamente pelo sujeito interpretante (o leitor real), 

por ele construídos e reconstruídos a seu modo. Qualquer texto literário está carregado de 

efeitos possíveis, que correspondem tanto aos efeitos visados pela instância de 

comunicação quanto aos efeitos produzidos pela instância de interpretação. Daí fazer-se 

sempre necessário examinar tanto os sentidos provenientes da estruturação do texto quanto 

os discursos de representação, sejam os que circulam no lugar de produção, sejam os que 

caracterizam o lugar das condições de recepção. 

O efeito patêmico comporta uma dupla enunciação: a da expressão patêmica 

(enunciação ao mesmo tempo elocutiva e alocutiva que visa a produzir um efeito de 

patemização, quer pela manifestação do estado emocional no qual o locutor se encontra, 

quer pela descrição do estado no qual o outro – alocutário – deveria se encontrar); e a da 

descrição patêmica (que propõe a um destinatário a narrativa de uma cena dramatizante 

suscetível de produzir tal efeito – enunciação delocutiva). 
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Charaudeau (2007a) propõe uma categorização dos efeitos patêmicos a partir de 

procedimentos de encenação na televisão, denominada “tópicas do pathos”. São quatro as 

tópicas propostas, todas duplamente polarizadas: i) a “dor” e seu oposto, a “alegria”
34

; ii) a 

“angústia” e seu oposto, a “esperança”; iii) a “antipatia” e seu oposto, a “simpatia”; iv) a 

“atração” e seu oposto, a “repulsa”. Essas tópicas também podem ser detectadas nos textos 

literários, tanto em sua parte verbal quanto em sua parte visual, o que procuraremos 

demonstrar na análise dos livros integrantes do nosso corpus primário. 

 

2.5 TEXTO E DISCURSO 

 

Em geral, estudiosos da Linguística Textual não fazem distinção entre texto e 

discurso, tomando-os como sinônimos. Entretanto, outras correntes linguísticas fazem a 

distinção entre os termos, uma vez que se trata, de fato, de noções distintas, ainda que 

intimamente interligadas. 

Maingueneau (2010), ao abordar as produções verbais na perspectiva do estudo 

dos textos, define-os como unidades transfrásticas relacionadas a gêneros do discurso, 

dispositivos de comunicação verbal sócio-historicamente definidos. O texto, rastro de um 

discurso no qual a fala é encenada, é sempre inseparável de seu modo de existência 

material. Maingueneau (2011, p. 57) considera que “tende-se a falar de ‘texto’ quando se 

trata de produções verbais orais ou escritas, estruturadas de forma a perdurarem, a se 

repetirem, a circularem longe de seu contexto original”. 

Com base na teoria semiótica, Fiorin (2012) vê pontos comuns entre texto e 

discurso. Para ele, ambos são produtos da enunciação que diferem quanto ao modo de 

existência semiótica – entenda-se enunciação como instância de mediação entre língua e 

discurso e entre as virtualidades e a atualidade discursiva. Ambos também são um todo 

organizado separado por dois brancos e supõem uma organização transfrástica, pois tanto o 

texto quanto o discurso mobilizam estruturas de ordem diferente das da frase.  

Entretanto, ainda que haja pontos comuns entre texto e discurso, Fiorin (2012) 

também vê diferenças entre ambos: são noções que se distinguem. Texto é do domínio da 

                                                             
34 Em seu artigo “Pathos e discurso político” (2007b), Charaudeau, ao tratar das categorias patêmicas, fala na 

tópica da “dor” e seu oposto, o “prazer”, e não em a tópica da “dor” e seu oposto, a “alegria”, como havia 

falado anteriormente no artigo “A patemização na televisão como estratégia de autenticidade” (2007b) – 

observe-se que as traduções para o português do Brasil, das quais nos valemos nesta pesquisa, têm datas 

contrárias à produção original do autor.  
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realização e da ordem da manifestação. É a manifestação do discurso por meio de um 

plano da expressão, o que significa que um mesmo discurso pode ser manifestado por 

textos diversos. Nesse sentido, o conteúdo é recriado no plano da expressão e não apenas 

veiculado por ele.  

A semiótica classifica os textos em sincréticos e não sincréticos. Sincréticos são 

os textos que manifestam um discurso por várias linguagens, por diferentes substâncias de 

expressão. Não sincréticos são aqueles que manifestam o discurso por uma só linguagem, 

por uma só substância de expressão. 

Beth Brait, que designa sua concepção de texto como semiótico-ideológica, 

considera que o texto não é autônomo, fixo, imutável. Para ela, o texto: 

 
deve ser analisado, interpretado, reconhecido a partir dos mecanismos que o 

constituem, dos embates e das tensões que lhe são inerentes, das particularidades 

da natureza de seus planos de expressão, das esferas em que circula e do fato de 

que ostenta, necessariamente, a assinatura de um sujeito, individual ou coletivo, 

constituído por discursos históricos, sociais e culturais, mesmo nos casos 

extremos de ausência, indefinição ou simulação de autoria em textos ou 

conjuntos de textos veiculados, por exemplo, pela internet. (BRAIT, 2010, p. 

195) 

 

Assim, diz a autora, apesar de sua aparência imutável, o texto: 

 
sofre variações na produção de sentidos, de acordo com as especificidades da 

circulação, da invocação de diálogos com outros enunciados, outros textos com 

os quais mantém vizinhança mais próxima ou mais longínqua, dependendo das 

condições de recepção do leitor e, em última instância, do lugar de onde um 

leitor o captura.” (id., ibid., p. 195-96).  

 

A propósito da mediação editorial, Chartier afirma que os textos não têm 

existência fora dos suportes materiais que os veiculam: 

 
Os textos não existem fora dos suportes materiais (sejam eles quais forem) de 

que são os veículos. Contra a abstração dos textos, preciso lembrar que as formas 
que permitem sua leitura, sua audição ou sua visão participam profundamente da 

construção de seus significados. O “mesmo” texto, fixado em letras, não é o 

“mesmo” caso mudem os dispositivos de sua escrita e de sua comunicação. 

(CHARTIER, 2002, p. 61-2) 

 

Charaudeau (2001) define texto como o objeto que representa a materialização da 

encenação do ato de linguagem. “O texto é o resultado singular de um processo que 

depende de um sujeito falante particular e de circunstâncias de produção particulares. Cada 

texto é, assim, atravessado por vários discursos ligados a gêneros ou a situações 

diferentes.” (id., ibid., p. 25). Por ser um ato de linguagem, o texto caracteriza-se pelas 
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propriedades gerais de todo fato linguageiro, a saber, sua materialidade significante e suas 

condições de construção linguística (CHARAUDEAU, 2004); e, considerando a parte 

visual dos textos dos nossos corpora, acrescentaríamos: suas condições de construção 

icônica. Segundo Charaudeau (2004, p. 29), o texto é sempre produzido em uma situação 

contratual e, por isso, depende, para sua significação, do que caracteriza dada situação 

comunicativa: “finalidade e visada enunciativa, identidade dos parceiros, propósito 

tematizante e circunstâncias materiais particulares”. 

Todos esses autores apontam para o fato de que o texto está relacionado ao plano 

de expressão. O texto materializa o discurso e seu suporte é decisivo para sua existência. 

O discurso diz respeito ao conjunto da encenação da significação do qual um dos 

componentes é enunciativo (discurso) e o outro enuncivo (história).  

Fiorin (2012) define discurso como a atualização das virtualidades da língua e do 

universo discursivo, isto é, torna as unidades in absentia unidades in praesentia. Assim, 

um discurso não se constrói sobre a realidade, mas sempre sobre outro discurso. O discurso 

é um objeto linguístico e um objeto histórico. Ele antecede o texto, é da ordem da 

imanência, da ordem do inteligível, do plano do conteúdo: 

 
Do ponto de vista da estruturação linguística, o discurso é um todo organizado de 

sentido, delimitado por dois brancos, pertencente à ordem da imanência, ou seja, 

ao plano do conteúdo; é a atualização das virtualidades da língua e do universo 
do discurso. (FIORIN, 2012, p.154). 

 

Maingueneau (2011) define discurso elencando algumas de suas características 

essenciais, quais sejam: é uma organização situada para além da frase; é orientado; é uma 

forma de ação; é interativo; é contextualizado; é assumido por um sujeito; é regido por 

normas; é considerado no bojo de um interdiscurso. 

Charaudeau (2001), por sua vez, afirma que o termo discurso pode ser utilizado 

em dois sentidos, quais sejam: i) como fenômeno da encenação do ato de linguagem no 

circuito externo – lugar do fazer psicossocial, da encenação linguageira –, e no circuito 

interno – lugar da organização do dizer, da encenação discursiva; ii) como um conjunto de 

saberes partilhados, construídos, em geral, de modo inconsciente pelos indivíduos 

pertencentes a dado grupo social. 

Charaudeau (2001, p. 25) nos adverte para o fato de que o conceito de discurso 

não deve ser assimilado à expressão verbal da linguagem, uma vez que o discurso 

“ultrapassa os códigos de manifestação linguageira na medida em que é o lugar da 



69 

 

encenação da significação, sendo que pode utilizar, conforme seus fins, um ou vários 

códigos semiológicos”, quais sejam, o código gestual, o código icônico, entre tantos 

outros. Assim, toda encenação discursiva depende das características desses códigos e de 

todos os códigos nela envolvidos.  

Os textos integrantes do nosso corpus primário nas edições indicadas são 

constituídos de diferentes manifestações discursivas. As edições mais recentes de cada 

texto apresentam dois códigos semiológicos distintos, mas complementares entre si – as 

formas verbais e as formas visuais. Nesse sentido, alterações no plano da expressão 

(textual) forçosamente implicarão alterações no plano do conteúdo (discursivo). No 

capítulo 4 deste estudo, trataremos da imagem visual, código semiológico decisivo para a 

renovação dos contratos de comunicação literários dos textos em análise. 

 

2.6 OS MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO 

 

A teoria Semiolinguística representa o ato de comunicação como um dispositivo 

cujo centro são os parceiros em interlocução. Os componentes desse dispositivo são a 

situação de comunicação, a língua, o texto e os modos de organização do discurso, que 

“constituem os princípios de organização da matéria linguística, princípios que dependem 

da finalidade comunicativa do sujeito falante: ENUNCIAR, DESCREVER, CONTAR, 

ARGUMENTAR” (CHARAUDEAU, 2009b, p. 68). A cada um desses princípios de 

organização corresponde um modo de organização do discurso: o modo enunciativo, o 

modo descritivo, o modo narrativo e o modo argumentativo.  

Neste subitem, trataremos de três desses modos de organização do discurso, 

importantes para a análise de nosso corpus primário, constituído de narrativas verbo-

visuais. Trata-se do modo de organização enunciativo (com intervenção variável do 

autor/narrador), e dos modos de organização descritivo e narrativo (modos de discurso 

dominantes da narrativa, em se tratando de textos dos gêneros conto e crônica). 

Charaudeau (2009b) apresenta cada um desses modos, destacando os componentes de sua 

construção e os procedimentos linguístico-discursivos de sua configuração. Nosso intuito é 

o de nos debruçarmos mais detidamente, nos próximos subitens, sobre os componentes da 

construção enunciativa, sobre os componentes da construção descritiva e da encenação 

descritiva, bem como sobre os componentes da lógica narrativa e da encenação narrativa. 
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2.6.1 MODO DE ORGANIZAÇÃO ENUNCIATIVO 

 

O modo de organização enunciativo diz respeito à maneira como o sujeito falante 

age na encenação do ato de linguagem. Esse modo reúne três funções de base que dão 

conta da posição ocupada pelo locutor em relação ao seu interlocutor, ao que o próprio 

locutor diz de si e ao que ele diz de um terceiro. São as seguintes essas funções: i) 

estabelecer uma relação de influência entre locutor e interlocutor num comportamento 

alocutivo; ii) revelar o ponto de vista do locutor, num comportamento elocutivo; iii) 

retomar a fala de um terceiro, num comportamento delocutivo. O modo enunciativo 

intervém na encenação dos outros modos de organização do discurso – o descritivo, o 

narrativo e o argumentativo –, comandando-os. 

Charaudeau (2009b) identifica os componentes da construção enunciativa e os 

procedimentos linguísticos e discursivos dessa construção, relacionados a cada um dos 

comportamentos do locutor – o comportamento alocutivo, o elocutivo e o delocutivo. 

Destacamos, a seguir, os componentes da construção enunciativa: 

Na relação de influência do locutor sobre o interlocutor (comportamento 

alocutivo), o sujeito do ato de linguagem pode enunciar em dupla posição:  

 

i) em posição de superioridade em relação ao interlocutor, impondo-lhe a 

execução de uma ação (“fazer fazer” / “fazer dizer”), quando então se 

estabelece uma relação de força, a que se associam as modalidades de 

injunção, interpelação, entre outras;  

 

ii) em posição de inferioridade em relação ao interlocutor, assumindo papéis nos 

quais necessita do “saber” e do “poder fazer” do interlocutor, estabelecendo-

se uma relação de petição, a que se associam as modalidades de interrogação 

e petição. 

 

Na relação do locutor consigo mesmo (comportamento elocutivo), o sujeito do ato 

de linguagem enuncia seu ponto de vista sobre o mundo sem que o interlocutor esteja 

implicado nessa tomada de posição. Charaudeau (2009b) especifica cinco diferentes pontos 

de vista:  
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i) ponto de vista de modo de saber (maneira como o sujeito tem conhecimento 

do propósito
35

), que corresponde às modalidades de constatação e de 

saber/ignorância;  

 

ii) ponto de vista de avaliação (maneira de o sujeito julgar o propósito), que 

corresponde às modalidades de opinião e apreciação;  

 

iii) ponto de vista de motivação (razão pela qual o sujeito é levado a realizar o 

conteúdo do propósito), que corresponde às modalidades de obrigação, 

possibilidade, querer. 

 

iv) ponto de vista de engajamento (grau de adesão do sujeito ao propósito), que 

corresponde às modalidades de promessa, aceitação/recusa, 

acordo/desacordo, declaração; 

 

v) ponto de vista de decisão (estatuto do locutor e tipo de decisão que o ato de 

enunciação realiza), que corresponde à modalidade de proclamação. 

 

Na relação do locutor com um terceiro (comportamento delocutivo), o sujeito tem 

seu ponto de vista “apagado” em seu ato de enunciação, no qual o interlocutor não é 

implicado. O sujeito apenas testemunha a maneira pela qual os discursos do mundo se 

impõem a ele, de que resulta uma enunciação aparentemente objetiva. São duas as 

possibilidades de configuração desse comportamento: 

 

i) o propósito impõe-se por si só, correspondendo às modalidades de evidência, 

probabilidade, entre outras. 

 

ii) o propósito é um texto já produzido por um outro locutor, por isso o sujeito 

atua apenas como um relator, correspondendo às diferentes formas de 

discurso relatado. 

 

2.6.2 MODO DE ORGANIZAÇÃO DESCRITIVO 

 

Na Semiolinguística, o termo descritivo é empregado para definir um 

procedimento discursivo, um modo de organização do discurso – o descritivo – enquanto o 

termo descrição é empregado para definir um texto ou um fragmento de texto que se 

                                                             
35 Trata-se do propósito referencial, ou seja, do objeto temático da troca comunicativa. 
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apresenta explicitamente como uma descrição. Desse modo, se o descritivo é um processo, 

a descrição é um resultado. 

O modo descritivo caracteriza-se por poder intervir tanto em textos literários 

quanto em textos não literários, bem como por poder se combinar com o modo narrativo e 

argumentativo no âmbito de um mesmo texto: “toda descrição está sempre em relação com 

os outros modos de organização (Narrativo, Argumentativo), e [...], sem ser totalmente 

dependente, [...] adquire sentido (ou uma parte de seu sentido) em função destes outros 

modos.” (CHARAUDEAU, 2009b, p. 117). 

Ao mesmo tempo em que se opõe às atividades de contar e argumentar, a 

atividade de descrever também se combina com essas duas atividades. Charaudeau (2009b, 

p. 111) assim a define: “descrever consiste em ver o mundo com um ‘olhar parado’ que faz 

existir os seres ao nomeá-los, localizá-los e atribuir-lhes qualidades que os singularizam”. 

Desse modo, a atividade de descrever implica fixarem-se lugares (localização) e épocas 

(situação), maneiras de ser e de fazer das pessoas, características dos objetos. 

Segundo Genette (1976), toda narrativa comporta, de um lado, representações de 

ações e acontecimentos que constituem a narração propriamente dita e, de outro, 

representações de objetos e personagens que constituem a descrição. Assim, ainda que haja 

textos puramente descritivos, não é possível haver textos puramente narrativos, pois 

mesmo substantivos e verbos, ainda que pouco qualificados, podem ter ressonância 

descritiva. Por isso, para Genette (ibid., p. 263), “a descrição é mais indispensável que a 

narração, uma vez que é mais fácil descrever sem narrar do que narrar sem descrever 

(talvez porque os objetos podem existir sem movimento, mas não o movimento sem 

objetos)”.  

Charaudeau (2009b) não chega a apontar a supremacia do descritivo sobre o 

narrativo, como o faz Genette (ibid.), muito pelo contrário, mas sublinha o fato de ser 

função do modo descritivo dar sentido ao modo narrativo. 

O modo de organização descritivo conta com três tipos de componentes, ao 

mesmo tempo autônomos e indissociáveis: nomear; localizar-situar; qualificar 

(CHARAUDEAU, 2009b).  

 

i) nomear é dar existência a um ser por meio da percepção de uma diferença na 

continuidade do universo, relacionando essa diferença e uma semelhança, o 

que constitui o princípio da classificação. Esse componente resulta, portanto, 

da operação de fazer existir seres significantes no mundo ao classificá-los; 
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ii) localizar-situar é determinar o lugar que um ser ocupa no espaço e no tempo, 

e essa sua posição espaço-temporal é o que determina sua existência. A 

localização-situação aponta para um recorte objetivo do mundo, ainda que 

esse recorte dependa da visão que um grupo cultural projeta sobre esse 

mundo; 

 

iii) qualificar, assim como nomear, é reduzir a infinidade do mundo, construindo 

classes e subclasses de seres. Se nomear implica estruturar o mundo de forma 

não orientada em “constelação de seres”, qualificar implica atribuir um 

sentido particular a esses seres, singularizando-os, de maneira mais ou menos 

objetiva. Contudo, o sujeito falante, ao qualificar, atribui uma substância e 

uma forma particular ao objeto de sua qualificação, não só a partir de sua 

racionalidade, mas também a partir de seus sentidos e sentimentos. Aí reside 

o caráter de subjetividade desse componente. 

 

A esses componentes da construção descritiva associam-se procedimentos 

discursivos de configuração do modo descritivo de maneira livre, já que o descritivo está 

sempre relacionado aos outros modos de organização sem ser totalmente dependente deles, 

e de maneira não arbitrária, uma vez que esse modo não se fecha em si mesmo por uma 

lógica interna como os outros modos. 

Os procedimentos discursivos da construção descritiva suscitados pelo 

componente nomear são os procedimentos de identificação, que consistem em fazer existir 

os seres do mundo – que podem representar uma referência material ou não material –, 

nomeando-os com nomes comuns que os individualizam e ao mesmo tempo os inserem em 

uma classe (identificação genérica), ou com nomes que lhes são próprios (identificação 

específica). 

Os procedimentos discursivos da construção descritiva suscitados pelo 

componente localizar-situar são os de construção objetiva do mundo, que “consistem em 

construir uma visão de verdade sobre o mundo, qualificando os seres com a ajuda de traços 

que possam ser verificados por qualquer outro sujeito além do sujeito falante” 

(CHARAUDEAU, 2009b, p. 120). 

Já os procedimentos discursivos da construção descritiva suscitados pelo 

componente qualificar são os de construção ora objetiva, ora subjetiva do mundo, que 

consistem tanto em construir uma visão de verdade sobre o mundo quanto em permitir ao 

sujeito falante descrever os seres do mundo e seus comportamentos por meio de sua visão 
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de mundo, de seu ponto de vista. A descrição ficcional, ligada à construção subjetiva do 

mundo, associa-se à noção de verossimilhança. Na ordem da narrativa, a verossimilhança – 

caráter ou qualidade do que é verossímil, do que é semelhante à verdade ou com aparência 

de verdadeiro – diz respeito a tudo o que está relacionado ao campo das possibilidades 

simbólicas referentes ao homem e à história. Assim, todo critério de verossimilhança é 

relativo e, em certo sentido, dependente da ordem constituinte dos discursos, configurando-

se como princípio de realidade ou de referencialidade
36

. 

Charaudeau (2009b) explicita, ainda, os procedimentos linguísticos da construção 

descritiva, mas deles não trataremos aqui. Tampouco trataremos dos componentes e dos 

efeitos da encenação descritiva, bem como dos procedimentos de composição dessa 

encenação, por julgarmos que a própria análise do corpus evocará a explicitação desses 

procedimentos e componentes do modo descritivo. 

 

2.6.3 MODO DE ORGANIZAÇÃO NARRATIVO 

 

O modo de organização narrativo é estudado pela Semiolinguística em uma 

perspectiva que privilegia tanto o exame do valor operatório quanto a descoberta e a 

explicação dos mecanismos que presidem a narratividade, considerada por Greimas (apud 

REIS, 2013, p. 250) como “a irrupção do descontínuo na permanência discursiva de uma 

vida, de uma história, de um indivíduo, de uma cultura [...]; o fenômeno de sucessão de 

estados e transformações, inscrito no discurso e responsável pela produção de sentido”.  

Segundo Charaudeau (2009b, p. 157), o modo narrativo nos leva a “descobrir um 

mundo que é construído no desenrolar de uma sucessão de ações que se influenciam umas 

às outras e se transformam num encadeamento progressivo”. 

A função de base desse modo de organização é, portanto, construir a sucessão de 

ações de uma história no tempo, com a finalidade de fazer um relato. Assim, a existência 

de uma narrativa implica a existência de um “contador” (narrador, escritor, testemunha, 

etc.), investido de uma intencionalidade de querer transmitir, de certo modo, algo a um 

“destinatário” (leitor, ouvinte, espectador, etc.).  

Contar, atividade linguageira de um contador, implica tensões e contradições. 

Pode-se contar algo que de fato aconteceu ou que é resultado de pura invenção, fazendo 

                                                             
36 Cf. verbete “verossimilhança” (ALONSO, 2010). 
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surgir o universo contado existente por si mesmo, por trás do qual o autor desaparece. 

Desse modo, o que está em jogo na narrativa é a construção desse universo contado entre 

realidade e ficção. 

Na perspectiva da Semiolinguística, o modo de organização narrativo se 

caracteriza por uma dupla articulação: a organização da lógica narrativa e a organização da 

encenação narrativa. São os componentes da lógica narrativa e os procedimentos de 

configuração da lógica narrativa que levam à descoberta, por contraste, dos componentes e 

dos procedimentos da encenação narrativa. 

 

2.6.3.1 A lógica narrativa e seus componentes 

 

A organização da lógica narrativa consiste na construção de uma sucessão de 

ações segundo a lógica acional, lógica essa que constitui a trama de uma história, por sua 

vez despojada de particularidades semânticas, e que existe fora da configuração 

enunciativa. 

Os componentes da lógica narrativa são de três tipos: os actantes, que 

desempenham papéis ligados à ação da qual dependem; os processos, que unem os actantes 

entre si, dando uma orientação funcional à sua ação; as sequências, que integram processos 

e actantes numa finalidade narrativa segundo certos princípios de organização. Todos esses 

componentes da lógica narrativa estão ligados entre si e definem-se uns aos outros. 

Neste subitem trataremos dos actantes. Os demais componentes da lógica 

narrativa – os processos e as sequências – serão mencionados na medida em que forem 

sendo necessários para a elucidação de certos aspectos de nossa análise dos textos do 

corpus. 

Os actantes desempenham papéis relacionados à ação da qual dependem e 

constituem categorias de discurso. Charaudeau (2009b, p. 162-163) propõe o seguinte 

questionário sobre os actantes narrativos: 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE OS ACTANTES NARRATIVOS 

 

 

 

1. Age: é o iniciador, o responsável e o executante da ação. 

 Verificar se o actante: 
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2. Sofre a ação: A ação recai sobre ele. Ele a recebe de maneira mais ou menos passiva, 

é mais ou menos afetado por ela, é mais ou menos a ela submisso. 

 

 

 

1.1 Agressor comete um malefício 

1.2 Benfeitor: transmite um benefício 

1.3 Aliado: associa-se a um outro actante para auxiliá-lo ou defendê-lo, seja agindo 

diretamente sobre o adversário de outro actante, seja agindo ao mesmo tempo que este. 

1.4 Oponente: contraria os projetos e as ações de um outro actante. 

1.5 Retribuidor: dá a um outro actante ou uma recompensa ou uma punição (castigo). 

 

 

 

1.a Voluntária: ele é consciente, ele decidiu (ato intencional). 

1.b Involuntária: não é consciente, não decidiu (não intencional). 

1.c Direta: afrontamento direto. 

1.d Indireta: por meio de fingimento ou de intermediário. 

 

 

 

 

2.1 Vítima: é afetado negativamente pela ação de um outro actante. 

2.2 Beneficiário: é afetado positivamente pela ação de um outro actante. 

 

 

 

 

2.1.1 Fuga: ele evita o afrontamento. 

2.1.2 Resposta: age contra seu agressor. 

2.1.3 Negociação: tenta neutralizar a agressão. 

 

 

 

2.2.1 Retribuição: ele age retribuindo de maneira benéfica o outro actante. 

1. Se o actante age, ele o faz como: 

 Ele o faz de maneira: 

2. Se o actante sofre a ação, ele o faz como: 

::como: 

 Se o actante vítima reage, ele o faz por: 

 Se o actante beneficiário reage, ele o faz por: 
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2.2.2 Recusa: ele recusa o benefício. 

 

 

 

Q1 Qualificações positivas: prestígio, virtude, força, inteligência, destreza, etc. 

Q2 Qualificações negativas: desconsideração (má reputação), vício (moralidade, 

desonestidade), pusilanimidade, imbecilidade (estupidez), inabilidade, etc. 

 

Por se tratar de formas vazias de conteúdo que se definem por uma função 

passível de ser preenchida por um conteúdo semântico qualquer, os actantes são formas 

não qualificadas. Desse modo, qualquer que seja o conteúdo semântico que preencha um 

actante, sua função permanece inalterada. Diferentemente dessa categoria de discurso não 

qualificada, o personagem é uma forma qualificada. Assim, um actante que desempenha 

certo papel narrativo pode ser ocupado por diferentes tipos de personagens. Tome-se como 

exemplo um actante que sofre a ação como vítima. Esse seu papel pode ser desempenhado 

por vários personagens: um homem doente, uma criança em situação de rua, um animal, 

uma mulher idosa, entre outros. Do mesmo modo, um personagem pode desempenhar 

muitos papéis narrativos, ocupando o lugar de diferentes actantes em uma mesma história. 

Isso será demonstrado na análise das obras do nosso corpus primário. 

 

2.6.3.2 A lógica narrativa e seus procedimentos de configuração 

 

O processo de encenação da lógica narrativa dá origem à configuração narrativa, 

que leva em conta especificidades semânticas que preenchem os componentes e a estrutura 

dessa lógica. Assim, se os componentes da lógica narrativa permitem definir os arquétipos 

da trama narrativa, os procedimentos de configuração dessa lógica tratam da história 

contada em si, em sua singularidade. 

A organização singular de uma configuração narrativa é assegurada por quatro 

diferentes procedimentos, quais sejam: ligados à motivação intencional; ligados à 

cronologia; ligados ao ritmo; ligados à localização espaço-temporal. 

A nós nos interessa observar mais de perto aqueles três últimos procedimentos 

elencados. 

 

Q. Os tipos de qualificações: 
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Procedimentos ligados à cronologia  

 

Os procedimentos ligados à cronologia dizem respeito à ordem e às relações de 

causalidade das sequências narrativas entre si. O encadeamento das sequências narrativas 

pode se apresentar de duas maneiras: contínua ou descontínua. 

Quando o encadeamento se apresenta de maneira contínua, as sequências 

narrativas podem suceder-se de modo progressivo (cronologia contínua em progressão) ou 

de modo invertido (cronologia contínua em inversão). 

Na cronologia contínua em progressão, as ações e sequências narrativas, sob a 

dependência de um mesmo actante, desenrolam-se de maneira progressiva em seu 

encadeamento de causa e consequência, sem interrupções.   

Na cronologia contínua em inversão, as ações que correspondem ao resultado de 

uma sequência narrativa são apresentadas no início de um relato, e a continuação desse 

relato desenvolve-se retornando à cadeia das causas que levaram àquele resultado.  

Quando o encadeamento se apresenta de maneira descontínua, a sucessão das 

sequências narrativas pode ser interrompida por uma descrição (cronologia descontínua em 

expectativa) ou pelo desenvolvimento de uma outra série de sequências narrativas 

(cronologia descontínua em alternância). 

Na cronologia descontínua em expectativa, uma sequência narrativa é 

interrompida para dar lugar a uma descrição. Finda a descrição, a sequência inicial é 

retomada. A descrição é, assim, encaixada na sequência, produzindo-se um efeito de 

expectativa, de suspense. 

Na cronologia descontínua em alternância, uma sequência narrativa, de maior ou 

menor importância, é interrompida por uma outra sequência narrativa que se desenvolve 

paralelamente à precedente com um actante diferente do actante da sequência anterior. 

 

Procedimentos ligados ao ritmo 

 

Os procedimentos ligados ao ritmo dizem respeito à sucessão das ações que 

podem se desenrolar ora de forma mais rápida e condensada, ora de forma mais lenta e 

expandida, alongada. 

As variações de ritmo de uma narrativa são agrupadas em torno de dois 

procedimentos: a condensação e a expansão.  
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Produz-se a condensação quando a sequência de ações é breve, “enxuta”, e os 

acontecimentos são relatados de forma condensada, podendo até mesmo chegar à elipse, 

em que um salto no tempo acarreta o não desenvolvimento de uma sequência ou de parte 

dela. 

Produz-se a expansão quando uma sequência de ações é interrompida, ou seja, 

quando um desenvolvimento sequencial é provisoriamente suspenso para dar lugar a uma 

descrição ou a uma sucessão encaixada de ações breves e rápidas. Tal interrupção produz 

um efeito de cena, de atmosfera, de detalhe. 

 

Procedimentos ligados à localização espaço-temporal 

 

Os procedimentos ligados à localização espaço-temporal dizem respeito à 

situação no tempo e à localização no espaço. 

Em relação à situação no tempo, a oposição entre ações situadas no passado e 

ações situadas no presente produz efeitos de narrativa. Quando a ação é situada no 

passado, produz-se um efeito de ficção histórica. Quando é situada no presente, produz-se 

um efeito de ficção autobiográfica ou de atualidade (verdadeira ou falsa). 

Em relação à localização no espaço, a oposição entre ações localizadas num 

espaço fechado e ações localizadas num espaço aberto e, ainda, a oposição entre ações 

que manifestam um deslocamento no espaço e ações que manifestam uma fixação no 

espaço podem produzir efeitos de cena, de clima, de atmosfera. 

 

2.6.3.3 A encenação narrativa  

 

A encenação narrativa, cujos componentes e procedimentos, passíveis de 

descrição, têm função de instrumento de análise, é assim explicada por Charaudeau: 

 
[a encenação narrativa] constrói o universo narrado (ou contado) propriamente 

dito, sob a responsabilidade de um sujeito narrante que se acha ligado por um 

contrato de comunicação ao destinatário da narrativa. Esse sujeito age ao mesmo 

tempo sobre a configuração da organização lógico-narrativa e sobre o modo de 

enunciação do universo narrado, jogando com sua própria presença. 

(CHARAUDEAU, 2009b, p. 158). 

 

No item 2.2 deste capítulo, que trata dos sujeitos do ato de linguagem e da 

encenação narrativa, apresentamos o dispositivo da encenação narrativa (Figura 3), que 
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compreende quatro sujeitos ligados dois a dois de modo não simétrico (os parceiros da 

troca comunicativa, autor e leitor real; os protagonistas da encenação narrativa, narrador e 

leitor destinatário). Todos ligados entre si de um espaço a outro (o espaço extratextual e o 

espaço intratextual).  

Pela especificidade do nosso corpus primário, tal dispositivo pode sofrer 

alterações se considerarmos os parceiros da troca comunicativa implicados na renovação 

dos contratos literários dos textos de Machado de Assis, Artur Azevedo e Mário de 

Andrade: os autores-ilustradores e os editores. Isso porque, antes de se tornarem sujeitos 

comunicantes iniciadores do processo de produção, os autores-ilustradores 

necessariamente participaram do circuito da encenação narrativa como sujeitos 

interpretantes, leitores reais dos textos literários, assim como os editores
37

, responsáveis, 

juntamente com os ilustradores, pela organização da mise-en-scène material e discursiva, 

ou seja, da organização dos peritextos editoriais. 

Para demonstrar como se efetiva essa renovação dos contratos de comunicação 

dos textos do nosso corpus primário, faz-se necessário apresentarmos primeiramente o 

dispositivo que representa a encenação narrativa de textos ficcionais: 

 

 

   Diagrama 4 - Dispositivo da encenação narrativa de textos ficcionais 

                                                             
37 Considere-se o editor não como um ser de existência psicossocial, mas como uma instância híbrida que 

representa a filosofia e a linha de uma casa editorial e toda uma equipe de profissionais do livro responsável 

por sua mise-en-scène material e discursiva. 
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Nesse dispositivo, o autor, instância iniciadora do processo de produção com 

existência na esfera externa da encenação narrativa, é portador de dupla identidade: a de 

indivíduo que tem existência no mundo real concreto e que dele participa por meio de 

práticas sociais; a de escritor com um projeto de escritura literária, que tem um nome 

próprio de escritor real ou fictício (no caso dos autores das obras do nosso corpus, nomes 

reais – Machado de Assis, Artur Azevedo e Mário de Andrade) e uma biografia pública 

mais ou menos importante de autor (todos com biografias públicas importantes, dada sua 

consagração no universo literário nacional).  

Na esfera interna da encenação narrativa está a instância do processo de produção 

identificada como narrador-contador de histórias, aquele que constrói uma história 

contada como ficção a partir de sua imaginação criadora e seu saber artístico. Esse 

narrador-contador implica uma outra instância da esfera interna da encenação narrativa, o 

leitor destinatário, convocado a receber e partilhar a história contada como história 

inventada, num mundo de ficção. 

No entanto, há diferenças no modo como os narradores textuais se manifestam no 

tocante a certos procedimentos que dizem respeito à identidade, ao estatuto e aos pontos de 

vista. 

Em “Conto de escola” o narrador se revela em sua identidade fictícia de autor 

indivíduo que constrói uma narrativa autobiográfica (que, no caso, é fictícia, mas que 

também poderia ser verdadeira).  

O estatuto do narrador é o daquele que conta sua própria história, já que o 

protagonista
38

 (o herói) da trama é ele mesmo. Nesse caso, a narrativa, em seu conjunto, 

segue o princípio da elocutividade: conta-se uma história em primeira pessoa em que 

narrador e protagonista (herói) são supostamente idênticos. Por ser narrador e protagonista, 

é, ao mesmo tempo, o autor-indivíduo e um indivíduo fictício, podendo o leitor supor que, 

em virtude de certos índices, o protagonista coincide, em parte, com o autor-indivíduo que 

utiliza as próprias lembranças, episódios de sua vida, e que provém, em parte, da 

imaginação do autor-escritor. Nesse caso, a ambiguidade se instala pelos procedimentos da 

encenação narrativa, que criam tanto um efeito de realidade – resultante de uma 

                                                             
38 Charaudeau (2009b), ao descrever os procedimentos da configuração da encenação narrativa, não usa o 

termo “protagonista” que ora empregamos, mas sim “herói”, muito provavelmente para evitar ambiguidades 

em relação ao protagonista da encenação narrativa, que corresponde ao narrador. Ainda assim, neste trabalho 

optamos por empregar o termo “protagonista” quando nos referimos ao personagem principal na 

configuração da encenação narrativa. 
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convergência de índices que tendem a construir uma visão objetiva do mundo advinda de 

um consenso social – quanto um efeito de ficção – resultante de um universo ficcional que 

dispensa sua verificação por uma racionalidade social (CHARAUDEAU, 2009b). Esse 

universo ficcional pode conter índices que remetem a um mundo irracional de mistério, 

magia, acaso, bem como a um mundo inteligível regido pela verossimilhança, mas não 

necessariamente é representativo da realidade.  Esse narrador, segundo Genette (apud 

REIS; LOPES, 1996), é autodiegético, ou seja, um narrador que narra as suas próprias 

experiências como personagem central da história, e se coloca como uma instância situada 

em um tempo posterior (o tempo da enunciação) em relação à história por ele relatada (o 

tempo do enunciado). 

Em “De cima para baixo”, o narrador é apenas um narrador-contador que, por 

relatar a história de alguém diferente dele mesmo, fica apagado na narrativa, mas não 

ausente dela, pois a própria organização da narrativa é prova de sua presença.  

Seu estatuto é o de um narrador que conta a história de um outro. Nesse caso, a 

narrativa, em seu conjunto, segue o princípio da delocutividade: conta-se uma história em 

terceira pessoa em que narrador e protagonista são diferentes um do outro. Por trás desse 

narrador está o autor-escritor, que é portador de um projeto de escritura. Esse narrador joga 

com efeitos de realidade e de ficção, e, ao contar a história no passado, cria um efeito de 

distanciamento. Trata-se, segundo Genette (apud REIS; LOPES, 1996), de um narrador 

heterodiegético, totalmente exterior, que conta uma história da qual foi e é totalmente 

ausente enquanto personagem. 

Em “Será o Benedito!”, há uma especificidade em sua primeira publicação na 

imprensa da qual não podemos deixar de tratar. 

Mário de Andrade foi colaborador regular, de abril de 1939 a novembro de 1941, 

do Suplemento em Rotogravura, publicado quinzenalmente pelo jornal O Estado de São 

Paulo. Posteriormente, no ano de 1944, o escritor voltou a colaborar com o periódico com 

três crônicas já publicadas no Diário Nacional
39

. Assim, artigo e crônica foram os gêneros 

de seus textos publicados durante o período em que foi colaborador do Suplemento. “Será 

o Benedito!” inscreve-se nesse último gênero.  

                                                             
39 “Lançado por Paulo Nogueira Filho, José Adriano Marrey Júnior e Amadeu Amaral em São Paulo (SP), 

como órgão do Partido Democrático (PD) paulista, o Diário Nacional circulou de 14 de julho de 1927 a 30 

de setembro de 1932. Dirigido por membros do partido, alternadamente, foi propriedade de uma sociedade 

anônima da qual faziam parte seus fundadores e nomes como Paulo Duarte, Antônio Carlos Couto de Barros, 

Joaquim Sampaio Vidal e Vicente Rao.”. In: BRASIL, Bruno. Diário Nacional. Disponível em 

<https://bndigital.bn.br/artigos/diario-nacional/>. Acesso em: 28 jun. 2016. 
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A crônica, que tem como princípio básico registrar o circunstancial, firma-se 

como um gênero essencialmente jornalístico, o que faz com que o narrador, protagonista 

da encenação narrativa, assuma uma imagem de narrador-repórter, isso porque, como 

afirma Jorge de Sá (1985, p. 9), “quem narra uma crônica é o seu autor mesmo, e tudo o 

que ele diz parece ter acontecido de fato, como se nós, leitores, estivéssemos diante de uma 

reportagem”, ou seja, do relato de um fato com ocorrência no mundo real concreto. 

Há dois fatores que corroboram essa imagem de narrador-repórter. O primeiro é 

que, na crônica do Suplemento, o narrador assume uma posição elocutiva, posição que o 

identifica com o autor-indivíduo. O segundo é que, ladeando o título do texto e o nome de 

seu autor, há duas reproduções fotográficas do menino Benedito, personagem central da 

crônica – uma apresentando-o de corpo inteiro em posição frontal; outra apresentando seu 

busto de perfil –, ambas acompanhadas do crédito de autoria e de legendas que, além de 

identificarem o fotografado pelo nome, também indicam seu estado de espírito – “Alegria 

do Benedito”; “Melancolia do Benedito” (ver Anexo F, p. 345). Essas fotografias assumem 

um caráter documental que, associado à posição elocutiva assumida pelo narrador, faz com 

que o efeito discursivo de realidade na encenação narrativa pareça prevalecer sobre o 

efeito discursivo de ficção (CHARAUDEAU, 2009b). Essa prevalência é aparente porque 

o efeito de ficção é tão vigoroso quanto o efeito de realidade, uma vez que o texto 

marioandradiano é fortemente marcado pelo lirismo reflexivo, categoria assim descrita por 

Jorge de Sá: 

 
a pressa de viver desenvolve no cronista uma sensibilidade especial, que o 

predispõe a captar com maior intensidade os sinais da vida que diariamente 

deixamos escapar. Sua tarefa, então, consiste em ser o nosso porta-voz, o 
intérprete aparelhado para nos devolver aquilo que a realidade não-gratificante 

sufocou: a consciência de que o lirismo no mundo de hoje não pode ser a simples 

expressão de uma dor-de-cotovelo, mas acima de tudo um repensar constante 

pelas vias da emoção aliada à razão. (SÁ, 1985, p. 12-13) 

 

A aparente prevalência do efeito de realidade sobre o efeito de ficção poderia nos 

induzir a representar o dispositivo da encenação narrativa em seu espaço interno como 

sendo constituído por um narrador-historiador
40

 e não por um narrador-contador. No 

entanto, ainda que haja índices bastantes para pensarmos tratar-se de uma representação 

                                                             
40 Charaudeau (2009b, p. 187) define o narrador-historiador como aquele que “implica o leitor enquanto 

destinatário de uma história contada que este deve receber (e eventualmente verificar) como representação 

fiel de uma história real. Esse leitor é diferente daquele que é convocado, enquanto indivíduo, a verificar a 

realidade da experiência do autor em relação à sua própria experiência. É verdade que algumas vezes os dois 

se confundem, principalmente nas narrativas autobiográficas”. 
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fiel de uma história real, não há margem de segurança para que se exclua a possibilidade 

de a crônica resultar de uma história criada segundo a imaginação e o saber artístico de seu 

autor, ainda que com base em fatos realmente ocorridos, dado seu contundente caráter de 

literariedade, previsto na própria configuração do gênero: 

 
[A crônica] tenderá ou para o lirismo ou para o conto, que traduzem o 

predomínio da subjetividade na transposição do acontecimento, ou a sua 

dramatização, que confere ao cronista um papel de espectador. Em ambas as 

situações, para que a crônica ganhe foros estéticos, há de prevalecer o poder de 
recriação da realidade sobre o de mera transcrição. || Modalidade literária sujeita 

ao transitório e à leveza do jornalismo, a crônica sobrevive quando logra 

desentranhar o perene da sucessão anódina de acontecimentos diários, e graças 

aos recursos de linguagem do prosador.  Sucedendo tais circunstâncias, afigura-

se que a “inspiração” do escritor apenas se materializou em crônica por uma feliz 

coincidência entre o fato passageiro e as matrizes da sua faculdade criadora. 

(MOISÉS, 2013, p. 113) 

 

Na publicação original em livro, é apresentada junto do texto da crônica apenas a 

reprodução de uma das imagens fotográficas, sem, no entanto, a explicitação de seu crédito 

de autoria, amplificando-se a incerteza sobre a veracidade do episódio relatado. Desse 

modo, podemos considerar que o narrador se revela em sua identidade fictícia de autor-

indivíduo que constrói uma narrativa autobiográfica (que, no caso, pode ser fictícia ou 

verdadeira), mas que assume o estatuto daquele que conta a história de um outro, 

apresentando-se como testemunha solidária dos acontecimentos narrados. Embora esteja 

presente na história, o narrador não conta sua própria história, ele não é o protagonista. 

Nesse caso, a narrativa, em seu conjunto, segue o princípio da elocutividade: conta-se uma 

história em primeira pessoa em que narrador não é o personagem principal, pois conta a 

história de um protagonista diferente de si mesmo. Trata-se, portanto, segundo Genette 

(apud REIS; LOPES, 1996), de um narrador homodiegético, ou seja, um narrador que, 

tendo vivido a história como personagem, daí retirou as informações para construir seu 

relato. Esse narrador participa da história como personagem secundário estreitamente 

solidário ao personagem central, e não como simples testemunha imparcial. 

Como se pode verificar, as instâncias do processo de produção das três obras são 

distintas entre si tanto no que diz respeito às intervenções e identidades quanto no que 

concerne aos estatutos dos seus narradores.  

Antes de assumirem o papel de iniciadores do processo de produção da encenação 

narrativa, como já dissemos anteriormente, os autores-ilustradores e os editores foram 
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parceiros do processo de interpretação, leitores reais com competência de leitura, 

convocados a receber e reconhecer os projetos de escritura dos autores-escritores.  

Ao iniciarem o processo de produção da parte visual dos textos literários por 

solicitação dos editores, ensejando a renovação dos respectivos contratos de comunicação 

desses textos, os autores-ilustradores passaram da condição de parceiros do processo de 

interpretação a parceiros iniciadores do processo de produção, assim como os editores, a 

partir de sua dimensão de autores responsáveis ou garantes, conforme ilustra o dispositivo 

a seguir: 

 

 

   

 

 

Nesse dispositivo, os autores, instâncias iniciadoras do processo de produção com 

existência na esfera externa da encenação narrativa, são portadores de dupla identidade: a 

de indivíduos que tiveram ou têm existência no mundo real concreto e que dele 

participaram ou participam por meio de práticas sociais; a de escritores com projetos de 

escritura literária, a de ilustradores com projetos de ilustração de textos literários 

preexistentes, que têm nomes próprios reais de escritores e de ilustradores (Machado de 

Assis e Nelson Cruz; Artur Azevedo e Marcelo Ribeiro; Mário de Andrade e Odilon 

Moraes) e biografias públicas importantes de autores, dada sua consagração no universo 

literário nacional, seja por integrarem o cânone literário, seja pelo reconhecimento advindo 

Diagrama 5 – Dispositivo da encenação narrativa das edições ilustradas integrantes do 

corpus primário 
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da crítica e das premiações. Os editores, como instâncias híbridas, teriam seus projetos de 

edição. 

No espaço interno da encenação narrativa estão as instâncias do processo de 

produção identificadas com narradores-contadores de histórias (constituídas de dupla 

semiose), que constroem histórias contadas como ficção a partir de sua imaginação 

criadora e seu saber artístico. Os narradores-contadores de histórias de dupla semiose 

implicam outras instâncias do espaço interno da encenação narrativa, os leitores 

destinatários (especialmente crianças, mas também jovens e adultos), convocados a receber 

e partilhar as histórias contadas como histórias inventadas, num mundo de ficção.  

Os principais responsáveis pela redefinição tanto dos parceiros e protagonistas do 

processo de produção quanto dos protagonistas e parceiros do processo de interpretação 

são os autores-ilustradores que, em associação com os editores, acabam por projetar no 

texto a imagem de um leitor destinatário prevalentemente criança
41

. 

Essa alteração no dispositivo da encenação narrativa é a principal razão que 

consubstancia a renovação dos contratos de comunicação literários não somente nas obras 

do nosso corpus primário, mas também em todas aquelas que, à sua semelhança, guardam 

as mesmas características em sua concepção editorial. É o caso das obras relacionadas na 

primeira parte do corpus secundário indicado nas Referências Bibliográficas (cf. p. 310). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

 Ainda que em suas entrevistas os autores-ilustradores digam o contrário (cf. Apêndice A, as respostas às 

questões 4 e 7; Apêndice B, a resposta à questão 5; Apêndice C,  a resposta à questão 3). 
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3 OS PARATEXTOS EDITORIAIS E A MISE-EN-SCÈNE DISCURSIVA 

 

Espreita um marcador 

De entre as páginas dum livro.  

A casa é habitada. 

* 

Um livro é uma casa. A capa a porta de entrada; e a última 
linha o limiar de saída, que fica nas traseiras e se chama 

contracapa. 

 

João Pedro Mésseder42 

 

 

O que permite o acesso do leitor ao texto literário é o livro impresso enquanto 

objeto
43

. Sua materialidade é constituída de elementos que compõem a mise-en-scène 

material e discursiva, o lugar mesmo dos paratextos editoriais.  

Paratextos editoriais, segundo Genette (2009), são os elementos que compõem a 

materialidade por meio da qual um texto se corporifica. Em seu estudo sobre os paratextos 

editoriais, Genette (ibid., p. 9) vale-se de outras vozes para construir sua própria definição: 

“o paratexto é aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus 

leitores, e de maneira mais geral ao público”. O autor compara o paratexto a um limiar, a 

um vestíbulo (essa última, denominação empregada por Borges ao falar de um prefácio): 

 

que oferece a cada um a possibilidade de entrar, ou de retroceder. “Zona 

indecisa” entre o dentro e o fora, sem limite rigoroso, nem para o interior (o 

texto) nem para o exterior (o discurso do mundo sobre o texto), orla, ou, como 

dizia Philippe Lejeune, “franja do texto impresso que, na realidade, comanda 

toda a leitura” [...] zona não apenas de transição, mas também de transação: 

lugar privilegiado de uma pragmática e de uma estratégia, de uma ação sobre o 

público, a serviço, bem ou mal compreendido e acabado, de uma melhor 

acolhida do texto e de uma leitura mais pertinente (GENETTE, ibid., p. 9-10). 

 

A própria literatura nos fornece pistas para a compreensão do conceito de 

paratexto. Tome-se como exemplo um trecho do Capítulo 13 “Um chá com o Senhor 

Stevenson”, da novela Os livros que devoraram o meu pai: a estranha e mágica história de 

Vivaldo Bonfim, de autoria do escritor e ilustrador português Afonso Cruz. Nessa obra, o 

                                                             
42 (MÉSSEDER, 2013, p. 13; 32). 

43 Para Babo (1993), a reprodutibilidade e a repetibilidade, consequências da industrialização, tornam o livro 

objeto de dimensão serial, com valor de troca. O livro moderno é um objeto que contém “os ingredientes 

necessários à exteriorização do texto”. Sua "objetualização” decorre, entre outros fatores, do nascimento do 

título, sua etiqueta. No entanto, o livro enquanto objeto é dotado de uma natureza dual, pois, para além de ser 

um objeto de valor econômico, é também um objeto estético e cultural e, portanto, com valor de uso. 
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protagonista Elias Bonfim, um garoto de doze anos de idade, está em busca de seu pai, 

Vivaldo Bonfim, ávido leitor de um livro atrás do outro que, um dia, sumiu. Elias, então, 

convencido de que o pai não estava morto, mas sim perdido no livro A ilha do Dr. Moreau, 

vai para o sótão, senta-se na antiga poltrona que pertencera a seu pai e começa a ler as 

obras que ele lhe deixou, procurando seguir pistas que lhe poderiam permitir encontrá-lo.  

 
Uma semana depois encontrei-me de novo sentado com Stevenson. Apesar de 

ele ser um grande escritor cabíamos os dois, à larga, no cadeirão que era do 

meu pai. Bebi um chá com ele, a olhar-lhe para a capa, olhos nos olhos: O 

Estranho Caso do Dr. Jekyll e de Mr. Hyde, lia-se em letras imponentes, de 

outros séculos. Folheei o livro, verifiquei o número de páginas, observei a 

lombada e o preço na contracapa, um preço muito antigo (e que era muito 

magro), soprei algum pó e comecei a ler: [...]” (CRUZ, 2012, p. 53, grifos 
nossos).  

 

Elias se refere ao livro que tem em mãos de forma metafórica, ao personificá-lo, 

mas também de forma metonímica, quando toma os paratextos – nome de autor, capa, 

tipografia (“letras imponentes”), número de páginas, lombada, preço, contracapa – pelo 

todo do dispositivo livro. É por meio dos elementos paratextuais, portanto, que Elias 

explora e reconhece o objeto que tem em mãos. Assim, no fragmento em destaque, os 

discursos metafórico e metonímico conformam-se a partir dos elementos paratextuais, 

revelando que a relação leitor/texto sempre se perfaz por meio da materialidade em que o 

texto se inscreve. E essa materialização pode se dar a partir de diferentes construções 

sensoriais e suportes. O livro impresso é uma dessas construções.  

Genette nos chama a atenção para o fato de o paratexto ser, principalmente, de 

responsabilidade do editor, e também para seu caráter de mutabilidade: “os caminhos e 

meios do paratexto não cessam de modificar-se conforme as épocas, as culturas, os 

gêneros, os autores, as obras, as edições de uma mesma obra, com diferenças de pressão às 

vezes consideráveis” (GENETTE, 2009, p. 11). Na Antiguidade e na Idade Média, os 

textos se apresentavam em estado quase bruto, desprovidos de fórmulas de apresentação, 

diferentemente do que ocorre em nossa época midiática. Mas a transcrição e a transmissão 

oral já constituem, em si, uma materialização gráfica e uma materialização fônica, 

respectivamente, geradoras de efeitos paratextuais.  

Não existem textos sem paratextos, mas podem existir paratextos sem textos. 

Tome-se como exemplo A comédia, tema do segundo livro da Poética de Aristóteles, obra 

que teria sido por ele escrita, mas da qual não há prova material de existência, a não ser seu 

título e sua autoria, ambos elementos paratextuais. Assim, outro caráter do paratexto que se 
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pode depreender dessa asserção – de que não existem textos sem paratextos – é o de 

obrigatoriedade, de necessidade do paratexto a toda e qualquer espécie de livro. 

Segundo Babo (1993), o livro presentifica a escrita por meio dos paratextos, que 

constituem o espaço envolvente e ao mesmo tempo fundador, de natureza enunciativa. As 

instâncias de enunciação – o editor, o designer, o ilustrador, entre outras – são 

responsáveis pela existência dos diferentes elementos paratextuais, que não só delimitam o 

texto, mas também orientam os modos de lê-lo.  

Arriscamos-nos a afirmar que, no campo editorial, a produção literária para 

crianças é a que mais inova e surpreende em termos de sua materialidade. Os livros 

destinados preferencialmente a esse público leitor diversificado e complexo são 

especialmente variados em sua corporeidade, admitem diferentes materiais e texturas, 

feições, formatos e tamanhos, e apresentam, em regra, elementos gráfico-editoriais 

arrojados, criativos, surpreendentes, até mesmo transgressores, que os tornam, para além 

de objetos simbólicos e culturais, objetos de desejo. 

Em geral, livros são confeccionados em papel – de diferentes tipos e gramaturas –, 

mas alguns são impressos em tecido ou plástico, como os editados especialmente para 

bebês e crianças muito pequenas. Há, ainda, os híbridos em sua composição física: livros 

de papel em cujas páginas do miolo encontram-se diferentes materiais, como borracha, 

plástico, tecido, entre outros. Recursos gráficos como a engenharia do papel com as suas 

múltiplas possibilidades são também muito explorados. Tipografias variadas são 

empregadas, às vezes em uma mesma página, com propósitos os mais diversos. Ou seja, o 

livro de potencial destinação infantil, enquanto objeto, é multifacetado e inovador, uma vez 

que é bastante comum envolver, em sua construção material, técnicas, ideias e conceitos 

novos e avançados. Daí se fazer relevante e necessário o estudo dos paratextos editoriais 

que correspondem, segundo Charaudeau (2004), ao domínio da mise-en-scène textual e 

discursiva. Todo texto é dotado de uma organização formal que se realiza em diferentes 

domínios, e um desses domínios é, justamente, o da mise-en-scène textual e discursiva. 

As estratégias de captação do interesse do leitor passam, irremediavelmente, pelo 

modo como o livro enquanto objeto físico é construído. Seu apelo material, especialmente 

quando se trata de livros de potencial destinação infantil, é inegável. É por meio de seu 

manuseio e da apreciação de seus atributos estéticos que se dá a entrada da criança no 

universo simbólico do livro, seja ele constituído de um texto verbal, visual ou verbo-visual 

– esse último, o mais comum no universo editorial voltado para esse segmento de público.  
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Claro que há livros para crianças que permitem a ativação de outros sentidos para 

além da visão. Há, por exemplo, livros-brinquedo
44

 que exploram sons, cheiros, texturas, e 

que exigem do leitor a ativação de outros sentidos e movimentos corporais mais 

diversificados do que aqueles que ele habitualmente é instado a fazer em práticas de leitura 

mais convencionais. Em contrapartida, são poucos os livros dessa categoria – livros-

brinquedo – que apresentam textos dotados de um estrito caráter de literariedade, mas deles 

não vamos nos ocupar neste momento.  

Os livros que ora nos interessam são aqueles destinados potencialmente ao 

público infantil cujos textos literários preexistem a essa destinação e dos quais se 

apropriam editores e autores-ilustradores, a fim de os apresentarem a esse público que, em 

princípio, não teria acesso a eles ou mesmo interesse por lê-los; livros que veiculam textos 

de autores consagrados criteriosamente escolhidos, a fim de se promover o ingresso do 

leitor real em formação no universo dos textos integrantes do cânone literário brasileiro. 

Tais livros são uma amostra de como “a literatura para crianças é um objeto 

complicado [e difícil] de se definir conceitualmente”, como afirma Goldin (2012, p. 56). 

Entretanto, essas publicações provam que não é necessário, nem recomendável, se 

compartimentar a cultura, uma vez que as crianças podem se formar como sujeitos leitores 

a partir do contato com a literatura, em princípio, não escrita para elas. 

Com essa finalidade, os editores lançam mão de diferentes soluções, publicando 

os clássicos ora em antologias, ora em versões adaptadas no próprio gênero do texto de 

origem ou em gênero diverso. É o caso de contos ou romances (gêneros mais recorrentes) 

adaptados para a linguagem dos quadrinhos, por exemplo. Mas há aqueles que assumem o 

risco da publicação de versões integrais dos clássicos, sem qualquer alteração em seu texto 

                                                             
44 Categoria instituída pela FNLIJ em 1997, década em que se intensificou a publicação de livros-brinquedo 

no Brasil. A quase totalidade dos títulos dessa categoria é de autores estrangeiros e sua produção gráfica é 

realizada fora do país. A pesquisadora Ana Paula Paiva assim o define: “É um livro que reúne uma 

materialidade adaptada a atividades práticas lúdicas e um suporte de leitura afim à proposta de ler brincando. 

A partir de sua visualidade e às vezes de seu formato, o gênero convida a criança à atividade, à ação direta. 

Pode se dirigir ao leitor alfabetizado ou ao leitor ainda não-alfabetizado. Além disto, editorialmente o livro-
brinquedo lembra o livro-objeto, com uma irrevogável vocação experimental. Sua plasticidade gráfica e 

artística, performance e tecnologias estão adaptadas a usos de interagir e brincar. O termo é, portanto, 

aplicado a livros infantojuvenis que chamam ao manuseio direto, a jogos imaginativos, à coordenação motora 

e a passeios sensoriais-visuais (sic), sem que necessariamente sejam estritamente livros de imagem. O livro-

brinquedo ultrapassa a expectativa de condição objetiva linear (e única) da leitura, permite o alcance aos 

temas desde a abertura convencional à abertura súbita de páginas (em 3D, por exemplo), giros, trilhos e 

animações. Em sua estrutura gráfica, este gênero apresenta aos leitores temas variados, formatos quase 

sempre lúdicos e representações narrativas brincantes, destacando lances notáveis, ação visual 

(interatividade) e a apreciação tanto da forma quanto do seu conteúdo.” (O que é um livro brinquedo? 

Disponível em <http://www.ceale.fae.ufmg.br/pages/view/o-que-e-um-livro-brinquedo.html>. Acesso em: 5 

jan. 2016.) 
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original, em edições ilustradas, com fino e apurado acabamento gráfico, a fim de torná-las 

atraentes e interessantes para o novo público leitor. Todos os elementos que compõem a 

materialidade de um livro, ou seja, os paratextos, é o que ora tomamos como objeto de 

investigação, procurando destacar sua importância na produção literária, especialmente na 

produção literária contemporânea para crianças.  

A partir de Genette (2009), procuramos identificar alguns dos elementos que 

constituem o peritexto, quais sejam: capa e anexos, página de rosto e anexos, entre outros, 

mencionando também alguns aspectos definidores do livro moderno apresentados por 

Houaiss (1967), uma vez que os componentes do peritexto editorial são objeto de 

investigação de outra disciplina a que se dedica esse autor, a bibliologia, disciplina essa 

que apoia os estudos dos paratextos. 

Ao pesquisar os paratextos numa perspectiva sincrônica, Genette (ibid.) nos alerta 

para o fato de que seu viés analítico não é o mesmo dos estudos bibliográficos ou 

bibliológicos.  

Campo de pesquisa contíguo à história do livro, a bibliografia visa ao estudo do 

livro enquanto objeto físico. Suas investigações se voltam para o modo como os textos são 

“gravados no papel como sinais tipográficos e transmitidos aos leitores como páginas 

encadernadas em livros” (DARNTON, 2009, p. 123).  

Os estudos bibliográficos, segundo Darnton, “tornaram-se uma força poderosa nas 

ciências humanas durante a primeira metade do século XX” e uma disciplina “requisito nos 

programas de doutorado em muitos departamentos de língua inglesa” por volta de 1950 

(id., ibid., p. 123-124). Considerada muito útil para editar Shakespeare, mas muito pouco 

útil para a compreensão da literatura moderna, teve seu declínio a partir da segunda metade 

do século XX, passando a ser ignorada pelas últimas tendências dos estudos literários: 

“para uma geração que assistiu ao colapso do cânone e à ascensão da internet, não havia 

mais atrativo algum na análise minuciosa de livros antigos.” (id., ibid., p. 125). Entretanto, 

trata-se de disciplina importante ainda hoje, conforme Darnton nos faz observar quando 

menciona algumas iniciativas de bibliógrafos que se aliaram aos historiadores do livro na 

década de 1990. 

A bibliologia, por sua vez, é um campo que examina o livro de um ponto de vista 

distinto do da bibliografia. Se a bibliografia agrupa os livros segundo critérios sistemáticos 

vários (cronológico, temático, autoral etc.), para dar indicações de acesso a obras 

anteriormente conhecidas, a bibliologia examina o livro, como nos ensina Houaiss: 
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do ponto de vista de sua sistematização orgânica, como um todo composto de 

elementos materiais de suporte (folhas, cartões, peles, linhas, cola), de elementos 

materiais de representação simbólica (tintas, furos – nos livros de BRAILLE –, 

cores), de elementos de eficaz disposição dos símbolos (tipos, letras, imagens, 

objetos visuais e táteis), a fim de que a mensagem se possa consumar em sua 
finalidade de comunicação e expressão, com a completude possível. (HOUAISS, 

1967, p. 41). 

 

A Genette (2009), por sua vez, interessa tratar dos efeitos e do valor que os 

elementos de bibliologia adquirem ao integrar os peritextos editoriais. É para a 

compreensão do paratexto editorial, portanto, que nos voltamos neste nosso estudo, dada 

sua relevância em nossa análise. Seguimos, portanto, detalhando seu conceito. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS PARATEXTOS EDITORIAIS 

 

Genette (ibid.) identifica algumas características que definem o estatuto das 

mensagens do paratexto, relacionando-as a perguntas, quais sejam, as características 

espaciais (onde?),  que determinam o lugar do paratexto, levando-nos a estabelecer a 

distinção entre peritexto e epitexto;  as características temporais (quando?), que 

determinam a data de seu aparecimento ou desaparecimento; as características substanciais 

(como?), que determinam seu(s) modo(s) de existência, seja verbal ou de outra natureza; as 

características pragmáticas (de quem? a quem?), que determinam as propriedades de sua 

instância de comunicação, seu destinador, seu destinatário; as características funcionais 

(para fazer o quê?), que determinam as funções que animam sua mensagem. 

Passemos a entender cada uma dessas características mais pormenorizadamente. 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS ESPACIAIS 

 

O paratexto editorial é dividido em duas instâncias espaciais: o peritexto e o 

epitexto. Ambos se situam em torno do texto, mas a distâncias muito distintas. Se o lugar 

do peritexto editorial é o espaço mesmo do livro, o lugar do epitexto é sua parte externa.  

Genette nos apresenta uma fórmula que evidencia que peritexto e epitexto são as 

categorias que compõem o paratexto: paratexto = peritexto + epitexto. Talvez por isso a 

característica espacial do paratexto seja aquela que organiza metodologicamente seu 

estudo. 
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Tratemos, por ora, do epitexto editorial, assim definido por esse autor: 

 
É epitexto todo elemento paratextual que não se encontra anexado materialmente 

ao texto no mesmo volume, mas que circula de algum modo ao ar livre, num 

espaço físico e social virtualmente ilimitado. O lugar do epitexto é, pois [...] em 

qualquer lugar fora do livro – sem prejuízo, é claro, de uma inscrição posterior 

no peritexto, sempre possível. [...] Em qualquer lugar fora do livro pode ser, por 

exemplo, em jornais e revistas, emissões de rádio ou televisão, conferências e 

colóquios, qualquer intervenção pública eventualmente conservada sob a forma 

de gravações ou textos impressos: entrevistas e conversas reunidas pelo autor 
[...] ou por um mediador [...], atas de colóquios, coletâneas de autocomentários. 

(GENETTE, 2009, p. 304). 

 

O epitexto, em geral, encontra-se “num suporte midiático (conversas, entrevistas), 

ou sob a forma de uma comunicação privada (correspondências, diários íntimos e outros)” 

(GENETTE, ibid., p. 12). É, portanto, um conjunto utilizado em larga escala pela crítica e 

história literária para comentar as obras, cuja função paratextual não tem limites precisos. 

No epitexto editorial, o comentário da obra se difunde indefinidamente num 

discurso biográfico, crítico ou outro, cuja relação com a obra é às vezes indireta e, no caso 

extremo, indiscernível.  

 
O epitexto é, por excelência, o discurso do mundo, na medida em que ele 

envolve o livro, o lança mesmo mas sem nele se misturar. É-lhe totalmente 

exterior. Espaço da crítica, espaço mediático da entrevista, espaço público do 
boato, da formação de opinião. Espaço privado da correspondência, aquela que 

muitos autores mantêm paralelamente à escrita e que, em geral, vem a público 

postumamente dialogar com o texto. (BABO, 1993, p. 128) 

 

Genette (ibid.) divide o epitexto editorial em epitexto público e epitexto privado.  

O epitexto público é aquele dirigido ao público em geral, ainda que atinja, de fato, 

apenas uma parte limitada dele. São exemplos de epitextos públicos a autorresenha, a 

resposta pública, o autocomentário, a entrevista, os colóquios, as conversas. 

O epitexto privado é caracterizado pela presença interposta, entre o autor e um 

eventual público, de um destinatário primeiro (um correspondente, um confidente, o 

próprio autor). No epitexto privado, o autor se dirige primeiramente a um confidente real, 

percebido como tal e cuja personalidade influi nessa comunicação, chegando a modificar 

sua forma e conteúdo. Genette (ibid.) divide esse epitexto em dois grupos: o epitexto 

confidencial (o autor dirige-se a outrem) e o epitexto íntimo (o autor dirige-se a si mesmo). 

Os epitextos de livros de potencial destinação infantil, em regra, dirigem-se aos 

mediadores da leitura literária – pais e professores – revestindo-se de uma feição 

eminentemente, mas não exclusivamente, pedagógica. Os mais recorrentes são i) os 
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catálogos impressos de editoras, cuja principal função é apresentar e divulgar as obras, 

especialmente no âmbito escolar; ii) a crítica, especializada ou não, bastante restrita e hoje 

quase somente encontrada em blogs (como o Gato de Sofá
45

), revistas eletrônicas (como a 

Revista Emília
46

) e sites (como o da FNLIJ
47

), e praticamente inexistente na mídia 

impressa
48

; iii) os sites das editoras que publicam livros de potencial destinação infantil, 

alguns até mesmo apresentando orientações para o trabalho escolar com os livros e a partir 

deles (é o caso da Editora Moderna, das Edições SM, por exemplo); iv) os encartes e/ou os 

cadernos de atividades, materiais que acompanham alguns livros, visando ao trabalho 

pedagógico do professor; v) os sites e blogs de escritores e ilustradores que buscam 

constituir um canal de comunicação com o leitor
49

 (tomem-se como exemplos os sites dos 

escritores Ana Maria Machado
50

, Eva Furnari
51

 e Ilan Brenman
52

).  

Como o peritexto editorial – situado no espaço mesmo do volume e nos 

interstícios do texto – é mais relevante para esta pesquisa, dedicaremos o subitem 3.2 O 

peritexto editorial para tratar exclusivamente dele e de alguns de seus elementos.  

 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS TEMPORAIS 

 

A situação temporal do paratexto é definida em relação à situação temporal do 

texto, considerando-se sua publicação original ou primeira edição.  Assim, os paratextos 

anteriores correspondem à produção pública anterior à edição original do texto – panfletos, 

anúncios de “no prelo”, elementos ligados a uma pré-publicação em jornal ou revista; os 

paratextos originais – e esses são os mais frequentes – são os que aparecem ao mesmo 

                                                             
45 Disponível em <http://gatodesofa.blogspot.com.br/>. Acesso em: 16 set. 2015. 

46 Disponível em <http://www.revistaemilia.com.br/>. Acesso em: 16 set. 2015. 

47 Em cujo site, <http://www.fnlij.org.br/>, especialmente em seu link “Publicações em PDF”, estão os 

Catálogos de Bolonha e as justificativas do Prêmio FNLIJ, com resenhas descritivas e críticas sobre obras 
destacadas por sua qualidade estético-literária. 

48 Há poucas exceções. A revista Nova Escola, destinada aos professores, e a revista Crescer, mais voltada 

para mães e pais, dedicam algum espaço, ainda que tímido, para resenhas de livros destinados ao público 

infantil.  

49 Há sites e blogs em que os autores têm como propósito mais a divulgação de seu trabalho e de suas 

atividades profissionais do que, propriamente, o estabelecimento de um canal de comunicação com seus 

leitores, em especial os leitores criança e jovem. Tomem-se como exemplos o site de Fernando Vilela 

<http://www.fernandovilela.com.br/> e o blog de Nelson Cruz <http://nelsoncruzilustrador.blogspot.pt/>. 

50 Disponível em <http://www.anamariamachado.com/>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

51 Disponível em <http://www.evafurnari.com.br/pt/>. Acesso em 10 jun. 2015. 

52 Disponível em <http://www.ilan.com.br/>. Acesso em 10 jun. 2015. 



95 

 

tempo em que o texto; os paratextos posteriores são os que aparecem mais tarde que o 

texto, por exemplo, em uma segunda edição; os paratextos tardios são os que aparecem 

mais tarde que o texto em uma reedição mais distante. 

Outra classificação temporal proposta por Genette (2009) tem como referência a 

figura do autor do texto. Os paratextos ântumos
53

 são os produzidos em vida do autor e os 

paratextos póstumos, os que aparecem após a morte do autor. 

Ambas as classificações se entrecruzam. Um paratexto pode ser ao mesmo tempo 

original e póstumo, se ele acompanha um texto também editado postumamente, por 

exemplo. 

As características temporais dos paratextos das obras integrantes do nosso corpus 

de análise precisam ser observadas, já que contribuem para a compreensão dos modos 

como se estabelecem os contratos de comunicação de um mesmo texto quando publicado 

em diferentes épocas e em diferentes situações de comunicação.  

Tomemos como exemplo o texto machadiano “Conto de escola”, integrante do 

nosso corpus primário. O conto veio a público em 8 de setembro de 1884 na Gazeta de 

Notícias, periódico com o qual o autor colaborou ininterruptamente de 1881 a 1897 e em 

que teve outras participações esporádicas até a data de 1904. A primeira publicação desse 

conto em livro se deu em 1896, no volume intitulado Várias histórias, editado por 

Laemmert & C, no Rio de Janeiro. Assim, se se considerar sua primeira edição em livro, 

pode-se afirmar que os paratextos que constituem a publicação em que se inseria podem 

ser classificados, quanto à sua situação temporal, como originais, e seu autor, como um 

autor ântumo. Contudo, se se considerar a edição ilustrada do conto de 2002 pela Cosac 

Naify, seus paratextos serão classificados como tardios e póstumos, desde que se tome 

como referência para essa classificação a autoria do texto literário.  

Caso se adote como perspectiva a autoria da parte visual do texto dessa edição de 

2002, que encerra um renovado contrato de comunicação em virtude da inscrição de novos 

sujeitos na encenação narrativa, a classificação temporal de seus paratextos se alterará 

substancialmente. Isso em virtude, principalmente, de a autoria da obra revelar um autor 

póstumo – o da parte verbal do texto – e um autor ântumo – o da parte visual do texto. 

Assim, seus paratextos seriam originais à luz do renovado contrato de comunicação, que 

                                                             
53

 Segundo Genette (2009), ântumo é um neologismo proposto por Alphonse Allais para indicar textos ou 

paratextos produzidos em vida do autor. 
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implica a existência de um só texto formado por duas semioses, a verbal e a visual; mas 

tardios em relação à primeira edição do conto em livro.  

 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS SUBSTANCIAIS 

 

Quase todos os paratextos são “de ordem textual ou, pelo menos, verbal: títulos, 

prefácios, entrevistas, assim como enunciados, de tamanhos bastante diversos, mas que 

compartilham o estatuto linguístico do texto” (GENETTE, 2009, p. 14). Desse modo, o 

paratexto não é o texto, mas é texto.  

Para Genette, há um valor paratextual em outros tipos de manifestações que não 

as verbais: as icônicas (as ilustrações); as materiais (tudo o que envolve escolhas gráficas e 

tipográficas, por vezes muito significativas na composição de um livro); ou apenas factuais 

(como, por exemplo, a idade, o sexo do autor, a data da obra).  

As manifestações factuais podem estar inseridas em diferentes contextos 

implícitos, quais sejam, no contexto autoral, no contexto genérico, no contexto histórico. 

Por exemplo, se lemos uma obra de um autor consagrado pela crítica e de notório 

conhecimento do público, esse fato modificará, mais ou menos intensamente, a 

significação atribuída a essa obra. O mesmo se dá em relação ao gênero discursivo e à 

época. Por isso, para Genette, todo contexto forma paratexto. 

 

3.1.4 CARACTERÍSTICAS PRAGMÁTICAS 

 

As características pragmáticas, segundo Genette (ibid.), dizem respeito à instância 

ou situação de comunicação do paratexto. São elas:  

 

i) segundo a natureza do destinador, o paratexto pode ser autoral (de 

responsabilidade do autor do texto), editorial (de responsabilidade do editor 

do texto, que se incumbe de seu tratamento material
54

), ou alógrafo (de 

responsabilidade de um terceiro diferente do autor e do editor do texto);  

 

                                                             
54 “O comerciante, editor-livreiro, é um letrado e a sua função, para além de difundir e de criar um público – 

o termo publicar estará porventura mais ligado à função mercantil –, é a da escolha e preparação do texto a 

imprimir. É ele que corrige, anota e fixa o texto. A tarefa de impressão condensa assim as funções do escriba, 

do compilador e do comentador, nesta versão de fixador e corrector. O editor adquire uma dimensão 

coautoral, até na medida em que o livro é sua propriedade. Prova disso é o facto de a posterior implantação 

dos direitos de autor começar pela concessão de direitos de edição.” (BABO, 1993, p. 17-18)  
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ii) segundo o grau de autoridade e de responsabilidade do destinador, a 

mensagem paratextual pode ser oficial – aquela de responsabilidade do autor 

e/ou do editor –, ou oficiosa. São oficiosas as mensagens de responsabilidade 

de um terceiro autorizado diferente do autor e do editor e, ainda, as 

mensagens de grande parte dos epitextos autorais, como entrevistas ou 

confidências, em relação às quais o autor pode, posteriormente, se eximir de 

assumir sua responsabilidade;  

 

iii) segundo a natureza do destinatário, alguns elementos paratextuais podem 

dirigir-se ao público em geral, seja ele leitor ou não do texto (é o caso dos 

títulos e de entrevistas que o autor ou o editor concedam sobre a obra); podem 

dirigir-se apenas aos leitores do texto (é o caso do prefácio, por exemplo); 

podem dirigir-se com exclusividade aos críticos ou aos livreiros (é o caso do 

press-release, por exemplo). Em todos esses casos, trata-se de paratextos 

públicos. Entretanto, a destinação pode ser, oralmente ou por escrito, a certos 

particulares, conhecidos ou não. Nesses casos, trata-se de paratextos privados. 

Caso a destinação seja uma autodestinação, ou seja, o autor endereçando 

mensagens a si mesmo, em seu diário ou em qualquer outro suporte, teremos, 

então, o paratexto íntimo; 

 

iv) segundo a força ilocutória, a mensagem paratextual pode pretender dar uma 

informação, dar a conhecer uma intenção ou uma interpretação autoral e/ou 

editorial, uma decisão, um compromisso, um conselho, uma injunção. Certas 

mensagens chegam a ser performativas, ou seja, têm o poder de cumprir o 

que descrevem. É o caso das dedicatórias, por exemplo, paratexto dotado de 

certa capacidade coercitiva.  

 

3.1.5 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 

 

O paratexto não constitui um discurso autônomo. Sob todas as suas formas, é um 

discurso fundamentalmente heterônomo, auxiliar, a serviço do texto, razão de sua 

existência. Por isso a relação que estabelece com o texto é sempre de subordinação. A 

funcionalidade do paratexto é o que “determina o essencial de sua conduta e de sua 

existência” (GENETTE, 2009, p. 17).  

Para Genette (ibid., p. 18), “as funções do paratexto constituem [...] um objeto 

muito empírico e diversificado, que se deve evidenciar de maneira indutiva, gênero por 

gênero e, muitas vezes, espécie por espécie”. Isso significa que as funções do paratexto não 

podem ser descritas apriorística ou teoricamente, ou seja, a situação de existência do 

paratexto é o que determina as funções por ele exercidas. Nesse sentido, as escolhas 
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funcionais podem ser múltiplas, o que significa que elementos paratextuais como título, 

dedicatória, prefácio, entre outros, podem ter, ao mesmo tempo, fins diversos.  

Tomemos a cinta – elemento paratextual anexo da capa estreitamente associado à 

comercialização do livro – como exemplo dessa impossibilidade de descrição apriorística 

das funções do paratexto em virtude de seus fins diversos.  

Em regra, a função da cinta é promocional, já que constitui suporte de um 

discurso propagandístico cujo propósito é o incremento das vendas do livro (RIBEIRO, 

2012). No entanto, em livros de potencial destinação para crianças e jovens, a cinta pode 

transcender essa função eminentemente promocional, assim como seus fins meramente 

comerciais e sua natureza efêmera e descartável, para constituir um elemento 

imprescindível, seja porque se torna suporte para outros peritextos relevantes da obra, seja 

porque produz determinados efeitos de sentido que, na sua ausência, se perderiam, 

assumindo uma função eminentemente lúdica e/ou estético-artística. É o que acontece com 

o livro A história de Erika (2014) de Ruth Vander Zee e Roberto Innocenti. 

 

   

                                

    F 

 

Nesse livro, a cinta, que reproduz parte dos elementos da capa – ilustração, título, 

nomes da escritora, do ilustrador e da editora –, é uma forma circular que “veste” somente 

a primeira capa, e não o livro todo, cingindo-a verticalmente e ocupando os dois terços 

centrais de sua superfície (figura 1). Essa cinta, camuflada na capa, na verdade esconde um 

elemento surpresa: uma Estrela de Davi de contornos amarelos vazada na capa dura do 

livro, que simboliza os judeus presos no campo de concentração e prenuncia a temática da 

obra.  É o movimento de deslizar a cinta para retirá-la da capa que revela sua dupla função: 

lúdica – pelo jogo de cobrir/descobrir a imagem de alto valor simbólico, num jogo de 

Figura 1 – Capa com cinta do 

livro A história de Érika                                          

Figura 2 – Capa parcialmente com 

cinta do livro A história de Érika 
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esconde-esconde intensificador dos efeitos patêmicos da ilustração da capa; estética – pelo 

caráter artístico-estético de seu conjunto (figura 2). Nesse livro, a cinta, portanto, destitui-

se de sua função mais usual e recorrente: a promocional. 

 

3.2 O PERITEXTO EDITORIAL 

 

Antes de tratarmos do peritexto editorial propriamente, discorreremos de forma 

breve sobre a composição do livro moderno apresentada por Houaiss (1967), no segundo 

volume de seus Elementos de bibliologia.  

O livro moderno, constituído de revestimento e corpo, isto é, um conjunto de 

folhas impressas, teve sua origem com o advento da tipografia, ou seja, quando os tipos 

mecânicos móveis foram inventados por Gutenberg no século XV. Foi a tipografia que 

“ajudou a consolidar a noção literária do ‘texto’ como obra original e completa – um corpo 

estável de ideias expresso de forma essencial” (LUPTON, 2013, p. 85). O diagrama a 

seguir nos permite visualizar a composição do livro em relação aos seus principais 

elementos constitutivos: 

 

 

 Diagrama 6 – Elementos constitutivos do livro
55

 

 

                                                             
55 Diagrama adaptado de Houaiss, 1967, p. 48. 
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Houaiss toma texto em seu sentido lato, ou seja, aquilo que equivale a tudo o que 

seja impresso em tipos ou caracteres móveis no livro, dividindo suas partes da seguinte 

forma: 

 

 

 Diagrama 7 – Partes do texto lato sensu
56

 

 

               

A parte textual é aquela em que se apresenta o texto stricto sensu. As partes 

extratextuais – pré-textuais e pós-textuais – apresentam a possibilidade de terem as 

seguintes seções, respectivamente: i) sobrecapa, capa, orelha, falso rosto, rosto, prefácio, 

entre outras; ii) posfácio, nota, apêndices, colofão
57

, orelha, contracapa, entre outras. 

O modo como a bibliologia estuda o livro como objeto é o ponto de partida para o 

estudo dos paratextos, especialmente dos peritextos editoriais, mas suas abordagens são 

bastante distintas, não havendo equivalência absoluta entre os conceitos trabalhados por 

um e outro campo. 

No estudo do paratexto, o peritexto editorial é de responsabilidade direta e 

principal (mas não exclusiva) do editor, ou melhor, da edição, que envolve ainda o trabalho 

de profissionais especializados, inclusive do(s) autor(es) do projeto gráfico e visual da obra 

                                                             
56 Diagrama adaptado de Houaiss, 1967, p. 49. 

57 “Do grego kolophon, ‘ápice, coroamento, remate’, de onde o significado particular de ‘término, fim, 

conclusão’, é o último elemento impresso do miolo do livro”, elemento peritextual que pode assumir formas 

diversas e que “passou pelas mais recentes transformações”. Hoje “o colofão limita-se a referências objetivas 

(na realidade uma listagem) sobre os responsáveis pela execução da obra (créditos) e sobre os dados técnicos 

do projeto gráfico, tudo composto num corpo dois pontos menor que o do texto, figurando de preferência na 

última página do livro, mas sem o registro do fólio.” (ARAÚJO, 1986, p. 466; 468) 
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– hoje identificados como designers gráficos
58

, profissionais “ativamente presentes no 

processo de produção do livro” (FABIARZ et al., 2008, p. 29) –, cuja importância é 

crescente no mercado editorial, especialmente no segmento de livros para crianças:  

 
O designer gráfico é o profissional responsável pelo projeto gráfico do livro. Ele 

concentra a sua atuação na concepção do livro enquanto objeto. Assim, ele 
determina as especificações acerca da tipografia, do papel, da área ocupada pelos 

textos e as imagens, da hierarquia de conteúdos etc. Ele atua como um 

gerenciador das diferentes informações, trabalhando a capa e o miolo do livro 

por intermédio da disposição visual dos elementos.” (id., ibid., p. 27) 

 

A natureza da mediação que o editor
59

 faz entre o texto e o leitor, entre o mundo 

da publicação possível e o da publicação efetiva (Babo, 1993), é um dos aspectos que 

corroboram a dimensão coautoral de garante que o editor assume. Fato é que um livro 

pode ser editado ou reeditado, sendo apresentado ao público de formas diversas. Essas 

diferentes formas de apresentação integram o peritexto editorial, zona muito próxima 

materialmente do texto. Segundo Genette (2009, p. 21), “a palavra zona indica que o traço 

característico desse aspecto do paratexto é essencialmente espacial e material”. Essa 

materialidade dos elementos peritextuais acaba por repercutir na forma como o livro é lido, 

cria expectativas no leitor e ainda inclui informações decisivas “para a construção do(s) 

significado(s) do texto” (RAMOS, 2007, p. 222). 

O peritexto pode situar-se em uma zona mais exterior do livro – a capa e seus 

anexos – ou pode consistir em sua própria realização material – o formato, o tamanho, o 

tipo de papel, a composição tipográfica. São elementos peritextuais os formatos, as 

coleções, a capa e seus anexos (primeira, segunda, terceira, quarta capas; lombada; orelhas 

ou desdobros; sobrecapa; cinta); a página de rosto e seus anexos (guardas, anterrosto ou 

falsa página de rosto, página de rosto, etc.); a composição (escolha dos caracteres e de sua 

diagramação). A composição, por exemplo, está presente tanto na parte textual quanto na 

                                                             
58 Hendel (2003, p. 4-5) distingue design gráfico e design de livro. Segundo esse autor, o design gráfico, uma 

arte aplicada, é usado para “comunicar visualmente uma mensagem específica”, sendo “avaliado pela 
engenhosidade que tem para fazer o design dizer alguma coisa”. Seu objetivo é eminentemente 

propagandístico. Já o design de livro diz respeito ao que acontece dentro do livro, e não na sua capa – zona, 

por excelência, de promoção do livro. Daí o designer de livro se ocupar em “descobrir como colocar uma 

letra ao lado da outra de modo que as palavras do autor pareçam saltar da página” (id., ibid., p. 3). Assim, 

para Hendel, a condição primeira para ser um bom designer de livro é ser leitor. Contudo, nem todos os 

autores – como Fabiarz (2008) e Lupton (2013) – fazem essa distinção entre design gráfico e design de livro 

e entre os profissionais responsáveis por um e outro campo, chamando-os indistintamente de designer gráfico 

ou designer de livro, posição também adotada por nós neste trabalho. 

59 “[...] o editor é hoje uma imagem de marca, uma legitimação, um garante, um fazedor de cultura. Arte e 

técnica dissociaram-se. Escrever deixou de ser uma fabricação técnica e artesanal. Imaterializou-se.” (BABO, 

1993, p. 18). 
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parte extratextual do livro, se tomarmos de empréstimo as categorias apresentadas pelos 

estudos de bibliologia. 

Além desses elementos, há outros de mesmo valor estudados por Genette (2009). 

São eles: o nome de autor, os títulos, as dedicatórias, as epígrafes, a instância prefacial, os 

intertítulos, as notas, todos elementos revestidos de valor peritextual.  

Alguns desses peritextos merecem ser tratados mais detalhadamente pela 

importância que assumem para a significação das obras de potencial destinação infantil que 

integram o corpus primário desta pesquisa. Para isso, continuaremos lançando mão de 

diferentes publicações de editoras brasileiras e portuguesas, tanto de autores nacionais 

quanto de autores estrangeiros – corpus secundário da nossa pesquisa –, como fizemos até 

o momento. 

 

3.2.1 OS FORMATOS E OS TAMANHOS 

 

O formato é um elemento peritextual determinado pela dobra
60

. O número de 

vezes em que a folha usada para impressão é dobrada é o que determina os formatos e as 

dimensões, elementos gráficos integrantes da totalidade estética do livro.  

Os livros de potencial destinação infantil distinguem-se de outros principalmente 

em virtude da multiplicidade de formatos que pode assumir. 

O formato cujo emprego é mais comum é o retrato – forma retangular vertical, 

com a largura menor que a altura. É o caso dos livros integrantes do nosso corpus primário. 

Outros formatos também são empregados nos livros de potencial destinação infantil, como 

o formato paisagem e o quadrado. 

O formato paisagem – forma retangular horizontal, com a largura maior que a 

altura –, segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 308), é “particularmente útil para retratar 

espaço e movimento”, por se assemelhar “tanto a um palco de teatro como a uma tela de 

cinema”, favorecendo a expressão da passagem do tempo em imagens sequenciais.  

O formato quadrado também costuma ser bastante empregado. Há casos de 

coleções de livros de tamanho menor destinados a crianças pequenas em que esse formato 

                                                             
60 “O poder transcendental do livro está inscrito em sua dobra. A dobra é a forma elementar do livro, aquilo 

que o distingue de outros suportes da escrita: parede, tabuinha, rolo, cartaz, tela. O livro nasceu da dobra [...]” 

(MELOT, 2012, p. 49). Sobre a dobra, indicamos a leitura do Capítulo 2 – Assim Pensa a Dobra, da obra 

referenciada de Melot. 
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é o eleito. No Brasil, a série Mico Maneco
61

, com textos de Ana Maria Machado e 

ilustrações de Claudius, cuja publicação se iniciou na década de 1980, adotou o formato 

quadrado em tamanho 14cm x 14cm (figuras 3 e 4). Hoje, os livros da série mantêm o 

formato quadrado, mas são publicados em tamanho 20cm x 20cm, e continuam sendo lidos 

principalmente no espaço escolar, por crianças em fase de aquisição do sistema alfabético, 

em virtude de a composição de suas histórias seguir uma orientação pedagógica que leva 

em conta o maior ou menor grau de complexidade nas relações fonema/grafema do sistema 

de escrita do português do Brasil.  

 

    

 

 

 

Há, ainda, livros que assumem formas inusitadas e não usuais, como O livro 

redondo (2010d), editado pela Rocco Pequenos Leitores, com texto e ilustrações de 

Caulos, em formato de círculo
62

 (figura 5), e como O livro inclinado (2008), de Peter 

Newell, editado pela Cosac Naify, em formato de paralelogramo
63

 (figura 6). Os formatos 

desses dois livros estão intrinsecamente ligados às suas temáticas e aos seus conteúdos, 

corporificando-os, antecipando-os e reforçando-os para o leitor. 

 

 

 
                                                             
61 Mico Maneco é uma série composta por um total de 20 narrativas organizadas em cinco coleções com 

níveis crescentes de dificuldades de leitura para a criança em fase de alfabetização. Inicialmente publicada 

pelas Edições Melhoramentos, hoje a série é editada pela Salamandra. As capas dos livros apresentadas nas 

figuras 5 e 6 integram a coleção Mico Maneco IV. 

62 Caulos também é autor, pela mesma editora, de outros três livros cujos títulos e temáticas se associam 

diretamente ao seu formato. São eles O livro comprido, O livro estreito, O livro quadrado (cf. Referências 

Bibliográficas, Outras Referências Bibliográficas, Corpus Secundário – segunda parte). 

63
 Polígono de quatro lados (quadrilátero) cujos lados opostos são paralelos e, por consequência, tem ângulos 

e lados opostos congruentes. 

Figura 3 – Capa do livro 

Banho sem chuva 

  

Figura 4 – Capa do livro 

Na zabumba do quati 
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Em O livro redondo, o autor compara o formato redondo do livro a uma série de 

outros elementos mencionados no texto verbal, e representados nas ilustrações de forma 

irreverente e bem humorada. Já em O livro inclinado, texto verbal e ilustrações contam as 

aventuras vividas por Bobby, um divertido bebê que, por descuido de sua babá, desce 

ladeira abaixo dentro de seu carrinho. Uma sucessão de acontecimentos transformados em 

incidentes e peripécias acontece durante sua descida vertiginosa, cujo desfecho permite que 

Bobby escape ileso. Seguindo a direção inclinada do formato do livro, a mancha gráfica, 

tanto nas páginas ímpares, onde se encontra o texto verbal, quanto nas pares, onde estão as 

ilustrações, também se inclina em movimento descendente em direção à calha
64

. 

Assim como os formatos, os tamanhos dos livros infantis são bastante variados. 

Seus tamanhos díspares fazem com que sua arrumação constitua verdadeiro desafio para 

quem pretenda dispô-los em uma estante, por exemplo. São três as categorias de tamanho 

de livros em função da mão do leitor, segundo Linden:  

 

 

                                                             
64 Essa denominação não se encontra em livros de bibliologia, mas o site 

<http://www.guiadografico.com.br/glossario/c> registra o seguinte verbete: “Calha (Gutter) - espaço em 

branco existente entre duas colunas na mesma página ou entre página adjacentes”. Acesso em: 7 mar. 2016. 

Lewis assim define esse elemento gráfico que corresponde à parte do livro onde as páginas par e ímpar se 

encontram quando o livro está aberto, e que se reveste de grande importância em alguns livros ilustrados com 

composições narrativas em páginas duplas: “The groove created in an open book where left – and right – 

hand pages meet at the spine. In a conventional verbal text the gutter merely separates blocks of text which 

we read sequentially, first the left and then the right. In a picturebook however, pictures can be made to 

extend across the gutter, sometimes requiring the reader to look across both pages of a page-opening before 

moving down to the next part of the text rather than reading the left page first and then the right.” (LEWIS 

apud LIMA, 2015, p. 1) 

Figura 5 – Capa do livro O 

livro redondo 

Figura 6 – Capa do livro 

O livro inclinado 
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livros que abertos são segurados facilmente com uma mão, como os de bolso; 

livros que podem ser pegos com uma mão quando fechados, mas que seguramos 

com as duas mãos durante e leitura; livros que pegamos com as duas mãos e 

devem ser lidos com algum suporte. (LINDEN, 2011a, p. 55). 

 

Fato é que a opção pelo tamanho do livro pode ter implicações na intensificação 

dos efeitos de sentido visados. É o caso dos quatro livros integrantes da coleção Insetos 

Insanos
65

, da editora Manati – A cobra e o grilo, A libélula abilolada, O pernilongo 

pernóstico, A tarântula atarantada
66

 –, que têm as dimensões de 7cm x 10,5cm em sua 

primeira edição em 2004 (atualmente os livros são editados nas dimensões 12cm x 18cm). 

A adoção inicial dessas dimensões muito pequenas parece querer reforçar a 

característica comum a todos os protagonistas das histórias irreverentes e bem-humoradas 

da coleção: seu tamanho diminuto. 

Também intensificando os efeitos visados, mas na direção oposta à dos livros da 

coleção Insetos Insanos, Charles na escola de dragões (2012), de Alex Cousseau e 

Philippe-Henri Turin, publicado pela FTD com tradução de Ligia Cademartori, é um livro 

de dimensões gigantescas – 29cm x 41cm – para uma criança pequena. Segundo Linden, 

“quando se é pequeno, quanto maior o livro, mais a leitura irá parecer uma aventura” 

(2011a, p. 55). Parece ser esta a intenção dos autores e de todos os envolvidos na edição: 

traduzir a grandiosidade dos dragões – animais robustos, fabulosos e simbólicos 

apresentados como personagens da história – no próprio tamanho do livro. 

Na figura 7 fica evidenciada a grande disparidade entre as dimensões de Charles 

na escola de dragões (2012) e A cobra e o grilo (2004) da coleção Insetos Insanos, ambos 

em formato retrato. 

 

                                                             
65 Com primeira edição em 2004, os textos da coleção Insetos Insanos são de autoria de Bia Hetzel e as 

ilustrações, de Graça Lima e Mariana Massarani.  

66 A última página desse livro apresenta a informação de que “Tarântula não é inseto. Tarântula é aracnídeo.” 
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                                  Figura 7 – Capas dos livro Charles na escola de  

                                  dragões e A cobra e o grilo 

 

 

3.2.2 A COMPOSIÇÃO TIPOGRÁFICA 

 

Segundo Lupton (2013, p. 5), “a tipografia é uma ferramenta com a qual o 

conteúdo ganha forma, a linguagem ganha um corpo físico e as mensagens ganham um 

fluxo social”. É, portanto, a tipografia que auxilia “os leitores a navegarem pela correnteza 

do conteúdo” (id., ibid., p. 83).  

A história da tipografia se inicia com a invenção dos tipos móveis por Johannes 

Gutenberg em meados do século XV, na Alemanha. Ainda que a cultura do impresso 

tivesse se iniciado com o advento dessa invenção revolucionária, até o século XIX o 

escrito copiado à mão coexistiu com o impresso (CHARTIER, 1999). Daí essa história 

refletir, como diz Lupton (op. cit., p. 9) “uma tensão constante entre a mão e a máquina, o 

orgânico e o geométrico, o corpo humano e o sistema abstrato”. 

Ao longo dos séculos, os designers foram criando tipos
67

, hoje organizados em 

famílias tipográficas. Com a mais recente revolução na história do livro, a digital, a 

                                                             
67 Tipo é o desenho das formas das letras, sua configuração visual. Fonte é o conjunto completo de todos os 

caracteres (maiúsculas, minúsculas, números, sinais de pontuação, etc.) de um tipo. Lupton (2013, p. 77) 

estabelece a seguinte distinção entre estes termos – tipo e fonte –, em geral empregados indistintamente: “No 
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tipografia se expandiu consideravelmente, popularizando-se por intermédio dos meios 

eletrônicos e, com isso, deixando de ser apenas do domínio de especialistas da área. Por 

constituir um relevante elemento peritextual, profissionais de outros campos e os que se 

interessam pelo livro e pela leitura passaram a se empenhar em saber um pouco mais sobre 

o sistema tipográfico, ainda que sua grande complexidade constitua verdadeiro desafio 

para leigos.  

Outro conceito, o de lettering, soma-se ao de tipografia e com ele se confunde. 

Lettering é a criação manual de letras por artistas gráficos – que também podem fazer uso 

de software para isso –, realizada por meio da combinação de diferentes técnicas. Segundo 

Lupton (2013, p. 60), essa criação permite “integrar imaginário e texto, transformando o 

design e a ilustração em práticas fluentemente integradas.”. 

A nós, neste trabalho, nos interessa menos ser rigorosos nessas distinções e mais 

pensar a tipografia como a arte e a técnica de composição e impressão com tipos – sejam 

os já existentes, sejam os especialmente criados para o texto a ser materializado –, cujo 

arranjo e estilo estão a serviço da significação e da produção de certos efeitos de sentido 

nos livros de potencial destinação infantil. Até porque,  

 

na era digital, em que os caracteres não são recolhidos de pesadas gavetas cheias 
de unidades manufaturadas, mas acessados com teclado e mouse, o espaço 

tornou-se mais líquido e menos concreto e a tipografia evoluiu de um corpo 

estável de objetos para um sistema flexível de atributos. (LUPTON, ibid., p. 89). 

 

Assim, há livros de potencial destinação infantil que fazem uso de tipografia 

bastante variada. Há outros mais “contidos” em seus projetos tipográficos, o que é mais 

raro, especialmente nas publicações mais recentes, já que hoje os avanços dos meios 

eletrônicos proporcionam amplo acesso à diversidade tipográfica tanto do passado quanto 

do presente. Além disso, o trabalho do designer gráfico vem assumindo cada vez mais 

importância no mercado editorial, especialmente do livro infantil. 

Hendel aponta três abordagens principais para as escolhas tipográficas em um 

design de livro: 

 
i) uma tipografia tão neutra quanto possível, que não sugira época nem lugar 

ii) uma tipografia alusiva, que dê propositadamente o sabor de um tempo 

passado 

                                                                                                                                                                                         
sistema digital, o tipo é a configuração visual, enquanto a fonte é o software que permite a você instalar, 

acessar e dar saída ao design. Um único tipo pode estar disponível em vários formatos de fonte.” 
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iii) uma tipografia nova, que apresente o texto de forma única” (HENDEL, 2003, 

p. 12) 

 

Até os anos de 1990, a maior parte dos livros destinados à infância seguia a 

primeira abordagem. Atualmente, a última abordagem vem sendo mais recorrentemente 

adotada em muitos livros, especialmente naqueles em que o autor do texto escrito e/ou das 

ilustrações também se responsabiliza pelo design gráfico da obra. 

Exemplo disso é o livro Come a sopa, Marta! (2004), de Marta Torrão, publicado 

pela editora portuguesa O Bichinho do Conto. Na página de créditos da publicação, um 

texto informa que a obra foi “composta em caracteres BdC Papagueno desenhados por 

Marta Torrão e editados por Miguel Souza em 2003-2004”, ou seja, a autora criou 

caracteres especialmente para este seu livro. 

Em Come a sopa, Marta!, tanto a voz do narrador quanto as vozes das 

personagens são representadas por determinada fonte. A cada voz narrativa corresponde 

uma fonte cujo desenho alude a algum um traço característico da personagem a que se 

associa, encerrando um caráter icônico para dar conta, visualmente, do significado do texto 

verbal. As falas da mãe, por exemplo, são grafadas em caixa-alta com traçado fino, na cor 

vermelha, revelando em suas características plásticas e icônicas a irritação dessa 

personagem quando precisa ralhar com a filha que não quer comer a sopa (figura 8); as 

falas da irmã bebê da menina protagonista da história, também grafadas em caixa-alta com 

traçado fino, apresentam-se bastante irregulares em seu formato e tamanho, além de pouco 

lineares, expressando a fala titubeante e pouco compreensível de um bebê ainda em fase de 

balbucio (figura 9); já as falas em discurso direto da menina protagonista Marta são 

grafadas em fonte manuscrita na cor preta, apresentando certa regularidade e linearidade 

(figura 10). Assim, a composição tipográfica nessa obra é muito relevante para a 

significação de seu texto verbo-visual. 
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              Figura 8 – Página dupla do miolo de Come a sopa, Marta!, n.p. 

 

 

 

              Figura 9 – Página dupla do miolo de Come a sopa, Marta!, n.p. 

 

 

 

             Figura 10 – Página dupla do miolo de Come a sopa, Marta!, n.p. 

 

 

 



110 

 

Outro livro que apresenta uma tipografia nova é A contradição humana
68

 (2014), 

de Afonso Cruz, também autor do texto e da ilustração, e muito provavelmente do projeto 

gráfico – a edição não explicita a autoria do projeto. Para ambas as obras, inclusive, parece 

haver maior precisão se tratarmos suas composições tipográficas por letterings, pois 

mesmo no livro de Afonso Cruz há fortes indícios de criação de caracteres que visam a 

apresentar o texto verbo-visual de forma singular, assim como o faz Marta Torrão. 

Em A contradição humana, a personagem protagonista, uma criança que revela 

sua visão perscrutadora dos fatos da vida, é construída tanto por meio do comportamento 

elocutivo que assume na parte verbal do texto quanto pelos aspectos tipográficos 

conformadores do livro. O traçado das letras ora cursiva, ora script, ora caixa-alta em 

diferentes estilos, também dá pistas para a caracterização do narrador protagonista, que 

pode ser imaginado como uma criança que gosta de brincar com a grafia das palavras. Esse 

narrador autodiegético tanto pode ser um menino quanto uma menina, já que não aparece 

nas ilustrações, nem tampouco discorre sobre si próprio em sua enunciação elocutiva, 

apenas sobre suas inquietações, e sua caligrafia ainda oscila: nem de menino, nem de 

menina – de criança.  

Nesse livro, a diversidade das fontes – que não está só em seu formato, mas 

também no corpo, no estilo e nas cores –, bem como a irregularidade do alinhamento e do 

entrelinhamento, constituem uma tentativa de sugestão da curiosidade e perplexidade do 

olhar infantil novo e inaugural sobre o mundo (figura 11). Isso indica uma tendência do 

livro ilustrado apontada por Linden (2011a, p. 95): a plasticidade das mensagens 

linguísticas, que faz com que o texto verbal se integre “à imagem a ponto de ser produzido 

com as mesmas ferramentas e as mesmas técnicas”. Daí algumas das pistas interpretativas 

estarem inscritas na composição tipográfica (ou no lettering) da obra. 

 

 

                                                             
68

 A primeira edição desse livro pela Editorial Caminho data de 2010, tendo sido publicado no Brasil em 

2014 pela Editora Peirópolis. 
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           Figura 11 – Página dupla do miolo de A contradição humana, n.p. 

 

Há, no entanto, designers gráficos que fazem uso de fontes já existentes e ainda 

assim apresentam um projeto gráfico inventivo e colaborativo em relação ao texto verbal. 

É o que acontece no livro Minhas férias, pula uma linha, parágrafo (1999), de Christiane 

Gribel, com ilustrações e projeto gráfico de Orlando Pedroso, publicado pela editora 

Salamandra. 

À exceção dos subtítulos que trazem os números dos capítulos em que se divide a 

narrativa, no texto verbal são empregadas três principais fontes: para representar a voz do 

narrador protagonista – com ocorrência na maior parte do texto (figuras 12 e 14); para 

representar a caligrafia do narrador protagonista quando escreve sua redação e seus 

exercícios de análise sintática (figuras 13 e 14); para representar as vozes de autoridade da 

mãe e da professora (figuras 12 e 13). Essas escolhas tipográficas podem contribuir muito 

significativamente para complementar a construção e a caracterização dos personagens 

realizada pelo texto literário e pelas ilustrações, traduzindo e/ou intensificando seus 

pensamentos e ações, emoções e estados de ânimo.  
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Esses três livros constituem bons exemplos de como a tipografia pode se tornar 

um modo de interpretação, transformando-se, de certa forma, em uma performance da 

palavra. 

 

3.2.3 A CAPA E SEUS ANEXOS
69

 

 

A capa é um elemento gráfico que apresenta uma unidade material e que o 

dicionário define como a “parte exterior de qualquer publicação, geralmente de papel 

encorpado, papelão ou outro material mais rijo que o miolo, que protege e mantém juntas 

as páginas”
70

. Zona de transição entre o interior do livro (o miolo, onde se encontra o 

texto) e o exterior dele (as primeiras informações que visualizamos sobre o texto), esse 

elemento peritextual que tanto protege quanto mantém juntas as páginas do miolo é assim 

descrito por Babo (1993, p. 125): “O texto-superfície torna-se corpo no livro-volume, 

fecha-se, delimita-se através de instâncias fixas que não o deixam transbordar; torna-se 

autónomo. É a capa que vem outorgar tal autonomia ao livro, ‘uma etiqueta pousada sobre 

o objecto’.”  

                                                             
69 Parte do conteúdo dos itens 3.2.3 e 3.2.3.2 figura no artigo “Capas e contracapas de livros ilustrados: 

espaços privilegiados de estratégias discursivas”, escrito por mim em coautoria com Patricia Ferreira Neves 

Ribeiro e Sabrina Vianna, e publicado em 2016 no Caderno de Letras da UFF: Dossiê “A crise da leitura e a 

formação do leitor” (cf. Referências Bibliográficas). 

70 In: Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0, CD-ROM, verbete ¹capa, rubrica encadernação. 

Figura 14 – Página 32 do 

livro Minhas férias, pula 

uma linha, parágrafo 

 

Figura 12 – Página 19 do 

livro Minhas férias, pula 

uma linha, parágrafo                  

Figura 13 – Página 24 do 

livro Minhas férias, pula 

uma linha, parágrafo 
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Identificada por Melot (2012, p. 56) como os “muros do livro”, a capa 

circunscreve-o “em um espaço definitivo, regular, compacto e fechado”.  Segundo esse 

autor, a função utilitária de proteção de que a capa se reveste é acompanhada de uma 

função subsidiária: a de assegurar a publicidade do livro. Além dessas funções, a capa 

ainda exerce funções informativa e simbólica, nas quais se concentra seu valor paratextual. 

É a capa o primeiro lugar do livro em que o leitor encontra informações sobre outros 

paratextos identificadores da obra, como o título e o nome de autor.  

A capa de um livro é formada por quatro páginas: a primeira capa, a segunda 

capa, a terceira capa e a quarta capa, ou contracapa, e seu revestimento pode ser brochado 

ou encadernado. O livro brochado (mais comumente chamado de livro brochura) é mais 

flexível e também mais frágil e vulnerável ao manuseio, especialmente por mãos infantis. 

Em edições brasileiras, esse tipo de revestimento do livro para crianças foi o mais comum 

durante muitas décadas, em decorrência de seus baixos custos financeiros. Os livros 

brochados, no entanto, ainda hoje, segundo Melot (ibid.), são vistos como subprodutos do 

livro encadernado. Já nos livros encadernados, a encadernação pode ser de dois tipos: i) 

cartonada; ii) encadernada, propriamente dita (a denominada capa dura). A encadernação 

capa dura, mais durável e manuseável, com poucas possibilidades de adulteração, ainda 

que aumente os custos de produção do livro lhe confere melhor acabamento e maior valor 

estético.  

A primeira capa (comumente identificada como capa) e a quarta capa (ou 

contracapa) são lugares privilegiados por sua presença obrigatória no objeto livro, e, em 

regra, contêm indicações verbais, numéricas e/ou iconográficas importantes para que o 

leitor estabeleça seu primeiro contato com a obra, realizando antecipações de sentidos e, 

até mesmo, desejando ou rejeitando o livro e a possibilidade de sua leitura. 

Também a lombada é parte integrante da capa, particularmente visível em um 

livro colocado numa estante – livros online, por exemplo, prescindem de lombada; e nem 

todos os livros impressos possuem lombada, especialmente aqueles com reduzido número 

de páginas cujo revestimento é do tipo brochura (colado e/ou costurado) ou canoa (com 

grampos).  

Orelhas ou desdobros podem também integrar a primeira e a quarta capas. Nesses 

anexos da capa podem figurar resenhas sobre o livro, informações sobre o(s) autor(es), 

ilustrações relacionadas ao conteúdo da narrativa, entre outros peritextos editoriais. 
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Em Visita à baleia (2012), com texto de Paulo Venturelli e ilustrações de Nelson 

Cruz, publicado pela Editora Positivo, por exemplo, as orelhas apresentam dimensões que 

quase se igualam às da capa. A orelha da primeira capa (figura 15) é destinada ao escritor 

Paulo Venturelli, que, em seu texto de apresentação, adota, a princípio, um comportamento 

elocutivo a fim de discorrer brevemente sobre sua trajetória de vida e profissional – “Fui 

um menino pobre, filho de operários. Em minha infância não pude contar com a alegria da 

leitura.” –, para, a seguir, adotar um comportamento alocutivo, no qual inscreve um sujeito 

destinatário identificado com o leitor infantil: “Vá brincar com seus amigos, inventar 

novos mundos. E, especialmente, leia muito. Faça do livro um companheiro de todas as 

horas.”  

A orelha da contracapa (figura 16) é destinada ao ilustrador Nelson Cruz, que 

adota apenas um comportamento elocutivo em seu texto de apresentação, falando 

inicialmente sobre sua condição de leitor do texto literário e sobre os procedimentos 

adotados a partir de sua leitura do texto da obra com vistas à criação das ilustrações. A 

seguir, discorre sobre sua biografia e os prêmios recebidos, legitimadores de seu trabalho 

como ilustrador.  

 

            

  

 

    

Há, ainda, outras formas primeiras de contato com o livro além da capa: a 

sobrecapa ou a cinta, ambas, em geral, de caráter removível. No livro de potencial 

destinação para crianças e jovens, no entanto, por vezes a sobrecapa ou a cinta não 

costumam ter caráter efêmero, transcendendo sua função eminentemente promocional e 

integrando-se significativamente à obra, como acontece em O leão e a estrela (ZANETTI, 

2013), cuja sobrecapa (figura 17) constitui um elemento integrante do livro com funções 

Figura 15 – Orelha da primeira capa 

do livro Visita à baleia 

Figura 16 – Orelha da contracapa do 

livro Visita à baleia 



115 

 

predominantemente utilitária e lúdica. Utilitária porque, após sua modificação, ela poderá 

ser removida para servir como parte de uma experiência lúdica. Lúdica porque, ao ser 

devolvida ao livro após sua modificação, a sobrecapa possibilitará a visão de estrelas 

brilhantes, a mesma visão que encantava o protagonista da história, já que o papel da capa 

do livro é metalizado, na cor prata (figura 18).  

Os textos inscritos na sobrecapa de cor preta são enunciados na modalidade 

alocutiva, buscando estabelecer uma relação de influência sobre o interlocutor. Trata-se de 

três pequenos textos injuntivos: um na primeira página da sobrecapa
71

; outros em suas 

orelhas da capa
72

 e da contracapa
73

, que, se colocados em prática pelo leitor, sujeito 

interpretante, terão suas funções utilitária e lúdica atualizadas.  

 

 

     Figura 17 – Sobrecapa e seus anexos do livro O leão e a estrela 

 

                                                             
71 “Esta sobrecapa pode virar um céu de estrelas! || Leia as instruções na orelha.” 

72 “Remova esta sobrecapa, coloque uma borracha embaixo dela e, com a ajuda de um lápis bem apontado, 

faça pequenos furos no papel preto, sempre por cima da borracha, até completar todo o papel. Coloque a 

sobrecapa de volta sobre o livro e as estrelas vão brilhar!” 

73
 “Você também pode, com uma lanterna, projetar as estrelas em uma parede, como mostra o desenho 

acima. || Boa diversão!”  
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      Figura 18 – Capa e seus anexos do livro O leão e a estrela 

 

3.2.3.1 A primeira capa (ou capa) 

 

A capa de um livro é tanto o seu invólucro quanto o seu pórtico, o seu “cartão de 

visita” (BABO, 1993, p. 125), e pode ser mais que um acessório, “pode ser uma obra 

admirável com significado próprio” (POWERS, 2008, p. 135), constituindo a própria 

identidade do livro.  

As informações que um leitor atento pode extrair da capa são amplas:  

 
En ella pueden encontrarse prácticamente completos los siguientes datos: 
protagonista, tema, conflicto, tono, género literario, intención, referencias 

intertextuales, tipo de relación intertextual. Estos indicios desplegados ante los 

ojos del lector/espectador de un álbum permiten a veces una anticipación directa, 

sin fisuras. (DÍAZ ARMAS, 2006, p. 34)74 

 

Além disso, a capa sugere um destinatário. Na maior parte dos livros 

potencialmente destinados à infância, quatro elementos figuram quase que 

obrigatoriamente na primeira capa: o título da obra; o(s) nome(s) de autor (escritor e 

ilustrador); o nome e o logotipo da editora; a ilustração – seja uma ilustração de miolo 

escolhida para ser também a ilustração da capa, seja uma ilustração feita especialmente 

para ela. 

                                                             
74 Tradução nossa: “Nela se podem encontrar praticamente completos os seguintes dados: protagonista, tema, 

conflito, tom, gênero literário, intenção, referências intertextuais, tipo de relação intertextual. Esses indícios 

apresentados diante dos olhos do leitor/espectador de um livro ilustrado permitem, por vezes, uma 

antecipação direta, sem obstáculos.”  
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Em geral, os elementos de maior destaque são o título e a ilustração. É o que 

ocorre nas capas dos livros Visita à baleia (2012, já referenciado no subitem anterior), e 

Zan (2014), com texto e ilustrações de Jean-Claude R. Alphen, publicado pela Manati. Se 

naquele (figura 19) a ilustração ocupa toda a página, nesse último (figura 20), é o título que 

sobressai, e inclusive nos chama a atenção não só por suas dimensões, mas também pelo 

alinhamento inusual da letra maiúscula do nome do protagonista que dá título à obra, 

grafada como uma letra capitular, de rara ocorrência nessa zona de peritexto e neste 

elemento peritextual, o título do livro. 

No caso dos nomes dos autores, é bastante comum, quando o texto é constituído 

das partes verbal e visual, que o nome do escritor do texto literário preceda o do ilustrador 

e seja grafado com fonte de corpo maior. É o que acontece em Visita à baleia, em que o 

nome do escritor Paulo Venturelli apresenta-se antes do nome do ilustrador Nelson Cruz e 

com fonte de corpo maior (figura 20). 

 

              

           

 

Outras informações podem figurar na primeira capa. As mais recorrentes são as 

seguintes: título e logotipo da coleção que o livro integra (como na figura 21, no alto à 

esquerda); indicação genérica; nome do tradutor ou do organizador; número de tiragem ou 

edição; menções a láureas recebidas pela obra ou por seus autores. 

A primeira capa, em regra, cria expectativas no leitor, possibilitando-lhe realizar 

antecipações que poderão ser ou não confirmadas com a leitura do livro. Em Zan, por 

exemplo, muito provavelmente os personagens desenhados dentro das letras do título serão 

tomados como protagonistas da história, ou um deles poderá ser assim considerado. 

Mesmo a palavra Zan, incomum e sem marca de gênero masculino ou feminino, poderá dar 

ensejo a muitas hipóteses. Essa indefinição pode ser justamente o propósito do autor, e, 

Figura 19 – Capa do livro Visita à baleia Figura 20 – Capa do livro Zan 
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mesmo após a leitura do texto, certas hipóteses serão confirmadas ou não. Nesse sentido, 

as capas podem ser mais ou menos elucidadoras, mais ou menos ambíguas, mais ou menos 

atraentes. 

Há casos de livros que apresentam duas primeiras capas. É o que acontece em O 

cântico dos cânticos (2013), de Angela Lago, editado pela Cosac Naify (figura 21); e O 

menino, o cachorro (2006), de Simone Bibian, com ilustrações de Mariana Massarani, 

editado pela Manati (figuras 22 e 23).  

Em O cântico dos cânticos, a história de encontro e separação de dois amantes é 

contada exclusivamente por meio do texto visual. Como a capa e a cinta que lhe é 

sobreposta trazem as mesmas informações em suas duas faces – o título da obra e o nome 

da autora –, havendo dois logotipos da editora em cada uma das extremidades da lombada, 

a leitura do livro tanto pode começar de um lado como do outro, sem qualquer 

interferência indiscreta de elementos pré ou pós-textuais. O branco das guardas e a total 

ausência de peritextos de caráter verbal nas páginas de miolo do livro asseguram essa 

possibilidade intencionalmente forjada pelo projeto gráfico-editorial da obra.    

 

 

 

 

 

Figura 21 – Capa com 

cinta do livro O cântico 

dos cânticos 
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Em O menino, o cachorro (figuras 22 e 23), as duas perspectivas de uma mesma 

história – a parte em que um menino ganha um cachorro, intitulada O menino, e a parte em 

que um cachorro ganha um menino, intitulada O cachorro – têm um desfecho único na 

metade das páginas do miolo. Cada parte da história é contada em dezessete páginas 

simples, sendo as páginas do desfecho – as duas páginas centrais duplas – comuns a ambas 

as partes, quando então menino e cachorro se encontram e passam a ter um ao outro.  

 

   

 

 

 

A inexistência de quarta capa e a consequente duplicidade da primeira capa, da 

página com os dados técnicos da obra, bem como da página de rosto, dão a ilusão de que se 

trata de dois livros em um, intensificando-se, por meio desses elementos peritextuais, o 

jogo ficcional. Tecnicamente, trata-se de narrativas paralelas, contadas a partir de dois 

diferentes, mas complementares, pontos de vista, em um livro com um só ISBN e com a 

indicação do número total de páginas onde se inscrevem as duas partes da história. Esse 

jogo ficcional, possível justamente pela conformação original e criativa dos peritextos, 

corrobora a circularidade da estrutura narrativa e torna o livro um objeto que tem suas 

perspectivas estética e lúdica potencializadas ao máximo.  

 

3.2.3.2 A quarta capa (ou contracapa) 

 

Diferentemente da primeira capa, a contracapa não chega a constituir, por si só, a 

identidade do livro, e pode mesmo inexistir – o que é uma excepcionalidade –, como 

atestam os dois últimos exemplos da seção anterior (O cântico dos cânticos e O menino, o 

Figura 22 – Capa de O menino, o 

cachorro 

Figura 23 – Capa de O menino, o 

cachorro 
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cachorro). Contudo, a contracapa pode contribuir mais ou menos significativamente para a 

tomada de decisão do leitor em relação a ler ou não o livro. 

Em geral concebidas pelo editor, as contracapas podem exibir conteúdos muito 

diversificados. Alguns desses conteúdos passíveis de serem encontrados nas contracapas 

são os seguintes: 

 

 nome do(s) autor(es) e título da obra;  

 

 nome da coleção a que a obra pertence;  

 

 logotipo da coleção e/ou da editora;  

 

 textos informativos sobre os autores [escritor(es) e ilustrador(es)];  

 

 breves resenhas descritivas sobre a obra assinadas pelo editor ou por um autor 

alógrafo; 

 

 citações da imprensa, ou outras apreciações elogiosas sobre a obra e/ou sobre 

seus autores;  

 

 menções a láureas recebidas pela obra ou por seus autores;  

 

 código de barras magnético e número do ISBN;  

 

 textos de modalidade alocutiva por meio dos quais se interpela o leitor, 

instando-o à leitura e à fruição da obra;  

 

 relação de outras obras da coleção, da editora ou dos autores;  

 

 parte da ilustração em continuum da primeira capa;  

 

 ilustrações relacionadas ao conteúdo da obra. 

 

Nesse sentido, a contracapa comporta diferentes semioses, além de expressiva 

diversidade de textos a cumprir variadas funções, como a função promocional, a 

informativa, a lúdica, entre outras. 

Há, ainda, a possibilidade de a contracapa constituir a chave para o desfecho da 

narrativa. É o que acontece no livro de imagem Ida e volta (1987), de Juarez Machado, 

publicado pela Agir. Nesse livro, cuja edição original data de 1976, a capa (figura 25) e a 
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contracapa (figura 24), tradicionalmente identificadas como zonas peritextuais por 

excelência, apresentam, respectivamente, o início e o desfecho da narrativa exclusivamente 

visual de estrutura circular. Isso tem como consequência o esmaecimento das fronteiras 

entre texto e peritexto, o que gera certa simbiose entre eles. Assim, esses dois elementos 

peritextuais de Ida e volta, como afirma Consejo Pano (2014, p. 12), “brindan claves 

interpretativas tan decisivas que consiguen mimetizarse con el texto en sí”
75

. 

 

  

      

 

 

3.2.3.3 A lombada 

 

No Brasil, até o final do século XX, os livros destinados ao público infantil eram, 

majoritariamente, do tipo brochura e sem lombada. A lombada reveste o dorso ou a parte 

posterior do livro oposta ao corte longitudinal das folhas, na qual podem ser impressos o 

título da obra, o nome do autor, o nome ou o logotipo da editora, o número do volume, o 

ano da publicação.  

Ainda hoje, grande parte dos livros destinados ao público infantil, por terem 

reduzido número de páginas e revestimento do tipo brochura ou canoa com capa mole, não 

possuem lombada. No entanto, com os avanços tecnológicos e o consequente barateamento 

dos custos, muitos livros infantis já apresentam encadernações mais resistentes e bem 

cuidadas. Isso significa que muitos deles já podem ser alinhados nas estantes e localizados 

                                                             
75 Tradução nossa: “oferecem chaves interpretativas tão decisivas que conseguem confundir-se com o texto 

em si”.  

Figura 24 – Contracapa do livro Ida 

e volta  

Figura 25 – Capa do livro Ida e 

volta 
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pelas informações contidas em suas lombadas, que possibilitam sua identificação sem a 

necessidade de se olhar antes para a capa. 

A espessura do livro é o que determina a área da lombada, que pode ser de 

diferentes espessuras, e de formato recurvo ou plano. As informações nela impressas 

podem distribuir-se no sentido horizontal, ou vertical com os caracteres virados para a 

direita ou para a esquerda. O título da obra pode ser impresso de baixo para cima, seguindo 

a tradição tipográfica francesa, italiana, espanhola e portuguesa, ou de cima para baixo, 

seguindo a tradição tipográfica inglesa e norte-americana. 

A produção editorial infantil, no entanto, mostra-se inovadora até mesmo em 

camadas do livro pouco passíveis inovação. É o caso da edição brasileira de Mary Poppins, 

de Pamela Lyndon Travers, publicada pela Cosac Naify
76

, cujo miolo, desprovido de capa, 

está acondicionado dentro de um estojo de papelão decorado em forma de maleta (figura 

26), um objeto importante na caracterização da protagonista cujo nome dá título à 

narrativa. O dorso do livro não é revestido, ficando a costura dos cadernos e os próprios 

cadernos aparentes, e é justamente essa costura que separa as letras do título nominal Mary 

Poppins, escrito de cima para baixo em letras pretas caixa-alta. Ou seja, nesse livro, seu 

próprio dorso, com os cadernos e sua costura aparentes, é o que faz as vezes de lombada, 

sendo o título nele impresso diretamente (figura 27). 

 

 
 

                      

 

                                                             
76 A edição de 2014, traduzida por Joca Reiners Terron, tem ilustrações de Ronaldo Fraga, famoso estilista 

brasileiro premiado e reconhecido por sua contribuição à moda e à cultura brasileira, e seu criativo e 

competente projeto gráfico é assinado por Flávia Castanheira e Tereza Bettinardi. 

Figura 26 – Estojo com o livro 

Mary Poppins  

Figura 27 – Dorso do 

livro Mary Poppins 
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3.2.4 O TÍTULO
77

 

 

Peritexto que diz muito sobre o livro, o título é uma instância de comunicação 

composta, segundo Genette (2009), por uma mensagem, um destinador e um destinatário, e 

constitui, como afirma Eco (apud GENETTE, ibid., p. 87), uma chave interpretativa para o 

livro.  

Se o destinador, aquele que produz o título, em geral é o autor – excepcionalmente 

o editor –, o destinatário é o público, que poderá se tornar, ou não, leitor do livro, já que “o 

público ultrapassa amplamente e muitas vezes ativamente a soma dos leitores” 

(GENETTE, ibid., p. 72). Nesse sentido, o título é um objeto de circulação, assim como o 

nome de autor. Prova disso é que conhecemos muitos títulos de livros sem que 

necessariamente tenhamos lido os textos que eles designam.   

Nas publicações atuais, há lugares em que o título aparece quase 

obrigatoriamente. São eles: a primeira capa (seu lugar por excelência), a lombada, a falsa 

página de rosto, a página de rosto, a ficha catalográfica e/ou os dados técnicos da obra. Se 

o livro tem sobrecapa, em geral o título também figura nela. Contudo, há outros lugares no 

livro, para além daqueles já mencionados, onde o título pode se inscrever. 

São três as principais funções do título indicadas por Grivel (apud GENETTE, 

ibid., p. 73), não necessariamente nele presentes ao mesmo tempo, quais sejam: i) 

identificar a obra (designação); ii) indicar o conteúdo da obra (indicação do conteúdo); iii) 

valorizar o conteúdo da obra (sedução do público). Se apenas a primeira função tem caráter 

de obrigatoriedade, as demais têm caráter facultativo e suplementar, mas é praticamente 

impossível a ocorrência apenas da função designativa. Em geral, as outras funções se 

acrescentam a ela e dela não se podem separar. Em um livro cujo título aparentemente 

exerce apenas a função designativa, como Angélica (1987), de Lygia Bojunga Nunes, 

editado pela Agir, verifica-se que, mesmo não dando indicação explícita do conteúdo do 

livro, ainda assim sugere uma protagonista do sexo feminino, o que pode suscitar o 

interesse de determinada parcela do público, mas não de todo ele. Desse modo, mesmo 

com função prevalentemente designativa, o título Angélica pode ter repercussões positivas 

ou não na decisão do público em se tornar leitor da obra, o que por si só indica a existência 

de outras funções para além daquela prevalente.  

                                                             
77

 Neste subitem, trataremos do título exclusivamente como elemento peritextual, ou seja, como elemento 

inscrito na própria materialidade do livro.  
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Nikolajeva e Scott (2011) destacam dois tipos de títulos presentes mais 

recorrentemente em livros infantis: i) títulos nominais – com a inclusão do nome do 

protagonista; com um nome combinado com um epíteto; com a inclusão do objeto central 

da história; ii) títulos narrativos, ou seja, títulos que resumem a essência da história – 

formados por um verbo ou por uma frase nominativa. 

Segundo essas autoras, os títulos nominais são os mais tradicionais em livros 

infantis. Eles podem incluir o nome da personagem principal, como O menino maluquinho 

(1987), de Ziraldo, editado pela Melhoramentos, e Felpo Filva (2006), de Eva Furnari, 

editado pela Moderna. Podem combinar um nome e um epíteto, como Cabidelim, o doce 

monstrinho (1986), de Sylvia Orthof, publicado pelas Memórias Futuras, e Ynari, a menina 

das cinco tranças (2010), de Ondjaki, publicado pela Companhia das Letrinhas. Podem 

incluir o objeto central da história, como A bolsa amarela (1988), de Lygia Bojunga 

Nunes, editado pela Agir, e O prato azul-pombinho (2002), de Cora Coralina, editado pela 

Global. 

Os títulos narrativos podem ser formados por um verbo, como Procurando firme 

(1984), de Ruth Rocha, editado pela Nova Fronteira, e Homem não chora (1985), de Flávio 

de Souza, editado pela Cultrix; ou por uma frase nominativa, como Uxa, ora fada, ora 

bruxa (1988b), de Sylvia Orthof, editado pela Nova Fronteira, e O lobo e o carneiro no 

sonho da menina (1985), de Marina Colasanti, editado pela Cultrix.  

Há títulos com indicação genérica, ou seja, indicativos do gênero da obra. É o 

caso de Fábulas de La Fontaine (1989), em dois volumes, publicado pela Editora Itatiaia, e 

de Um apólogo (2003), de Machado de Assis, publicado pela DCL. 

Há ainda os que explicitam os destinatários da obra, como Alice para os mais 

pequenos (2015), de Lewis Carroll, com tradução de Rogério Miguel Puga, editado pela 

Vega. 

Na literatura de potencial destinação infantil brasileira, também são bastante 

habituais títulos que se abeberam na tradição oral popular, aproveitando, em parte ou na 

sua totalidade, expressões, provérbios, ditos, parlendas. É o caso de Trem de pai... uai!, de 

Sylvia Orthof, editado pela José Olympio, em que as palavras “trem”
78

 e “uai” são 

expressões orais tipicamente mineiras; de O que os olhos não veem (1983) e de Faca sem 

                                                             
78 “Regionalismo. Minas Gerais, Goiás, Tocantins. Uso: informal. || Palavra-ônibus usada em lugar de 

qualquer fato ou objeto; troço, treco, coisa”. In: Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0, 

CD-ROM, verbete trem, acepção 7. 
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ponta, galinha sem pé... (1986a), ambos de Ruth Rocha, aquele editado pela Salamandra e 

esse último pela Nova Fronteira, títulos que reproduzem parte dos seguintes provérbios: “O 

que os olhos não veem o coração não sente” e “Homem com homem, mulher com mulher, 

faca sem ponta, galinha sem pé”; de Uni duni tê (2004), de Angela Lago, publicado pela 

Moderna, título que corresponde ao primeiro verso de uma parlenda de escolha
79

; de Bento 

que bento é o frade (1986b), de Ana Maria Machado, editado pela Record, primeiro verso 

de uma parlenda/brinquedo dramatizado de mesmo nome. 

Há casos em que, em edições subsequentes da obra, o título é modificado, seja 

para melhor, seja para pior. Isso ocorreu com o livro Praga de unicórnio (1983), de Ana 

Maria Machado, editado pela Nova Fronteira, que, ao ser reeditado pela Global em 2008, 

recebeu o título Um montão de unicórnios. Essa alteração muito provavelmente decorreu 

da conotação negativa de que se reveste a palavra “praga”, principalmente se associada a 

um ser da mitologia pagã
80

.  

A relação do título com outros elementos peritextuais da primeira capa, 

especialmente com sua ilustração, pode ser determinante tanto para se anteciparem 

informações sobre a obra quanto para instigar curiosidade, instilar desejo de fruição, ou 

mesmo fornecer falsas pistas de leitura.  

Um título como Pirraça que passa, passa... (ORTHOF, 1988a) poderia suscitar 

interpretações diversas: i) pirraça que cessa é aceitável; ii) pirraça que cessa cai no 

esquecimento. No entanto, quando esse título aparece junto da ilustração de capa, essas 

duas interpretações são imediatamente descartadas e substituídas por aquela que é sugerida 

pela imagem (figura 28).   

 

                                                             
79 Tipo de parlenda usado para se escolher quem deve iniciar um jogo ou quem deve tomar parte de uma 

brincadeira. 

80 Hoje, vive-se um momento em que a censura ao livro infantil no Brasil vem ocorrendo muito 

frequentemente em virtude de um pensamento conservador e de atitudes moralizantes calcados em 

determinadas crenças fundamentalistas e, por conseguinte, eivados de intolerância e preconceitos. Assim, 

para não se comprometerem negativamente as vendas do livro, opta-se por mudar o seu título, submetendo-se 

à lógica de mercado, mesmo que com isso acabe se abrindo mão da força expressiva do título original, dada 

sua feição ambígua e polissêmica, em detrimento da literalidade e sensaboria do novo título. 
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A ilustração indica que Pirraça pode ser o nome ou o apelido da mulher que passa 

roupa a ferro, fazendo o verbo “passar” assumir a acepção de submeter algo – no caso, a 

roupa – a processo físico para modificar a sua aparência. Porque é reiterado e seguido de 

reticências – “passa, passa...” –, ainda pode dar ideia de tarefa contínua, incessante; mas 

também esse segundo verbo “passa...” pode ser interpretado de outras formas, já que se 

trata de um verbo com muitas possibilidades de uso e numerosas acepções. Com isso, as 

hipóteses interpretativas que pareceriam mais plausíveis inicialmente acabam nem mesmo 

sendo aventadas se o contato com o título se dá simultaneamente com a ilustração da capa. 

Mesmo assim, ainda há outras possibilidades de produção de sentidos, já que a tipografia 

do título também pode lhe acrescer outros efeitos. É o que ocorre nesse livro, em que as 

letras do título quase se embaralham umas nas outras, sugerindo movimento, certa 

desordem e desalinho (cf. figura 28).   

Um mesmo título configurado de diferentes modos, em distintas edições de um 

mesmo texto, também pode ter repercussões na recepção do público, sendo mais ou menos 

determinante para a captação do interesse pelo livro em função de sua materialidade. 

Nas diferentes edições de Ponto de tecer poesia, de Sylvia Orthof – a edição 

original de 1987 pela EBAL, com ilustrações de Gê Orthof (figura 29); a reedição de 2010 

pela FTD, com ilustrações de Tatiana Paiva (figura 30) –, as disposições dos títulos nas 

capas, bem como os recursos gráficos empregados em suas composições tipográficas, os 

tornam bastante distintos entre si. Se na edição original o título apresenta-se disposto 

Figura 28 – Capa do livro 

Pirraça que passa, passa... 
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linearmente, confinado em uma moldura, com pequeno destaque em relação aos outros 

elementos a ele contíguos, o mesmo não se dá na reedição da obra. Na edição de 2010, sua 

disposição assemelha-se ao movimento sinuoso de um trabalho de agulha feito à mão. 

Além disso, o destaque dado à palavra “poesia” faz com que o gênero da obra seja muito 

mais ressaltado nesse título do que no da edição original, seja pelo corpo maior das letras, 

seja por sua centralidade na página – ocupada quase que integralmente por essa palavra-

ilustração, cujo lettering alude ao trabalho artesanal feito com linha e agulha, análogo ao 

fazer poético. 

 

                            

            

                      

 

Esses últimos exemplos nos permitem constatar o fato de que, em livros de 

potencial destinação infantil, é bastante recorrente o surgimento de outras possibilidades de 

significação dos títulos a partir da combinação de outros elementos peritextuais situados no 

lugar de destaque que ocupam no livro – a capa –, podendo intensificar, ou até mesmo 

arrefecer, debilitar os efeitos de sentido possíveis. 

 

 

 

 

Figura 29 – Capa do livro Ponto de 

tecer poesia 

Figura 30 – Capa do livro 

Ponto de tecer poesia 
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3.2.5 O NOME DE AUTOR
81

  

 

Assim como o título é um objeto de circulação, o nome de autor também o é. A 

evidência mais flagrante disso são as publicações que, em vez de darem maior destaque ao 

seu título, o dão ao nome de autor, que “quanto mais [...] é conhecido, mais seu nome é 

exibido” (GENETTE, 2009, p. 40), e quanto maior o seu prestígio no universo literário, 

mais o seu ethos – suas identidades social e discursiva – será explorado.  

No livro editado pela Nova Fronteira, Dois idiotas sentados cada qual no seu 

barril... (1983), por exemplo, o nome de sua autora, Ruth Rocha, é o elemento peritextual 

escrito de maior destaque na primeira capa, não só pelo corpo maior das letras, mas 

também pela cor vermelha (figura 31), que “funciona como um elemento topicalizador da 

informação, retendo a atenção [...] face ao conteúdo” (MAIA apud RAMOS, 2007, p. 250). 

Ressalve-se, no entanto, não ser essa a regra, já que o peritexto verbal de maior destaque 

tanto na capa quanto na página de rosto de um livro costuma ser seu título, como mostram 

todas as primeiras capas apresentadas nas figuras anteriores.  

 

 

 

  

 

 

                                                             
81

 Assim como fizemos no subitem 3.2.4, em que tratamos do título, a presente análise do nome de autor 

restringe-se apenas ao seu lugar peritextual nos livros. 

Figura 31 – Capa do livro 

Dois idiotas sentados cada 

qual no seu barril... 
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São lugares do nome do autor, obrigatoriamente, a primeira capa, a página de 

rosto e a ficha catalográfica e/ou os dados técnicos da obra. Há, porém, outros lugares em 

que o nome do autor pode ser inscrito, como a lombada, a sobrecapa e a cinta. Além disso, 

em livros de potencial destinação infantil, dados biográficos e outras informações sobre 

o(s) autor(es) aparecem inscritos nas partes pré ou pós-textuais quase que 

obrigatoriamente
82

. Em livros ilustrados ou em livros com ilustração, não é apenas o nome 

do autor da parte verbal do texto que é considerado; também o nome do autor da parte 

visual assume o estatuto de autoria. Como afirma Ramos (2007, p. 220), é cada vez “mais 

visível a referência a uma autoria partilhada das publicações, na afirmação de que [o] autor 

do texto e o autor das ilustrações têm um papel igualmente importante e decisivo na 

criação da obra”. Contudo, nas narrativas constituídas de dupla semiose – verbal e visual – 

e consequente dupla autoria, os nomes do escritor e do ilustrador geralmente não são 

apresentados de modo equivalente, mas sim em posições hierarquizadas. Tomemos como 

exemplos a disposição dos nomes de autor nas capas dos livros A arca do É (ou a versão 

vegetariana da Arca de Noé) (CARVALHO, 2015), na figura 32, e A maior flor do mundo 

(SARAMAGO, 2014), na figura 33. Em regra, o nome do autor-escritor precede o do 

autor-ilustrador – considerando-se as direções de cima para baixo, e da esquerda para 

direita (figuras 33 e 32, respectivamente); e/ou é escrito com tipografia de maior corpo 

(figura 33). Essas são marcas indeléveis da primazia, na tradição editorial livresca, do 

verbal sobre o visual. Isso, obviamente, só não ocorre em livros ilustrados ou com 

ilustrações em que a autoria do texto verbo-visual é única. 

 

                                                             
82 No Brasil, desde 2005, os editais de convocação para inscrição e seleção de obras de literatura para o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE –, em seus critérios de avaliação e seleção, incluem, no 

item Projeto Gráfico, a exigência de informações biográficas dos autores da obra a fim de se ampliarem, com 
a contextualização de autor e obra no universo literário, as possibilidades de leitura. À guisa de ilustração, 

transcrevemos o parágrafo do Edital do PNBE 2015 que explicita essa exigência: “1.3 Projeto Gráfico || [...] || 

A biografia do(s) autor(es) deverá ser apresentada de forma a enriquecer o projeto gráfico-editorial e 

promover a contextualização do autor e da obra no universo literário. Igualmente, outras informações 

devem ter por objetivo a ampliação das possibilidades de leitura, em uma linguagem adequada ao público a 

que se destina, e com informações relevantes e consistentes. Não serão selecionadas obras que apresentem 

erros crassos de revisão e/ou impressão.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Edital de Convocação 03/2014 

– CGPLI, Edital de Convocação para inscrição e seleção de obras de literatura para o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola, PNBE 2015, p. 30, grifos nossos). Tal exigência consolidou a praxe editorial voltada 

para o público infantil e juvenil, já recorrente em publicações de décadas anteriores, de apresentar 

informações sobre o(s) autor(es) da obra, inclusive, muitas vezes, acompanhadas de sua(s) fotografia(s). 
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Segundo Genette (2009), há uma diversidade de denominações autorais. Ele nos 

apresenta as três principais condições de que pode se revestir o nome de autor: o onimato – 

quando o autor assume a autoria de um texto com seu nome de registro civil; o 

pseudonimato – quando o autor emprega um nome falso, emprestado ou inventado na 

assunção da autoria; o anonimato – quando a autoria não é revelada absolutamente. 

Na literatura de potencial destinação infantil brasileira, em geral, o nome de autor 

apresenta-se na condição de onimato, ou seja, o nome do registro civil do autor, ainda que 

não completo, é o que figura em suas obras. Alguns usam apenas o prenome. É o caso de 

Ziraldo (Ziraldo Alves Pinto
83

). Outros adotam um dos sobrenomes. É o caso de Lelis 

(Marcelo Lelis
84

).  

A adoção de pseudônimos por autores brasileiros contemporâneos não é comum, 

mas entre os autores portugueses ainda há ocorrências. João Pedro Mésseder
85

, por 

exemplo, é o nome literário (ou pseudônimo) do professor e pesquisador português José 

António Gomes. Todos os seus livros de poesia e os potencialmente destinados ao público 

de crianças e jovens são assinados com o seu nome literário. 

O anonimato está presente no universo literário infantil por meio dos textos da 

tradição oral popular de diferentes gêneros – contos de fadas, contos maravilhosos, contos 

populares, lendas, mitos, entre outros –, recontados frequentemente por diferentes autores. 

                                                             
83 Disponível em <http://www.ziraldo.com/historia/home.htm>. Acesso em: 5 abr. 2016.  

84 Disponível em <http://aqualelis.blogspot.com.br/>. Acesso em: 5 abr. 2016.  

85 Disponível em <http://www.nonio.uminho.pt/netescrita/autores/jpm.html>. Acesso em: 5 abr. 2016.  

Figura 32 – Capa do livro A 

arca do É 

Figura 33 – Capa do livro A 

maior flor do mundo 



131 

 

Esses autores acabam emprestando seus nomes para as versões através das quais são 

apresentadas essas narrativas tradicionais, que têm o anonimato como uma característica 

comum. 

 

3.2.6 AS GUARDAS 

 

As guardas são folhas dobradas que unem a capa ao miolo do livro encadernado, 

tanto no começo (colada sobre a segunda capa e se estendendo até a primeira página ímpar 

do volume) quanto no fim (colada sobre a terceira capa e se estendendo até à última página 

par do volume). Sua função originária é reforçar e dar melhor acabamento à encadernação, 

valorizando-a e ao próprio livro. 

As guardas de livros destinados à infância podem ser de uma só cor ou podem ser 

ilustradas. As guardas ilustradas vêm se tornando cada vez mais frequentes nas atuais 

publicações. Nesse sentido, esse elemento peritextual vem assumindo, cada vez mais, 

outras funções, integrando, assim como a capa e a contracapa, os contratos de leitura 

propostos pelos livros. Segundo Díaz Armas (2003), as guardas são um convite à 

interpretação posterior, pois somente após a leitura do texto poderão ser captadas, em toda 

a sua profundidade, as mensagens suplementares e sobreabundantes por elas oferecidas ao 

leitor. 

Os livros que habitualmente possuem guardas são aqueles com encadernação capa 

dura, mas também há livros cartonados que as contêm. No Brasil, grande parte dos livros 

infantis ainda são editados em revestimento brochura, com capa flexível e cadernos 

grampeados, colados, ou costurados e colados. Esses livros não possuem folhas de guarda, 

pois seu revestimento não as requer. No entanto, é relativamente comum a simulação da 

existência de guardas em livros com esse tipo de revestimento mais frágil. Tal simulação 

se faz com o uso de cor ou de ilustrações que se prolongam da segunda capa até a primeira 

página ímpar do miolo e/ou da terceira capa até a última página par, formando-se, assim, as 

falsas guardas. Esse recurso constitui uma flagrante tentativa de incrementar visualmente o 

livro e de elevar sua qualidade gráfico-editorial. Destituídas de função pragmática – 

reforçar a encadernação do livro –, as falsas guardas podem-se revestir de outras funções 

que também se aplicam às guardas de fato, como criar expectativas em relação ao texto, 

ampliar e aprofundar os significados do texto, enriquecer esteticamente a publicação. 

Desse modo, quando se fala em guardas de livros em edições brasileiras de potencial 
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destinação infantil, incluem-se tanto as publicações que as possuem quanto aquelas que as 

simulam. 

Nessas publicações, por vezes, certos elementos peritextuais se imbricam, o que 

torna difícil distingui-los, devido às tênues linhas limítrofes que os separam; mas isso, 

longe de representar um problema, indica grande criatividade no uso dos recursos gráficos 

para a configuração da mise-en-scène discursiva, que amplia e enriquece os efeitos de 

sentido possíveis do texto. É o caso de O livro dos pássaros mágicos (2013), de Heloisa 

Prieto, editado pela FTD, que apresenta falsas guardas, sendo que a falsa guarda do 

começo funde-se com uma falsa página de rosto, como se pode verificar na figura 34.  

 

 

 

 

 

Ao realizar estudo sobre as guardas ilustradas, tomando como corpus livros de 

potencial recepção infantil publicados em Portugal nos anos mais recentes, especialmente 

os álbuns, cujas encadernações comportam, efetivamente, folhas de guarda, Ana Margarida 

Ramos estabelece seis tipologias para esse elemento peritextual. Isso se faz possível 

porque, apesar de a conformação das guardas variar de livro para livro, verifica-se certa 

uniformidade em suas composições.  

a) guardas decorativas, quando estas páginas surgem ilustradas com um motivo 

relativo à história que vai ser/foi contada ou apenas com uma ou várias cores 

dominantes da ilustração; 

b) guardas com motivo padronizado, quando surge a repetição de um motivo 

relacionado com a ilustração e que, como as anteriores, também possuem 

Figura 34 – Falsa guarda/falso rosto de O livro dos pássaros 

mágicos 
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uma funcionalidade decorativa, acentuada, frequentemente, pela insistência 

de um elemento particular que pode até funcionar como mote para a leitura e 

a construção do sentido; 

c) guardas como contextualização espacial, quando nelas surge retratado o 

cenário, ou parte (pormenor) dele, onde decorre a acção; 

d) guardas como contextualização temporal, quando fornecem indícios sobre a 

passagem do tempo ocorrida durante a narração da história; 

e) guardas como narrativas embrionárias ou narrativas resumidas, quando a 

observação conjunta destes elementos paratextuais permite a percepção de 

uma pequena história ou episódio, havendo, por exemplo, a ocorrência de 

movimento e alterações entre as guardas iniciais e finais; 

f) guardas com ilustração inacabada ou experimental, quando são apresentados 

esquissos86 ou rascunhos das ilustrações do livro ou mesmo partes da 

ilustração por terminar. (RAMOS, 2007, p. 224) 

 

Algumas dessas tipologias serão retomadas na análise de nosso corpus primário, 

cujos livros Conto de escola e Será o Benedito! contêm guardas, e cujo livro De cima para 

baixo contém falsas guardas, elementos peritextuais que integram significativamente a 

mise-en-scène discursiva dessas publicações. 

 

3.2.7 A PÁGINA DE ROSTO E A FALSA PÁGINA DE ROSTO 

 

A página de rosto, que também recebe outras denominações – rosto, folha de 

rosto, frontispício, portada, fachada –, é, segundo Houaiss, “a página nobre do livro, onde 

sua apresentação essencial se faz” (1967, p. 54), porque, nas origens do livro impresso, era 

o lugar por excelência do paratexto editorial.  

É na página de rosto que figuram o título do livro, o nome do autor e do ilustrador 

e, opcionalmente, a imprenta
87

 ou apenas o nome da editora. Em livros de potencial 

destinação infantil, outras informações sobre a obra podem figurar nessa página, que 

geralmente contém uma ilustração. Além disso, é muito comum que seja precedida de uma 

falsa página de rosto, onde figura o título da obra que, bastante frequentemente, divide seu 

espaço com uma ilustração.  

As figuras 36 e 37 apresentam, respectivamente, a falsa página de rosto e a página 

de rosto do livro Contas de dividir e trinta e seis bolos (2011), de Cora Coralina, com 

                                                             
86 Croquis. 

87 Conjunto de informações normalmente impresso na parte inferior da página de rosto, contendo nome da 

editora, cidade e ano de publicação. É o caso da imprenta da página de rosto do livro Contas de dividir e 

trinta e seis bolos (2011), apresentada na figura 37, onde se lê o ano de publicação ao lado do nome da 

cidade – São Paulo - 2011– e, logo abaixo, o nome da editora – Global. 
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ilustrações de Cláudia Scatamacchia, editado pela Global. Na página de rosto, além do 

título e dos nomes das autoras – escritora e ilustradora –, encontram-se a imprenta e uma 

ilustração que mostra o protagonista da história, já apresentado na ilustração da capa 

(figura 35) e da falsa página de rosto (figura 36). Essas três ilustrações em que figura o 

protagonista constituem pistas importantes para a antecipação de sentidos e para a 

elaboração de hipóteses interpretativas antes e após a leitura do texto. Como afirmam 

Nikolajeva e Scott (2011, p. 318), “a imagem do frontispício, tal como a da capa, pode 

sugerir e ampliar uma certa interpretação”. 

 

   

      

 

                   

 

 

Em algumas publicações há, além da falsa página de rosto, outras páginas que 

precedem a página de rosto. Essas páginas podem apresentar somente pequenas ilustrações 

relacionadas ao conteúdo da obra, uma dedicatória, uma epígrafe (que também podem estar 

pospostas ao rosto, mas antes da parte textual), elementos que enriquecem o peritexto 

situado na parte pré-textual do livro. Exemplos disso são as páginas pares que precedem as 

páginas de rosto dos livros Sua Alteza, a Divinha (1990), de Angela Lago, editado pela 

RHJ (figura 38) e Mestre Lisboa, o Aleijadinho (2014), de Nelson Cruz, editado pela Lê 

(figura 39).  

Em Sua Alteza, a Divinha, a dedicatória “Para Henrique, para Mariana e para 

você.” Associa-se à personagem da ilustração que dialoga com a voz da autora, 

pressupondo-se como um dos sujeitos destinatários da dedicatória e se identificando / se 

confundindo com a figura do leitor a que, em princípio, se dirigiria o texto performativo 

Figura 35 – Capa do 

livro Contas de dividir e 

trinta e seis bolos  

Figura 36 – Falsa pági-

na de rosto do livro 

Contas de dividir [...] 

Figura 37 – Página de 

rosto do livro Contas de 

dividir [...] 
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desse elemento peritextual (ver detalhe da figura 38). Paratexto de grande capacidade 

coercitiva, a dedicatória cumpre o que descreve, já que seu enunciado se transforma em 

ação. Genette (2009, p. 17) afirma: “É evidente que dedicar um livro a Fulano não é mais 

que imprimir ou escrever, numa das suas páginas, uma fórmula do tipo: ‘A Fulano’. Caso-

limite da eficácia paratextual, pois basta dizer para fazer”. A estratégia lúdica adotada por 

Angela Lago neste peritexto faz com que se estabeleça, previamente à própria narrativa 

verbo-visual do livro, um interessante e curioso jogo ficcional. 

 

 

 

 

 

 

 

Em Mestre Lisboa, o Aleijadinho, um desenho que figura como vinheta na página 

26 do miolo é apresentado na página par que antecede a página de rosto (figura 39). Sua 

centralidade lhe confere destaque e sua cor dialoga com a cor da ilustração da página de 

rosto. A cor de fundo desta página que antecede o rosto é a mesma usada no título da obra 

Figura 38 – Página de rosto (à direita) e a que a antecede (à esquerda) 

do livro Sua Alteza, a Divinha 
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aí impresso. Assim, as duas páginas simples harmonizam-se entre si, valorizando 

esteticamente o livro e introduzindo, por meio de ambas as ilustrações, a atmosfera do 

barroco mineiro, objeto do texto.  

 

 

                

 

 

Há páginas de rosto ou mesmo de falso rosto que ocupam uma página dupla. É o caso 

da página de rosto de O menino e o pinto do menino (2015), de Wander Piroli, com ilustrações 

de Lelis, reeditado pela Cosac Naify, cuja ilustração de fundo se inicia na página par adjacente 

(figura 40); e também das páginas de falso rosto e da página de rosto de Abecedário [poético] 

de frutas (2013), de Roseana Murray (figuras 41 e 42 respectivamente), cujo título figura em 

fonte de corpo de grandes dimensões, ocupando páginas duplas.  

 

 

Figura 39 – Página de rosto (à direita) e a que a antecede (à 

esquerda) do livro Mestre Lisboa, o Aleijadinho 

 

Figura 40 – Dupla página de rosto do livro O menino 

e o pinto do menino 
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3.2.8 A INSTÂNCIA PREFACIAL 

 

Genette (2009, p. 145) chama de prefácio “toda espécie de texto liminar 

(preliminar ou pós-liminar), autoral ou alógrafo, que consiste num discurso produzido a 

propósito do texto que segue ou que antecede”, daí o posfácio ser considerado uma 

variedade de prefácio, recebendo outra denominação apenas em decorrência de ter sua 

localização nos elementos pós-textuais do livro. 

Figura 41 – Dupla falsa página de rosto do livro 

Abecedário [poético] de frutas 

Figura 42 – Dupla página de rosto do livro Abecedário 

[poético] de frutas 
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São numerosas as outras designações que o prefácio pode assumir, como 

introdução, nota, notícia, aviso, apresentação, advertência, preâmbulo, entre outras. 

O prefácio não é um peritexto obrigatório, mas um livro pode conter um ou mais 

prefácios, com estatutos de enunciação diferentes, que podem alterar-se de edição para 

edição. 

Em relação ao tempo, o prefácio pode ser original, se publicado na primeira 

edição da obra, ou posterior, se publicado na ocasião de sua segunda edição. Contudo, se 

uma obra vem a público pela primeira vez de outra forma – publicada em um jornal ou 

uma revista, por exemplo –, o prefácio de sua primeira edição em livro será considerado 

posterior, e não original. Há ainda o prefácio tardio, que pode estar em uma reedição tardia 

de uma obra isolada, em uma edição original tardia de obra que tenha ficado inédita por 

muito tempo, ou em uma coletânea tardia de obras completas ou escolhidas.  

Quanto aos seus destinadores
88

, o prefácio pode ser autoral (ou autógrafo), actoral 

(de ator) ou alógrafo. O prefácio autoral é assinado pelo autor da obra. O prefácio de ator é 

assinado por uma das personagens da narrativa. O prefácio alógrafo é assinado por uma 

terceira pessoa diferente do autor. 

O leitor do livro é o principal destinatário do prefácio, que, no entanto, pode ter 

inscrito em seu texto um sujeito destinatário específico, como a criança, ou o especialista, 

por exemplo, que não necessariamente corresponderá ao leitor real, sujeito interpretante.  

Não pretendemos ser exaustivos em relação a elementos peritextuais que podem 

estar presentes em livros de potencial destinação infantil. Peritextos como dedicatória, 

epígrafe, notas, por exemplo, não foram por nós contemplados neste capítulo, o que não 

significa que não sejam importantes. O que fizemos foi tentar priorizar aqueles peritextos 

obrigatoriamente presentes no conjunto de livros constitutivos de nosso corpus primário, e 

aqueles que julgamos mais relevantes para sua leitura e análise, contribuindo mais 

significativamente para a conformação dos efeitos de sentido possíveis de seus textos 

verbo-visuais e para a mise-en-scène discursiva organizada pelos paratextos editoriais, 

conjunto de produções verbais ou não verbais que apresentam e reforçam o texto, e que 

também podem ser determinantes para a definição do livro como produto editorial:  

 
Os elementos paratextuais, aliás, mesmo aqueles que escapam ao controlo dos 

autores, como o formato e tipo de livro ou a colecção, revelam-se cada vez mais 

decisivos em termos de definição do produto editorial, ao mesmo tempo que 

                                                             
88 Os sujeitos enunciadores que assinam os prefácios.  
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fornecem indícios sobre o leitor previsível do livro. Em alguns casos, a simples 

alteração destes elementos (mancha gráfica e tipo de letra, ilustrações, etc.) é 

suficiente para a mudança brusca de público-alvo, oscilando entre o infantil e o 

adulto. (RAMOS, 2010b, p. 487) 

 

 

Fato é que cada livro é único, especialmente os de potencial destinação infantil; 

por isso, a análise do valor e dos efeitos possíveis de seus paratextos sempre poderá 

surpreender o analista e desafiá-lo. 
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4  A IMAGEM: ENTRE O LIVRO COM ILUSTRAÇÃO E O LIVRO ILUSTRADO 

 

prazer 

da percepção 

os sentidos 

sejam a crítica 

da razão 

 

Paulo Leminsky89 

 

 

Alice, a personagem mais ilustre de Lewis Carroll, em uma pergunta retórica com 

a qual evidencia seu enfado e desdém em relação ao livro lido pela irmã sentada junto de 

si, externa seu juízo sobre o que julga fundamental nesse objeto: “– De que serve um livro 

sem figuras nem diálogos?”
 
(CARROLL, 2015). Ao conceber que um livro só tem sentido 

e proveito caso contenha ilustrações e personagens, Alice expressa uma compreensão e um 

sentimento que costumam ser também os dos leitores infantis em relação aos livros que 

lhes são destinados. 

A reflexão da personagem carrolliana vai ao encontro do pensamento da escritora 

e ilustradora Angela Lago sobre a relação entre palavra e imagem em livros constituídos 

por essa dupla semiose: “a ilustração é a grande sedutora do jogo amoroso da leitura”. 

Nesse jogo, a ilustração é que certamente irá provocar o primeiro olhar da criança para o 

livro, levando-a a se interessar por ele. Passada essa fase inicial do namoro, “não há mais 

papel definido para o texto ou para a ilustração. O que existe são diferentes possibilidades, 

sem limitações. Tanto a ilustração pode narrar como o texto pode ilustrar” (LAGO apud 

PAGENOTTO, 2007, p. 21).  

Assim, a quase totalidade das narrativas ficcionais de potencial destinação infantil 

é constituída de textos híbridos, ou seja, de textos em que a combinação entre palavra e 

imagem oferece uma experiência de leitura que não é nem puramente verbal, nem 

puramente visual. Isso porque a interpretação da parte imagética do texto é ajustada 

quando lemos sua parte verbal, e a interpretação da parte verbal do texto é ajustada quando 

apreciamos sua parte visual. É essa oscilação constante que nos oferece possibilidades 

inesgotáveis de produção de sentidos a partir da relação palavra-imagem. 

O sentido da visão, que tem função fisiológica e psicológica, nos aproxima da 

experiência real e tem primazia sobre os demais sentidos – tato e audição, sentidos 

                                                             
89 (2013, p. 203). 
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mecânicos; olfato e paladar, sentidos químicos. Essa primazia da visão se justifica em 

virtude de os demais sentidos serem “rapidamente intensificados e superados pelo plano 

icônico – a capacidade de ver, reconhecer e compreender, em termos visuais, as forças 

ambientais e emocionais” (DONDIS, 2007, p. 5). Disso decorre que grande parte do 

processo de aprendizagem, tanto instintiva quanto intelectualmente, é visual. Até porque, 

as “habilidades visuais são inatas, diferentemente das linguísticas” (NIKOLAJEVA, 2011, 

p. 103).  

Para Dondis (2007, p. 7), o ser humano tende a buscar reforço visual em seu 

processo de conhecimento, dada sua proximidade com a experiência real, com os objetos 

do mundo: “ver é uma experiência direta, e a utilização de dados visuais para transmitir 

informações representa a máxima aproximação que podemos obter com relação à 

verdadeira natureza da realidade”. 

A percepção de uma imagem visual não implica necessariamente sua 

interpretação. No entanto, para a interpretação de uma imagem visual sua percepção é 

imprescindível. Aumont (2013, p. 16) define percepção visual como “o processamento, em 

etapas sucessivas, de uma informação que nos chega por intermédio da luz que entra em 

nossos olhos”. A imagem visual pode, no entanto, ser contraditória, ambígua, o que 

implicará também ambiguidade na percepção, ainda que logo essa ambiguidade possa se 

desfazer a partir da visão de mundo que informa a percepção de quem vê.  

No livro Pato! Coelho! (2010), seus autores, Rosenthal e Lichtenheld, valem-se 

intencionalmente da ambiguidade de uma imagem visual muito difundida e comentada
90

 

(figura 43, a seguir), tornando essa imagem o protagonista de uma narrativa em que vozes 

de duas personagens ausentes da parte visual do texto discutem sua ambígua presença: pato 

ou coelho? 

O jogo irônico estabelecido na relação entre as partes verbal e visual do texto se 

mantém até o final do livro, reafirmando que tudo é uma questão do modo de ver o mundo 

e de estar nele. 

 

                                                             
90 O primeiro a fazer uso da figura ambígua pato-coelho foi o psicólogo americano Joseph Jastrow, para 

provar que a percepção advém da cognição. Outros filósofos que retomaram essa figura ambígua em suas 

reflexões foram Wittgenstein e, posteriormente, Thomas Kuhn. Aumont (2013) também lançou mão dessa 

figura ao discorrer sobre o princípio da maior probabilidade na percepção das imagens. 
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                Figura 43 – Página dupla do livro Pato! Coelho! 

 

O fato de a criança ter uma relação tão próxima com a imagem certamente tem 

origem no modo como ela organiza o mundo, nele se organiza e realiza seu aprendizado: 

por meio da experiência visual. O desenho é sua primeira forma de expressão gráfica. Ao 

pegar um lápis ou objeto similar, esboça rabiscos, linhas, traços, curvas, até conseguir 

desenhar formas que guardem alguma semelhança com o que vê no mundo à sua volta. 

Mesmo após o aprendizado da escrita alfabética, a criança sente necessidade de se 

expressar e se comunicar por meio do desenho, e o ato de desenhar, em geral, lhe 

proporciona muita satisfação. Além disso, “el dibujo del niño tiene una relación íntima con 

su desarrollo emocional, perceptivo e intelectual” (MONTOYA, 2005, p. 51)
91

.  

Imagens visuais, estáticas ou em movimento, em diferentes superfícies – cinema, 

televisão, livros, revistas, impressos, etc. –, são percebidas, apreciadas e interpretadas pela 

criança desde sua mais tenra idade. E, mesmo ao alcançar um seguro domínio da leitura do 

código verbal, ainda assim continua predisposta e motivada a “ler”
92

 imagens visuais com 

grande interesse, prazer e proveito: 

 
[...] la imagen es también comunicación, una comunicación muy especial que se 

transforma en conocimiento. Ver equivale a saber. “Lo sé porque lo he visto” es 

una frase que sintetiza uno de los fenómenos más complejos del cérebro humano. 

La visión es un fenómeno de una extraordinaria rapidez y agudeza selectiva que 

                                                             
91 Tradução nossa: “o desenho da criança tem uma relação íntima com seu desenvolvimento emocional, 

perceptivo e intelectual”. 

92 O verbo ler é aqui considerado na perspectiva semiótica, que amplia seu alcance, associando-o a qualquer 

função comunicacional. Assim, o empregamos para além de seu sentido estrito, o de “percorrer com a visão 

(palavra, frase, texto), decifrando-o por uma relação estabelecida entre as sequências dos sinais gráficos 

escritos e os significados próprios de uma língua natural” (In: Dicionário Eletrônico Houaiss da língua 

portuguesa 3.0, CD-ROM, verbete ler, acepção 1).  
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se transforma en conocimiento inmediato. Gran parte de lo que sabemos lo 

sabemos porque lo hemos visto. (DURAN, 2002, p. 12-13)93 

 

A tendência às informações visuais é, portanto, inerente ao comportamento 

humano. É isso que nos faz ter em nossa memória, como afirma Andricaín (2005), uma 

“pinacoteca” particular, constituída de imagens visuais de naturezas diversas, seja porque 

nos deslumbraram por sua beleza, seja porque nos repugnaram por seu horror. De qualquer 

modo, essa pinacoteca é formada por representações visuais que nos impactaram positiva 

ou negativamente, nos impressionaram, atuando de alguma maneira em nossa 

sensibilidade. 

A inspirada e inspiradora crônica de Mário de Andrade (Anexo  

A, p. 334-335), “Desenhos ingleses” (ANDRADE, 1992
94

), nos dá a exata medida da força 

e importância das imagens na vida de uma criança e do adulto que ela se tornou. As 

impressões indeléveis forjadas pela memória das imagens de infância constituem “uma 

força enorme de reconstituição de vida” (id., ibid., p. 82).  

A atração do cronista em sua meninice pelos bonecos inventados por desenhistas 

ingleses, seus “companheiros de vida” (id., ibid., p. 85), é reveladora de como a 

apropriação das formas visuais saídas dos livros e que “deixavam as histórias impossíveis, 

para [ir] viver [com o menino] uma vida menos aventureira, mas cheia de simpatia, 

acalentada por uma solidariedade humana” (id., ibid., p. 83), foi, inclusive, determinante 

para minorar-lhe o sofrimento causado por sua involuntária solidão – “eu não estava 

propriamente só: estava na companhia dos meus desenhos ingleses, em misteriosa 

camaradagem.” (id., ibid., p. 84). Misteriosa porque essa camaradagem se forjava na 

relação entre o menino e os bonecos, sem passar pela parte verbal dos textos dos livros:  

 
Não conversamos porque eu quase nada sabia do inglês. E fazia questão de 

conservar exclusivamente ingleses os desenhos meus companheiros de vida. Eu 
os sentia vagamente ridículos, mas esta mesma impressão eu tinha de mim. 

Havia neles uma inocência de lirismo visionário, inadaptável à quotidianidade da 

vida. Mas eu era assim também. Eles se guardavam no seu inglês quase 

incompreensível, da mesma forma com que eu me guardava, impossível de me 

fazer compreender até pelas adivinhações carinhosas de minha mãe. (id., ibid., p. 

84-85) 

                                                             
93 Tradução nossa: “[...] a imagem é também comunicação, uma comunicação muito especial que se 

transforma em conhecimento. Ver equivale a saber. ‘Sei porque vi’ é uma frase que sintetiza um dos 

fenômenos mais complexos do cérebro humano. A visão é um fenômeno de uma extraordinária rapidez e 

agudeza seletiva que se transforma em conhecimento imediato. Grande parte do que sabemos, sabemos 

porque vimos.”  

94 Em Outras Referências Bibliográficas, Corpus Primário. 
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Nesse sentido, as imagens não têm apenas função epistêmica, ou seja, de trazer 

informações visuais sobre o mundo, uma função geral de conhecimento; têm também 

função estética, já que estão destinadas “a agradar seu espectador, a oferecer-lhe sensações 

(aisthésis) específicas” (AUMONT, 2013, p. 80), provocando-lhe sentimentos, emoções e 

até mesmo permitindo-lhe realizar a catarse, no sentido de depuração do “fundo emocional 

da alma, mediante o prazer procurado pela expressão artística” (REYES apud MOISÉS, 

2013, p. 72), com o intuito de livrar-se do peso de uma realidade que lhe é penosa.  

A crônica marioandradiana nos mostra como o poder das imagens, especialmente 

das imagens de valor artístico-estético de muitos dos livros de potencial destinação infantil, 

emana de suas múltiplas vocações: informar, dar a conhecer, sugerir, encantar, emocionar, 

extasiar, provocar ou repelir a empatia do leitor, especialmente pelas personagens 

figurativizadas. 

O principal objetivo deste capítulo é tratar de questões relativas à imagem nos 

livros de potencial destinação infantil que encerram narrativas ficcionais híbridas. Para 

isso, nos debruçamos sobre questões relacionadas à linguagem visual e suas modalidades, 

desenvolvidas a partir da semiótica peirciana (SANTAELLA; NÖTH, 2012; 

SANTAELLA, 2012, 2009; PEIRCE, 2012) e sobre os dois principais processos 

simbólicos de construção discursiva, a metáfora e a metonímia visual (FIORIN, 2014b), 

para, posteriormente, com base em diferentes autores que voltam seus estudos para o livro 

ilustrado (DÍAZ ARMAS, 2010, 2008; ESCARPIT, 2006; LINDEN, 2011a, 2011b; 

MEDINA, 2014; NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011; RAMOS, 2012, 2011; SALISBURY, 

2005; SILVA-DÍAZ, 2006; SIPE, 2010, 1998), apresentarmos suas concepções sobre esse 

tipo editorial e as principais características por eles apontadas, entre as quais destacamos o 

vínculo “sinérgico” (SIPE, 1998) estabelecido entre palavra e imagem. Com isso, 

procuramos identificar as especificidades do livro ilustrado em relação a outros tipos 

editoriais de livros de potencial destinação infantil, particularmente o livro com ilustrações, 

com o intuito de refletir sobre os diferentes modos de interação entre as partes verbal e 

visual das narrativas ficcionais híbridas, como as do nosso corpus primário de análise. Tal 

reflexão se faz imprescindível para a compreensão do processo de renovação dos contratos 

de comunicação literários. 
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4.1 UMA PERSPECTIVA SEMIÓTICA DA IMAGEM 

 

Ainda que o mundo das imagens se divida em dois principais domínios 

(SANTAELLA; NÖTH, 2012) – o domínio das imagens como representações visuais, que 

corresponde às imagens visuais produzidas pelo ser humano; o domínio imaterial das 

imagens, das imagens imaginadas, que corresponde às imagens mentais –, esses domínios 

encontram-se intimamente relacionados. Isso porque as imagens como representações 

visuais surgem de imagens mentais daqueles que as produziram. Estas, por sua vez, têm 

origem no mundo concreto dos objetos visuais. E o que unifica esse duplo domínio 

imagético é o conceito de signo ou representação. 

O conceito de signo está ligado ao conceito de representação. “Qualquer coisa que 

substitui uma outra coisa para algum intérprete é uma representação ou signo” 

(SANTAELLA, 2009, p. 31). Para Peirce (2012), o signo constitui-se em uma relação 

triádica que envolve três elementos interconectados entre si intimamente: signo 

(fundamento), objeto e interpretante.  

Segundo Peirce (ibid.), os signos são divisíveis em três tricotomias, cada uma 

delas relacionadas a um de seus elementos: i) o signo em si mesmo; ii) a relação do signo 

com seu objeto; iii) a representação do signo pelo interpretante. 

Dada a grande complexidade da teoria semiótica de Peirce (ibid.), aqui nos 

ateremos à segunda tricotomia por ele proposta, aquela em que se explicita a relação do 

signo com seu objeto, e que nos parece a mais producente para a compreensão das noções 

apresentadas neste capítulo. Nessa segunda tricotomia, um signo pode ser um ícone, um 

índice ou um símbolo. 

Um ícone é um signo que se refere ao objeto que indica, e que com ele apresenta 

uma relação de similaridade. 

Um índice é um signo que se refere ao objeto que indica, tendo com esse objeto 

uma conexão dinâmica e sendo por ele modificado. O índice tem, necessariamente, alguma 

qualidade comum com o objeto, o que faz com que ele envolva caracteres icônicos.  

Um símbolo é um signo que se refere ao objeto que indica em virtude de uma lei. 

O símbolo encerra a noção de signo genuíno ou triádico, constituindo “a representação por 

excelência que traz embutidos caracteres icônicos e indiciais” (SOUZA, 2010, p. 31). 

Segundo Santaella e Nöth (2012), há uma extensão no conceito de imagem visual 

que se aproxima do conceito de ícone, ainda que esse conceito, para Peirce (2012), não 
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compreenda somente formas visuais, mas também formas não visuais – acústicas, táteis, 

olfativas. Essa aproximação tem origem na ideia de que as imagens visuais se assemelham, 

em geral, aos seus objetos de referência. Entretanto, a relação de semelhança da imagem 

com o objeto deve ser relativizada. Se há imagens visuais que são, de fato, signos icônicos 

por guardarem semelhança com seus objetos de referência, há imagens visuais que são 

meros signos plásticos, uma vez que não representam coisa alguma, e seu conteúdo 

“resulta de cada significado que o observador une às qualidades como forma, cor, textura” 

(SANTAELLA E NÖTH, 2012, p. 41). 

Em obra posterior
95

, Santaella (2009) indica, em vez de dois, três principais 

domínios da imagem, quais sejam, o domínio das imagens mentais; o domínio das imagens 

visuais, que se desdobra em dois domínios distintos: i) o das imagens diretamente 

perceptíveis: os objetos do mundo; ii) o das imagens como representações visuais: 

desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, imagens cinematográficas, televisivas, 

holográficas e infográficas. Enquanto a percepção dos objetos do mundo é direta, a 

percepção das representações visuais é mediada a partir daquilo que Gibson (apud 

SANTAELLA, ibid.), denomina substitutos visuais – as representações visuais elencadas 

anteriormente. Assim, um objeto do mundo pode ser percebido sem ser necessariamente 

representado. Já a representação visual implica, necessariamente, a preexistência da 

percepção: “a representação consiste em criar, com os meios de um medium particular, um 

equivalente do conceito perceptivo” (ARNHEIM apud SANTAELLA, ibid., p. 207). E 

cada meio de representação visual tem conceitos representativos e formas de representação 

que lhe são próprios. É o domínio das imagens como representações visuais. 

Com base na semiótica peirciana, Santaella (ibid.) estabelece a hipótese de que o 

pensamento e a linguagem são constituídos por três grandes matrizes lógicas – a verbal, a 

visual e a sonora – das quais se originam todas as formas de linguagens e processos 

sígnicos produzidos pelos seres humanos. As combinações e misturas entre as três 

matrizes, geradoras da multiplicidade das linguagens, constituem a chave para a 

compreensão das linguagens híbridas. 

Assim, compreender como se organiza a linguagem visual, que tem como eixo a 

forma em suas diferentes modalidades – formas não-representativas, formas figurativas, 

                                                             
95 Sua obra em coautoria com Nöth, Imagem: cognição, semiótica, mídia (SANTAELLA; NÖTH, 2012), 

teve sua primeira edição em 1997, enquanto a edição original de seu livro Matrizes da linguagem e 

pensamento: sonora, visual, verbal: aplicações na hipermídia (SANTAELLA, 2009) data de 2001. 



147 

 

formas representativas – permite-nos melhor compreender o funcionamento das 

linguagens híbridas visuais-verbais e verbo-visuais que associamos, respectivamente, aos 

livros ilustrados e aos livros com ilustração. 

As formas visuais estruturadas como linguagem correspondem às formas visuais 

representadas, ou seja, àquelas produzidas pelo ser humano e, por isso mesmo, organizadas 

como linguagem. As concepções de representação são muito variadas, especialmente nos 

estudos da imagem que tratam da representação icônica. A semiótica peirciana contém, 

segundo Santaella, “uma teoria da representação extensa, complexa e multifacetada” 

(2009, p. 190), com a noção de representação sendo englobada pelo conceito geral de 

mediação, ação própria do signo. 

O signo funciona como mediador entre o objeto e o efeito que ele pode produzir 

em uma mente. Assim, o signo como mediação é uma relação triádica entre um primeiro (o 

signo), um segundo (o objeto do signo) e um terceiro (o interpretante do signo), e nessa 

relação triádica há dois vetores, o de representação e o de determinação (representados 

graficamente por setas nos diagramas 8 e 9 a seguir
96

). 

O vetor de representação aponta do signo e do interpretante para o objeto, pois o 

interpretante, mediado pelo signo, também representa o objeto através do signo. 

 

 

     

 

  

 

                  Diagrama 8 – Vetor de representação na relação triádica do signo 

 

Já o vetor de determinação aponta do objeto para o signo e do signo para o 

interpretante. O signo só pode representar o objeto porque o objeto determina o signo. Por 

isso, o objeto só é acessível pela mediação do signo. E a mediação do signo só se perfaz 

quando o signo determina um interpretante, ou seja, quando o signo é interpretado. A 

determinação do interpretante pelo objeto é, portanto, mediada pelo signo. 

 

 

                                                             
96

 Os diagramas 8 e 9 que apresentam, respectivamente, os vetores de representação e determinação foram 

por mim elaborados com base em Santaella (2009).  

                                      

                   signo 

 objeto  interpretante  
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                  Diagrama 9 – Vetor de determinação na relação triádica do signo  

 

Em ambos os vetores, o signo ocupa a posição de mediador, constituindo um 

elemento de síntese, pois, ao mesmo tempo em que determina o interpretante, transfere 

para ele a tarefa de representar o objeto.  

Peirce (2012) denomina os signos triádicos – aqueles em que se estabelece uma 

relação triádica entre três elementos, o signo, seu objeto e seu interpretante – de signos 

genuínos. No entanto, para funcionar como signo, o signo não precisa ser inerentemente 

triádico. Os signos podem ser diádicos ou monádicos, e, nesse caso, são chamados de 

signos degenerados.  

Na relação monádica, estamos diante dos signos de primeiridade, os ícones, e 

neste caso não falamos em representação, e sim em quase-representação (presentificação e 

imaginação).   

Na relação diádica, estamos diante de signos de secundidade, os índices, que 

embutem a primeiridade, e neste caso também não falamos em representação, mas sim em 

apresentação (referência). 

Na relação triádica, estamos diante de signos de terceiridade, os símbolos, que 

embutem a secundidade e a primeiridade, e neste caso falamos em representação.  

As categorias de quase-representação (presentificação, imaginação), apresentação 

(referência) e representação estão, todas elas, presentes na linguagem visual. Segundo 

Santaella (2009), a linguagem visual inscreve-se na segunda categoria, a de apresentação 

(referência), que corresponde aos signos indiciais, o que não quer dizer que tal linguagem 

não possa atingir os níveis mais puros da iconicidade (quase-apresentação) ou os níveis 

mais convencionais da simbolicidade (representação). Ainda assim, todas as imagens 

figurativas ou referenciais são regidas pela dominância do índice. Isso significa que, 

mesmo que seu poder de representação se ancore em uma relação de similaridade formal e, 

portanto, icônica, essa relação está embutida na referencialidade, principal atributo do 

índice. Afinal, todo índice tem um ícone embutido e, ainda que o ícone não seja uma 

 
                                           signo 

objeto interpretante 
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imagem do objeto, ele pode ter características que são próprias do objeto, o que permitirá a 

remissão da mente do intérprete ao objeto. Nesse sentido, a iconicidade, vista, neste 

trabalho, como a relação de semelhança entre uma representação visual e aquilo que ela 

representa, “é um requisito fundamental da figuratividade da representação, ou seja, para o 

seu poder de referência ou indicação de algo no mundo visível” (SANTAELLA, 2009, p. 

200).  

Ao analisar exemplares de imagens a fim de classificá-los, Santaella (ibid.) situa o 

núcleo de sua classificação nas formas indiciais genuínas, cujos principais exemplos são a 

fotografia e outros tipos de imagens produzidas através de máquinas que registram 

fragmentos da realidade, como a tevê, o cinema, o vídeo. Outras classificações se 

aproximariam do ícone, em que se encontram formas visuais sem poder de referencialidade 

e, portanto, autorreferentes. É o caso dos signos plásticos, sem forma figurativa. Outras, 

ainda, se aproximariam do símbolo, onde se encontram formas representativas com 

acentuada convencionalidade – pode-se tomar como exemplo a imagem de uma cruz, 

símbolo, no mundo ocidental, do cristianismo. 

Desse modo, quanto mais a imagem transmitir informação sobre aquilo a que se 

refere, mais próxima estará do índice. Quanto mais ambígua ou abstrata for a 

referencialidade da imagem, mais distante estará do índice e mais próxima do ícone ou do 

símbolo. 

Gibson (apud SANTAELLA, ibid.) agrupa os tipos de formas visuais em três 

grandes ramos: a forma dos objetos físicos, a forma de superfície e as formas geométricas, 

e em cada tipo ele estabelece algumas subdivisões. Todos os tipos de formas estabelecidos 

por esse autor estão incluídos nas modalidades das formas visuais indicadas por Santaella 

(ibid.). As formas visuais que dizem respeito diretamente ao nosso corpus primário, as 

ilustrações de livros de potencial destinação infantil, inscrevem-se no segundo grande 

ramo, a forma de superfície, situando-se em sua subdivisão forma pictórica, que 

corresponde a qualquer representação de um objeto físico em uma superfície através de 

desenho, pintura, ou outros meios.  

No subitem a seguir, em que trataremos das formas visuais estruturadas como 

linguagem, daremos ênfase às formas pictóricas, classificadas por Santaella (ibid.) em três 

principais modalidades, em virtude de as ilustrações, parte visual dos textos contidos nos 

livros de potencial destinação infantil, serem o objeto de nossa análise. 
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4.2 FORMAS VISUAIS ESTRUTURADAS COMO LINGUAGEM E SUAS MODALIDADES 

 

Santaella (2009), em lugar do termo imagem, faz uso dos termos representação e 

forma como sinônimos ao falar sobre as modalidades de linguagem visual. Representação 

porque indica, entre todas as formas visuais possíveis, as formas representadas: os signos 

visuais. Forma porque o eixo da visualidade está na forma – assim como o eixo da 

sonoridade está na sintaxe e o eixo da verbalidade está no discurso. Contudo, cabe 

esclarecer que tais eixos se fazem presentes nas três matrizes da linguagem e do 

pensamento estabelecidas pela autora – sonora, visual e verbal –, que assim define suas 

lógicas estruturantes: 

 
a sintaxe, princípio estruturador mais primordial para o funcionamento de 

qualquer linguagem, alicerça a forma, assim como ambas, sintaxe e forma, 

alicerçam o discurso, o que significa que a forma engloba a sintaxe e o discurso 

engloba a forma e a sintaxe. A lógica da matriz sonora, sob a dominância da 

sintaxe, é a mais primordial, estando na base das outras matrizes. A lógica da 

matriz visual, englobando a sintaxe e sob a dominância da forma, está na base da 

matriz verbal cuja lógica discursiva se constitui pela incorporação da sintaxe e da 

forma. (SANTAELLA, ibid., p. 79) 

 

As modalidades da forma visual consideradas por Santaella na definição da matriz 

visual são as formas visuais fixas, ou seja, aquelas cujo dispositivo as registra em um 

suporte fixo, organizando-se mais sob o domínio espacial do que temporal, sejam elas 

formas visuais artísticas ou não. Isso porque “colocar as formas em movimento significa 

impregná-las de tempo, cuja ordem de inteligibilidade se encontra no princípio de 

sequência que aparece tanto na música [matriz sonora] quanto no verbal [matriz verbal]” 

(id., ibid., p. 206).  

Santaella (ibid.) propõe uma divisão triádica das formas visuais fixas, 

organizando-as em três grandes modalidades: em um primeiro nível, em correspondência 

com o ícone, as formas não-representativas; em um segundo nível, em correspondência 

com o índice, as formas figurativas; em um terceiro nível, em correspondência com o 

símbolo, as formas representativas ou simbólicas. Dentro de cada modalidade há três 

submodalidades, conforme indicadas no quadro 1, a seguir.  
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MODALIDADES DAS FORMAS VISUAIS 

 A qualidade reduzida a si mesma: a talidade 

Formas não-representativas A qualidade como acontecimento singular: a marca do gesto 

 A qualidade como lei: a invariância 

 A figura como qualidade: o sui generis 

Formas figurativas A figura como registro: a conexão dinâmica 

 A figura como convenção: a codificação 

 A representação por analogia: a semelhança 

Formas representativas A representação por figuração: a cifra 

 A representação por convenção: o sistema 

Quadro 1 – Modalidades e submodalidades das formas visuais 

 

Para cada uma das nove submodalidades, Santaella (2009) ainda propõe três 

subdivisões, totalizando 27 desdobramentos que, dado seu grau de especialização e 

detalhamento, mostram-se pouco produtivos para o estudo das formas visuais encontradas 

nos livros do nosso corpus primário. Entretanto, essas subdivisões serão, na medida de sua 

relevância, contempladas na apresentação das submodalidades sem, no entanto, serem 

nomeadas ou distinguidas umas das outras. 

Nossa opção por apresentar as principais modalidades das formas visuais no 

quadro 1 em três diferentes tons de cinza, do mais claro para o mais escuro, tem como 

propósito mostrar que os itens mais escuros abrangem os itens mais claros, seguindo a 

lógica peirciana: cada submodalidade da terceira categoria – as formas representativas 

(simbólicas) – embute as submodalidades da segunda e da primeira categorias – as formas 

figurativas (indexicais) e as formas não-representativas (icônicas) –, assim como as 

submodalidades da segunda categoria, por sua vez, embutem as da primeira categoria. Isso 

significa que as formas visuais dificilmente se apresentam como casos puros de cada uma 

das modalidades ou submodalidades, o que nos leva a considerar a classificação proposta 

por Santaella (ibid.), necessariamente, de modo plurivalente e dinâmico. 
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Por fim, é importante mencionar que buscamos exemplificar essas modalidades e 

submodalidades das formas visuais com ilustrações de livros de potencial destinação 

infantil, desde que essas exemplificações se mostrem, de fato, procedentes e 

esclarecedoras. 

 

4.2.1 FORMAS NÃO-REPRESENTATIVAS  

 

As formas não-representativas não guardam conexão com nenhuma informação 

extraída da experiência visual externa, apresentando elementos puros (elementos visuais 

básicos), como tons, cores, manchas, brilhos, contornos, formas, movimentos, ritmos, 

concentrações de energia, texturas, massas, proporções, dimensões, volumes, etc. Assim, o 

apelo dessas formas é meramente qualitativo, não apresentando outra coisa a não ser as 

próprias formas, que não indicam nem representam nada, a não ser a pura concreção de sua 

materialidade.  

Sem poder de referencialidade, as formas não-representativas têm alto poder de 

sugestão e sua dominância está na apresentação do signo em si mesmo. As subdivisões 

desta modalidade estão ligadas aos três níveis em que a qualidade pode se apresentar, quais 

sejam: a qualidade reduzida em si mesma – a talidade; a qualidade como acontecimento 

singular – a marca do gesto; a qualidade como lei – a invariância. 

 

4.2.1.1 A qualidade reduzida a si mesma: a talidade 

 

Nesta subdivisão, os elementos visuais básicos apresentam-se a si mesmos, e as 

qualidades presentificadas tais quais elas são criam a visão de formas nunca antes vistas. 

Podemos tomar como exemplo a ilustração de página dupla (figura 44) do livro O que é a 

liberdade? (2015), de Renata Bueno, em sua singularidade, ou seja, sem pensar em sua 

associação seja à parte visual seja à parte verbal do texto que a antecedem na página dupla 

imediatamente anterior.  
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        Figura 44 – Página dupla do livro O que é a liberdade? 

 

Na ilustração, as manchas – a primeira das formas – em tons de verde sobre o 

branco equivaleriam à pura qualidade materializada, referencialmente vazia, desde que, 

como ressalvado, a forma visual seja tomada em sua singularidade, destacada do 

dispositivo que a contém. 

 

4.2.1.2 A qualidade como acontecimento singular: a marca do gesto 

 

Esta subdivisão das formas não-representativas diz respeito às qualidades 

singularizadas numa forma particular, mas destituídas de referencialidade ao mundo 

exterior, que apontam para o gesto que lhes deu origem, ficando nelas gravadas as marcas 

do modo como foram produzidas. Os vestígios e as marcas impressos nas formas são não 

somente os do gesto humano, mas do gesto produtor em geral. Ou seja, na própria 

qualidade dessas formas é que estão os vestígios dos meios, dos instrumentos e do ato 

físico de sua produção.  

Em virtude de as marcas do gesto sugerirem o ato físico e os meios que a geraram, 

podemos tomar como exemplo desta submodalidade da forma visual não-representativa 

esta outra ilustração de página dupla (figura 45) do mesmo livro de Renata Bueno, também 

em sua singularidade: sem pensar em sua associação à parte visual ou à parte verbal do 

texto que a antecedem na página dupla imediatamente anterior.  
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       Figura 45 – Página dupla do livro O que é a liberdade? 

 

Nessa ilustração de página dupla, a forma visual da página par aponta para um 

mesmo gesto, o gesto repetido em espiral continuamente “à exaustão”, enquanto na página 

ímpar o mesmo gesto rompe o movimento contínuo em busca de outras possibilidades de 

expressão, mas sem conseguir alcançar plenamente a figuratividade.  

 

4.2.1.3 A qualidade como lei: a invariância 

 

Mesmo as qualidades – cores, pontos, linhas – podem se configurar em sistemas 

constituídos por unidades de base constantes e regras gramaticais e sintáticas precisas, que 

se estruturam em conformidade com leis manifestadas nas relações de repetição, variação, 

contraste e integração. Elementos como série, ritmo, progressão, polaridade, regularidade, 

lógica interna da sequência e do arranjo constituem leis da estrutura. 

Nesta subdivisão das formas não-representativas, são mencionados como 

exemplos de formas da qualidade como lei as obras dos artistas que fazem uso de 

elementos geométricos em sua pinturas, destacando as manifestações mais puras que se 

encontram no construtivismo, na arte concreta e, especialmente, como afirma Santaella 

(2009, p. 221), nas telas de Mondrian, “nas quais a forma e a cor reduzidas a linhas retas e 

cores primárias exatamente determinadas levam o valor pictórico da composição a residir 

inteiramente na harmonia e ritmo dos elementos”.  
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As figuras 46
97

 e 47
98

, com as quais exemplificamos esta submodalidade, 

correspondem a duas reproduções em pastel e lápis de cor sobre papel de duas pinturas 

originais de Mondrian feitas por Caulos, que integram o livro de sua autoria, Mondrian, o 

holandês voador (2007). Nesse livro, Caulos reproduz integralmente telas pintadas pelo 

pintor holandês, ou as recontextualiza, recriando-as, com o objetivo de informar o leitor 

criança sobre a vida e a obra do artista plástico, dando ênfase a como as paisagens naturais 

e culturais dos lugares em que Mondrian viveu foram decisivas em suas composições 

artísticas. 

 

4.2.2 FORMAS FIGURATIVAS  

 

As formas figurativas dizem respeito às imagens referenciais que apontam, de 

maneira mais ou menos ambígua, para objetos preexistentes visíveis no mundo externo. 

Com vocação mimética, essas formas tentam reproduzir o aspecto exterior das coisas, 

criando a ilusão de que são iguais ou semelhantes ao objeto real. A maior parte dos livros 

de potencial destinação infantil apresentam ilustrações constituídas de formas visuais 

figurativas. 

                                                             
97 Reprodução de New York, 1941/42 (óleo sobre tela, 95cm x 92cm). Hester Diamond, Nova York.  

98
 Reprodução de Broadway Boogie-Woogie, 1942/43 (óleo sobre tela, 127cm x 127cm). The Museum of 

Modern Art, Nova York. 

Figura 46 – Página do livro 

Mondrian, o holandês voador 

Figura 47 – Página do livro 

Mondrian, o holandês voador 
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A dupla noção figura/fundo, proposta por teóricos da gestalt, designa a divisão do 

campo visual em duas regiões separadas por um contorno: no interior do contorno 

encontra-se a figura, forma objetal; no exterior do contorno, o fundo, “mais ou menos 

informe, mais ou menos homogêneo, [...] percebido como se estendendo atrás da figura” 

(AUMONT, 2013, p. 68). Essa dupla noção é fundamental para a definição das formas 

figurativas, nas quais não há ambiguidade ou oscilação entre figura e fundo.  

Com poder de referencialidade, a dominância das formas figurativas está na 

relação signo-objeto, que pode manifestar a proeminência no ícone, no índice ou no 

símbolo. As subdivisões desta modalidade estão ligadas aos três níveis em que a 

indexicalidade pode se apresentar, quais sejam: a figura como qualidade – o sui generis; a 

figura como registro – a conexão dinâmica; a figura como convenção – a codificação. 

Vejamos cada uma delas. 

 

4.2.2.1 A figura como qualidade: o sui generis 

 

Esta subdivisão das formas figurativas está centrada no aspecto qualitativo da 

figura, naquilo que ela tem de primeiro, suas qualidades em si, mas também em sua 

qualidade como figura de valor referencial, que indica algo fora dela.  

As figuras como qualidade associam-se às marcas de autoria. Grande parte dos 

ilustradores de livros de potencial destinação infantil produzem figuras tão 

qualitativamente próprias e diferenciadas que chegam a funcionar como suas marcas 

registradas. 

Sobre a produção das formas figurativas de modo sui generis pelos ilustradores, 

Souza afirma: 

 
A ilustração que habita o livro infantil, por mais próxima que se queira do real, 
tem características muito peculiares, já que estão vincadas na intenção de um 

fazer/construir lúdico-estético. O ilustrador/artista desvela um mundo e assim o 

faz de maneira sui generis. Os traços reproduzem objetos, situações advindas de 

um universo imaginário impregnado de qualidades próprias [...]. (SOUZA, 2010, 

p. 47) 
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Podemos tomar como exemplos ilustrações de dois autores indicados para 

concorrer ao prêmio Hans Christian Andersen do IBBY na categoria ilustrador
99

 pela 

FNLIJ, Angela Lago (figura 48) e Rui de Oliveira (figura 49). 

 

 

            Figura 48 – Página dupla do livro Cena de rua 

 

 

                Figura 49 – Página dupla do livro Pena de ganso 

 

                                                             
99 Até o ano de 2016, foram também indicados pela FNLIJ ao Prêmio Hans Christian Andersen do IBBY na 

categoria ilustrador Eliardo França, Helena Alexandrino, Ciça Fittipaldi, Marilda Castanha, Nelson Cruz e 

Roger Mello, esse último, o primeiro ilustrador brasileiro a receber o Prêmio em 2014. 
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Esses ilustradores, assim como muitos outros, imprimem, por meio de suas 

criações artísticas, suas marcas de autoria, seus modos de fazer, seus estilos, nas formas 

figurativas que não visam à mera reprodução de uma realidade externa, mas sim à 

produção de “um universo à parte com qualidades próprias”, como afirma Santaella (2009, 

p. 229). Nessas formas figurativas, o signo apenas sugere essa realidade, ou a ela alude, 

criando “uma nova qualidade concreta, puramente plástica” (id., ibid., p. 229). 

Charaudeau (2013b, p. 385) nos chama a atenção para o fato de que o problema da 

representação entre o referente-mundo e o mundo representado pela imagem material 

remete à questão da mimese, ou seja, à “relação semelhança/dessemelhança que se 

estabelece entre o referente e o representado construído por um determinado modo de 

representação”. No caso da ilustração de página dupla de Cena de rua (1994), de Angela 

Lago (figura 48), o emprego inusitado da cor na composição das personagens, em 

particular, evidencia que o que se vê não é o mundo físico, ainda que se assemelhe a ele. 

Em toda a narrativa exclusivamente visual de Cena de rua, a cor assume conotações 

simbólicas, contribuindo significativamente para a produção de efeitos patêmicos. 

As ilustrações em tons de cinza, elaboradas com grafites por Rui de Oliveira para 

o livro Pena de ganso (2005), de Nilma Lacerda (figura 49), se, por um lado, buscam se 

aproximar do registro imitativo dos seres e dos objetos (relação de semelhança), por outro, 

dele se distancia ao acentuar sutis distorções e desproporções em algumas partes do corpo 

das personagens retratadas (relação de dessemelhança), desvelando de maneira sui generis 

o universo figurativo da narrativa. 

Nesse sentido, a despeito de toda a dessemelhança que possa haver entre o 

representado e seu referente, quando se trata de formas figurativas, o ícone precisa guardar 

similaridade com o objeto, pois, como afirma Santaella (2009, p. 200-201), “esse tipo de 

índice só funciona como tal devido a essa semelhança, uma vez que a figura só pode se 

referir ao objeto que denota através da similaridade entre sua aparência e a aparência do 

objeto que ela indica”. 

 

4.2.2.2 A figura como registro: a conexão dinâmica 

 

A figura como registro é a que mais se aproxima da indexicalidade, ou seja, do 

registro de objetos que têm existência no mundo real concreto. Nesse sentido, imagem e 

objeto formam um par orgânico, um duplo, sendo o objeto capturado pela imagem em dado 
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lapso espaço-temporal que a determina. O protótipo das formas visuais fixas desta 

submodalidade é a fotografia (e também a holografia), que estabelece uma conexão 

dinâmica com o objeto por ela apresentado. No entanto, por mais fiel que o registro 

fotográfico possa ser àquilo que registra, não é o real. “É tão só e apenas um duplo, vicário, 

do qual o real se desprende para continuar a viver sua própria vida” (SANTAELLA, 2009, 

p. 374). 

Se a fotografia constitui um registro físico dos objetos, há outras representações 

visuais, como desenhos, gravuras e pinturas, em que a função mimética da imagem é 

acentuada, constituindo não registros físicos, mas registros imitativos dos objetos que 

buscam reproduzi-los em detalhes e com o máximo de fidelidade.  

Barthes (1990) opõe a fotografia, mensagem sem código em razão de sua natureza 

absolutamente analógica, ao desenho, mensagem codificada: 

 
A natureza codificada do desenho aparece em três níveis: inicialmente, 

reproduzir um objeto ou uma cena através do desenho, obriga a um conjunto de 

transposições regulamentadas; não existe uma natureza da cópia pictórica, e os 

códigos de transposição são históricos (sobretudo no que tange à perspectiva); 
em seguida, a operação de desenhar (a codificação) obriga imediatamente a uma 

certa divisão entre o significante e o insignificante: o desenho não reproduz tudo, 

frequentemente reproduz muito pouca coisa, sem, porém, deixar de ser uma 

mensagem forte, ao passo que a fotografia, se por um lado pode escolher seu 

tema, seu enquadramento e seu ângulo, por outro lado não pode intervir no 

interior do objeto (salvo trucagem); em outras palavras, a denotação do desenho 

é menos pura do que a denotação fotográfica, pois nunca há desenho sem estilo; 

finalmente, como todos os códigos, o desenho exige uma aprendizagem [...] (id., 

ibid., p. 35) 

 

Podemos tomar como exemplo de figura como registro imitativo as duas 

ilustrações de Robert Ingpen, apresentadas a seguir (figuras 50, 51), contidas no livro 

Tempos de vida: uma bela maneira de explicar a vida e a morte às crianças (MELLONIE, 

2002), obra cujo caráter informativo é reiterado pela fidedignidade das ilustrações à 

aparência dos objetos que reproduzem.  
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Outro exemplo é a ilustração de página dupla de Roberto Innocenti, em A história 

de Erika (ZEE; INNOCENTI, 2014). A narrativa ficcional assume um tom documental 

inclusive pelo realismo das formas visuais figurativas em tons de cinza que retratam o 

embarque de judeus em trens com destino aos campos de concentração nazistas. 

 

 

    Figura 52 – Página dupla do livro A história de Erika 

 

Ainda que essas imagens das figuras 50, 51 e 52 tenham um funcionamento 

predominantemente indicial por apresentarem, de fato, uma correspondência com seus 

objetos, não se trata de índices genuínos, como é o caso da fotografia. Isso porque o signo 

Figura 50 – Página do livro Tempos 

de vida 
Figura 51 – Página do livro Tempos 

de vida 
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é afetado pelo objeto de maneira indireta, ou seja, pela mediação do olhar e das habilidades 

pictóricas dos artistas. 

Ademais, esta submodalidade não é a mais frequentemente encontrada em livros 

de potencial destinação infantil
100

, que têm no sui generis, a figura como qualidade, a 

submodalidade mais recorrente das formas visuais figurativas. 

 

4.2.2.3 A figura como convenção: a codificação 

 

Esta submodalidade diz respeito aos sistemas de convenções gráficas de que se 

faz uso para a reprodução do visível. Na ligação entre a figura (o signo) e o que ela indica, 

os aspectos icônicos e indexicais atuam com relevância, mas essa ligação se perfaz também 

a partir de aspectos convencionais. A convenção implica sistemas de codificação 

construídos historicamente e passíveis de aprendizagem. Assim, além de sua relação 

mimética com o real, a figura veicula o saber sobre o real de maneira necessariamente 

codificada. 

Aumont exemplifica essa codificação: 

 
a arte egípcia da época faraônica, em que uma imagem particular nada mais é do 
que uma combinação de imagens parciais que reproduzem da maneira mais 

literal possível esquemas típicos (escriba sentado, escriba de cócoras, divindades, 

figura do faraó etc.), eles mesmos convencionalmente vinculados a seu referente 

real.  

[...] 

a arte cristã até o Renascimento, por exemplo, sempre utiliza as mesmas 

“fórmulas” iconográficas, não apenas para figurar as personagens sagradas, mas 

para representar as cenas canônicas [...]: a auréola situada atrás  da cabeça das 

personagens para significar a santidade (esquema iconográfico oriundo de um 

simbolismo mais antigo do halo luminoso, da aura), de início figurada por um 

círculo (ou, mais raramente, um quadrado) sem nenhum efeito perspectivo, 

começa aos poucos a ser tratada como objeto real, logo submetida às leis da 
perspectiva (donde a forma elíptica que toma a partir dos séculos XIV e XV). 

(AUMONT, 2013, p. 84-86) 

 

A construção figurativa possui muitas formas de codificação. Nos livros de 

potencial destinação infantil, as formas codificadas proporcionam o acesso a certas 

informações de forma sintética, objetiva e imediata. É o que mostra a figura 53, pela qual 

se inicia o texto verbo-visual do livro Inês, de Roger Mello e Mariana Massarani. 

 

                                                             
100

 Entretanto, há alguns poucos livros cuja parte visual do texto é constituída por fotografias. Um exemplo é 

o livro Retratos, de Roseana Murray, editado em Belo Horizonte pela Miguilim, em 1990. 
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          Figura 53 – Página dupla do livro Inês 

 

Inês conta a história do amor impossível entre Inês de Castro e d. Pedro I pela 

ótica de sua filha Beatriz, a narradora-testemunha. O texto verbal da página par
101

 não dá 

indícios sobre quem são exatamente as personagens figurativizadas que aparecem na 

página ímpar a que o texto se refere, mas as coroas nas cabeças das duas personagens 

masculinas são formas figurativas codificadas.  

A existência de uma coroa sobre a cabeça de um homem ou mulher leva-os a, 

imediatamente, serem identificados como pertencentes à realeza pelo leitor real, assim 

como a lua e as estrelas no cenário onde se encontram as personagens também são formas 

codificadas que indicam o período do dia em que a cena é apresentada. Isso, é claro, desde 

que o repertório visual do leitor, sua “pinacoteca” particular, lhe permita realizar as 

associações necessárias entre as formas codificadas, disseminadoras da cultura visual, e os 

seus próprios saberes de crença e de conhecimento. 

Assim, nos livros de potencial destinação infantil, as formas codificadas são 

bastante recorrentes, e, ainda que não se tenha plena consciência delas, podendo passar 

despercebidas a maior parte das vezes, são de grande importância para a dinâmica da 

produção de sentidos. 

 

4.2.3 FORMAS REPRESENTATIVAS 

 

As formas representativas são também denominadas de formas simbólicas.  

                                                             
101

 “Quando eles se conheceram, eu andava escondida no meio de outras coisas. Curva de brisa, alga 

vermelha, briga de passarinho. Ainda não era uma vez.” (MELLO, 2015, n.p.) 
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As formas visuais representativas ou simbólicas por serem, muitas vezes, 

figurativas, mantêm um nível acentuado de indexicalidade. Nesse sentido, elas podem 

possuir grande poder de referencialidade. Entretanto, mesmo que se assemelhem às coisas 

visíveis, essas formas visuais têm sua semelhança empregada apenas como meio para 

representar algo que se reveste de um caráter abstrato e geral. 

O símbolo, no entanto, pode não guardar qualquer similaridade com seu objeto, já 

que sua capacidade de representar reside no fato de sua relação com o objeto representado 

se dar “em virtude de uma lei, uma associação de ideias, que opera no sentido de fazer com 

que o símbolo seja interpretado como se referindo àquele objeto” (PEIRCE apud 

SANTAELLA, 2009, p. 246). Nesse sentido, as formas visuais só se tornam 

representativas – simbólicas – quando o significado dos seus elementos pode ser 

interpretado somente a partir de convenções culturais.  

A Estrela de Davi, também conhecida como Escudo de Davi, é um símbolo usado 

por aqueles que professam o judaísmo. Para outros, os dois triângulos equiláteros 

sobrepostos simbolizam a união do feminino e do masculino, a união dos opostos, bem 

como a ligação entre o céu e a terra. Em determinadas religiões e culturas, a Estrela de 

Davi pode representar a proteção divina. Ou seja, seu simbolismo estará sempre 

condicionado às convenções culturais em que se insere.  

A título de exemplo, podemos recorrer a uma das ilustrações de Innocenti
102

 para 

A história de Erika (ZEE; INNOCENTI, 2014), com grande poder de referencialidade no 

conjunto de sua composição. No entanto, um dos elementos desse conjunto destaca-se 

justamente por seu elevado valor simbólico: a Estrela de Davi. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102 Essa ilustração ocupa a parte superior de meia página par do livro. Aqui, optamos por apresentá-la fora da 

superfície da página onde divide o espaço com o texto verbal, a fim de melhor destacar seus elementos 

simbólicos, as duas Estrelas de Davi amarelas parcialmente encobertas pelas lapelas das roupas das 

personagens. 
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       Figura 54 – Ilustração de página de miolo do livro A história de Erika 

 

Nessa ilustração em tons de cinza, os únicos elementos que apresentam cor são as 

duas Estrelas de Davi, que, justamente por não aparecerem em sua inteireza – as lapelas 

das vestimentas das personagens retratadas as recobrem parcialmente – e por estarem nos 

limites do enquadramento da imagem, são muito relevantes na composição da figura 54. 

Isso se deve ao fato de serem formas visuais simbólicas. Inserida nessa e em outras 

ilustrações de Innocenti, a Estrela de Davi é não somente símbolo do povo judeu 

perseguido e massacrado pelo regime nazista, mas também símbolo do maior genocídio do 

século XX, o holocausto, e de todo o horror que ele representa.  

É interessante observar de que modo, em algumas ilustrações de livros de 

potencial destinação infantil, formas visuais figurativas, ou mesmo formas visuais não-

representativas, podem se transformar em formas visuais representativas, tanto em 

decorrência das relações que estabelecem com a parte verbal do texto quanto em virtude do 

modo como se associam a outras ilustrações constitutivas da parte visual do texto. 

Exemplo disso é a ilustração de página dupla apresentada no subitem 4.2.1.1 A 

talidade: a qualidade reduzida a si mesma deste capítulo. Ao ser analisada não em sua 
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singularidade, mas em sua associação com as partes visual e verbal do texto apresentadas 

na página dupla que lhe é imediatamente anterior (figura 55
103

), mesmo mantendo seu 

nível mais puro de iconicidade, a forma visual apresentada na figura 56 é alçada à 

modalidade de forma visual representativa, simbolizando o choro do bebê.  

 

 

        Figura 55 – Página dupla do livro O que é a liberdade? 

 

 

       Figura 56 – Página dupla do livro O que é a liberdade? 

 

Isso decorre do fato de que, se o processamento das formas visuais difere do 

processamento das formas verbais em um texto híbrido (verbo-visual ou visual-verbal), o 

entrecruzamento dessas diferentes formas de linguagem inaugura outros modos de 

processamento da relação palavra-imagem, de onde advêm novas possibilidades de 

interpretação. 

                                                             
103 Texto da página ímpar: “O passarinho encontrou um bebê. || – O que é a LIBERDADE? – perguntou bem 

baixinho, quase como um segredinho. || O bebê respondeu com um choro molhado. || O passarinho voou logo 

para não se afogar em lágrimas.” (BUENO, 2015, n.p.) 
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A dominância das formas representativas está na relação signo-interpretante, isso 

porque tais formas funcionam como signos a serem interpretados. Essas formas se referem 

ao objeto que indicam em decorrência de uma lei, de um hábito ou de uma convenção, e 

operam no sentido de se fazerem interpretar como referência a um determinado objeto. As 

submodalidades das formas representativas, apresentadas a seguir, são de três ordens: a 

representação por analogia – a semelhança; a representação por figuração – a cifra; a 

representação por convenção – o sistema.  

 

4.2.3.1 A representação por analogia: a semelhança 

 

Nas formas visuais de representação por analogia, há uma relação de semelhança 

entre o signo e o objeto, mas convenções culturais são necessárias para seu entendimento. 

Podemos citar como exemplo desta submodalidade a ilustração de Alex Gozblau 

contida nas guardas iniciais e finais do livro Romance do 25 de abril (MÉSSEDER, 2007), 

e decomposta em duas partes que, ao término da leitura do texto, se integralizam ao formar 

a figura de um cravo vermelho, forma visual em que se verifica a proeminência da função 

mimética na representação.  

 

      

        

 

 

O cravo vermelho tornou-se o símbolo da Revolução de 25 de Abril de 1974, 

conhecida como a Revolução dos Cravos, que livrou Portugal da ditadura salazarista, e, por 

extensão, da luta pela liberdade do povo português. O interessante é que a forma visual 

apresentada nas figuras 57 e 58 só se torna representativa quando tomada em sua inteireza, 

bem como na sua relação com o texto verbo-visual da obra e seus elementos peritextuais. 

Figura 57 – Guardas iniciais do livro 

O romance de 25 de abril  
Figura 58 – Guardas finais do livro O 

romance de 25 de abril  
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4.2.3.2 A representação por figuração: a cifra 

 

Nesta submodalidade, o termo cifra faz referência às figuras que não guardam 

mais qualquer analogia com o objeto representado, daí sua natureza hermética e críptica. 

Trata-se de figuras individuais aparentemente singulares, que não se referem a coisas 

singulares ou à generalização do singular, e sim a ideias gerais enigmáticas. 

 
É o caso do sonho, das imagens surrealistas e das alegorias, onde figuras 

parecem ser indicativas, mas na realidade não se referem aos individuais para os 

quais elas aparentemente apontam, visto que funcionam como símbolos de ideias 

gerais e abstratas que só podem ser entendidas depois de decifradas. 

(SANTAELLA, 2009, p. 253) 

 

Não é tão fácil apontar exemplos singulares desta submodalidade de formas 

representativas nas ilustrações de livros de potencial destinação infantil, já que são poucos 

os ilustradores que optam por formas representativas enigmáticas, em que as analogias não 

são tão evidentes. É o caso das formas visuais do livro O alfaiate valente (2010), um conto 

dos irmãos Grimm recontado por Arnica Esterl e ilustrado pelo casal de artistas russos 

Olga Dugina e Andrej Dugin. Suas ilustrações surreais lembram o estilo do pintor holandês 

dos séculos XV e XVI Hieronymus Bosch, com suas estranhas figuras híbridas e 

fantásticas (figura 59). 

 

 

      Figura 59 – Ilustração de miolo do livro O alfaiate valente 
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Ainda que não haja grande dificuldade na associação de alguns elementos da parte 

visual à parte verbal do texto que a acompanha
104

, o caráter hermético e enigmático de 

várias formas visuais insólitas e improváveis que se combinam na ilustração apresentada 

na figura 59 constitui um repto à decifração da cena em sua totalidade significativa. 

 

4.2.3.3 A representação por convenção: o sistema 

 

Nesta submodalidade, as formas visuais representativas prescindem das relações 

de similaridade e das relações figurativas indicativas do objeto, representando-o por meio 

de convenções sistêmicas estabelecidas. Assim, essas formas são partes integrantes de um 

sistema, só podendo significar em função desse sistema, que tem seu protótipo na escrita 

alfabética, “prolongando-se nos sistemas culturalmente convencionais de notação musical, 

nos símbolos químicos, lógicos e matemáticos”, ou seja, todos os sistemas que 

“apresentam analogias com os sistemas convencionais de escrita” (SANTAELLA, 2009, p. 

256).  

Hoje, mais do que nunca, em que os recursos de design gráfico estão à mão não 

somente para profissionais especializados, mas para o público em geral, a exploração da 

natureza plástica e imagética do código alfabético vem se intensificando mais e mais, 

fazendo emergir uma linguagem entre a palavra e a imagem. Podemos mencionar como 

exemplo dessa exploração da imagem da palavra o livro de Afonso Cruz (2014), A 

contradição humana, do qual já apresentamos uma página dupla no capítulo anterior 

quando tratamos da composição tipográfica como elemento peritextual. Nesse livro, o 

autor investe na diversidade da imagem gráfica das palavras e no uso comum das cores 

preta, branca e vermelha tanto para a composição do lettering quanto para as formas 

visuais figurativas da ilustração, buscando o máximo de integração entre as formas verbais 

e visuais, conforme demonstra a figura 60. 

 

                                                             
104 “Desta vez, por bem ou por mal, o rei teve de manter sua palavra, de medo que o alfaiate voltasse os seus 

poderes de herói contra ele e seu reino. Assim, celebraram-se as bodas com muita pompa e pouca alegria, e o 

alfaiate passou a ser rei de metade do reino.|| Se soubesse que o herói, marido de sua filha, era na verdade um 

alfaiate, o desgosto do rei teria sido ainda maior!” (ESTERL, 2010, n.p.). 
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            Figura 60 – Página dupla do livro A contradição humana 

 

Também logotipos e logomarcas
105

 funcionam como nomes próprios visuais, 

integrando esta submodalidade de representação, assim como os hieróglifos (figuras 

abreviadas que podem representar objetos referenciais ou, ainda, sons ou grupos de sons), 

os pictogramas (figuras, imagens fixas das coisas) e os ideogramas (amálgama entre traços 

estilizados das coisas e as ideias abstratas da mente). 

 

4.3 METÁFORA E METONÍMIA: DIMENSÕES TROPOLÓGICAS DAS FORMAS VISUAIS 

 

Ao tratar das modalidades e submodalidades das formas visuais, especialmente da 

modalidade representativa, Santaella (2009) não chega a mencionar a metáfora e 

metonímia, dois importantes processos simbólicos de construção discursiva não só da 

linguagem verbal, mas também da linguagem visual, já que a figuratividade, responsável 

pela criação dos simulacros do mundo, é “a condição da existência mesma do discurso” 

(FIORIN, 2014b, p. 20). 

                                                             
105 No logotipo, o design das letras é explorado visualmente em uma eficaz composição dos tipos gráficos, 

que se transformam em uma imagem pregnante. A logomarca pode ser um logotipo, mas não 

necessariamente, pois pode ter naturezas diversas. A logomarca pode ser uma figura geométrica, uma figura 

abstrata, etc, e tem valor de assinatura, de identidade. 
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Como os livros de potencial destinação infantil constituídos de dupla semiose têm 

muitos de seus efeitos de sentido produzidos metafórica e metonimicamente também na 

parte visual de seus textos, faz-se necessário tratar dessas duas dimensões tropológicas 

quando manifestas em suas ilustrações. 

Fiorin (2014b, p. 29) afirma que, segundo Bertrand, “o tropo não é a substituição 

de um sentido por outro, mas a intersecção entre traços semânticos produzidos pelos 

sentidos em questão”, devendo-se perceber as dimensões de intensidade e extensão desses 

traços, bem como o modo como eles se fazem presentes e coexistem. Assim, os tropos se 

caracterizam como uma operação de troca de sentido, uma “não pertinência semântica, que 

cria uma nova pertinência” (id., ibid., p. 31).  

Adotamos, aqui neste subitem, portanto, uma perspectiva discursiva, ainda com 

base na teoria semiótica, para tratar da metáfora e da metonímia, concebendo-as como 

processos simbólicos inerentes à atividade social da linguagem
106

, mais evidentes nos 

textos figurativos que nos textos temáticos
107

. Tais processos, que são de base semântica 

(ou cognitiva), estão associados à condensação/similaridade – próprias da metáfora – e ao 

deslocamento/contiguidade – próprios da metonímia.  

 

4.3.1 A METÁFORA VISUAL 

 

 A metáfora é um tropo que se caracteriza pela existência de traços semânticos 

comuns a dois elementos representados. Trata-se, portanto, de um processo de 

concentração semântica, já que muitos traços são desprezados e apenas aqueles que são 

comuns aos dois elementos que se relacionam mutuamente são considerados, dando 

concretude a uma ideia abstrata. 

 A metáfora visual é o tropo em que se estabelece uma compatibilidade entre dois 

significados por similaridade, cuja base está na iconicidade, definida como a relação de 

semelhança entre uma representação visual e aquilo que ela representa.  

                                                             
106 Para Jakobson, segundo Fiorin, “todos os processos simbólicos humanos, sejam eles sociais ou 

individuais, organizam-se metafórica e metonimicamente” (FIORIN, 2014b, p. 40). 

107 Textos figurativos são mais concretos, e seu componente básico é a figura, “elemento semântico que 

remete a um elemento do mundo natural: casa, mesa, mulher, rosa etc.” (FIORIN, 1993, p. 24). Textos 

temáticos são mais abstratos, e seu componente básico é o tema, “elemento semântico que designa um 

elemento não-presente no mundo natural, mas que exerce o papel de categoria ordenadora dos fatos 

observáveis. São temas, por exemplo, amor, paixão, lealdade, alegria” (id., ibid. p. 24). O discurso figurativo 

é a concretização de um discurso temático. 
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Como a textualização da linguagem visual se dá pela simultaneidade, operando com 

procedimentos diferentes dos envolvidos pela linguagem verbal, caracterizada pela 

linearidade, o movimento de concentração semântica próprio da metáfora visual será 

expresso na superfície bidimensional de modo a nos permitir primeiro apreender a 

mensagem mostrada para só depois, então, decompô-la. Isso porque: 

 
Uma imagem é uma superfície cujo significado pode ser abarcado num lance de 

olhar: ela “sincroniza” a circunstância que indica como cena. Mas, depois de um 

olhar abrangente, os olhos percorrem a imagem analisando-a, a fim de acolher 

efetivamente seu significado; eles devem “diacronizar a sincronicidade”. 

(FLUSSER, 2013, p. 131). 

 

 Tomemos como exemplo a sequência de três imagens que constituem um dos 

haicais visuais
108

 contidos no livro Haicais visuais (2015), de Nelson Cruz. Nesse livro, 

cada haicai visual é introduzido por um título expresso em linguagem verbal que ocupa, 

sozinho, a totalidade de uma página ímpar. Nas três páginas seguintes, são apresentadas as 

três imagens que compõem o haicai, sendo que a última imagem, seu elemento-síntese, só 

é visualizada quando viramos a página. Essa disposição dos haicais no dispositivo livro 

intensifica ainda mais o impacto dessa última imagem no processo simbólico construído 

discursivamente por meio da tríade imagética. 

 

       

   Figura 61 – Sequência de ilustrações do haicai visual “Hora da partida” 

 

A sequência da imagem de um relógio apresentada em uma perspectiva diacrônica 

(figura 61) é o que nos permite depreender a mensagem do haicai em seu conjunto. O 

relógio, objeto concreto que representa, metonimicamente, o conceito abstrato de tempo, é 

                                                             
108 O haicai é um gênero poético marcado pela extrema concisão. De origem japonesa, uma de suas 

características formais é a composição em três versos. Assim, ao produzir haicais por meio de três formas 

visuais apresentadas sequencialmente – apenas o título dos haicais são formas verbais –, Nelson Cruz associa 

tal gênero à narrativa curta da tirinha jornalística, criando dez textos visuais carregados de originalidade e 

poeticidade. 
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a chave para a metáfora apresentada na imagem final, em que os ponteiros do relógio se 

transmutam nas asas de uma ave, remetendo-nos à metáfora verbal muito recorrente em 

nosso repertório linguístico, “o tempo voa”. Os traços semânticos comuns aos ponteiros do 

relógio, que indicam a passagem do tempo medido em horas, e às asas do pássaro, que lhe 

permitem o voo, é, justamente, a velocidade, a fugacidade. São esses traços semânticos que 

fazem coexistir os significados de ambas as formas visuais, levando-nos à associação da 

imagem-síntese à metáfora verbal mencionada. 

Contudo, o título do haicai visual apresentado inicialmente, “Hora da partida”, ao 

ser evocado e/ou retomado ao fim e ao cabo da “leitura” do haicai, acaba por engendrar 

outras possibilidades metafóricas para além daquela metáfora mais recorrente. Se a 

progressiva deterioração do relógio mostrada na sucessão de imagens, além de passagem 

do tempo também sugere morte, a libertação de seus ponteiros, por sua vez, sugere 

liberdade e renascimento. Assim, a relação entre a parte verbal (o título) e a parte visual (as 

três cenas visuais) do haicai é o que potencializa ainda mais a coexistência de outros 

significados, ampliando, por conseguinte, os efeitos de sentido possíveis inscritos na 

materialidade do texto visual. 

 

4.3.2 A METONÍMIA VISUAL 

 

A metonímia é um tropo que se caracteriza por constituir uma difusão, uma 

expansão semântica, em que um valor semântico transfere-se a outro. 

Na metonímia, estabelece-se uma compatibilidade predicativa entre dois 

significados por meio da contiguidade, da proximidade, o que faz aumentar a extensão 

semântica decorrente da transferência de valores semânticos de um para outro dos 

elementos coexistentes.  

Essa compatibilidade pode ser de causa e efeito, de instrumento e autor, 

continente e conteúdo, lugar e objeto que o caracteriza, símbolo e o que ele simboliza, 

coisa e ser que ela caracteriza, autor e obra, marca e produto, abstrato e concreto, entre 

outras compatibilidades possíveis. 

Podemos tomar como exemplo de metonímia visual a ilustração da página de 

rosto do livro O guarda-chuva do vovô (2008), de Carolina Moreyra, com ilustrações de 

Odilon Moraes (figura 62). Entretanto, só podemos tomá-la como um tropo, efetivamente, 

ao término da leitura do livro. Isso porque, no início da leitura, quando ainda não 
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conhecemos a história, a ilustração pode ser identificada apenas como uma forma visual 

figurativa incumbida da apresentação de seu referente indicado no título nominal da obra, 

que inclui o objeto central da história: o guarda-chuva do vovô. 

Contudo, tal objeto, no decorrer da narrativa verbo-visual, vai deixando de ser 

mera forma visual figurativa para transformar-se no símbolo do avô que, após a morte, faz-

se presente na vida da neta por meio do objeto que lhe pertencera. 

 

 

 

 

       

Assim, ao fim da leitura, se voltarmos à página de rosto, veremos que a ilustração 

do guarda-chuva assumirá o estatuto de forma visual representativa em decorrência da 

relação de contiguidade estabelecida entre o símbolo – o guarda-chuva – e o simbolizado – 

a presença do avô na vida da neta mesmo após sua morte. Isso só é possível devido à 

compatibilidade entre esses dois significados. 

 

4.4 A IMAGEM NAS LINGUAGENS HÍBRIDAS VERBO-VISUAIS E VISUAIS-VERBAIS: O LIVRO 

COM ILUSTRAÇÃO E O LIVRO ILUSTRADO 

 

Partindo do princípio de que todas as linguagens, quando manifestas, são híbridas, 

Santaella (2009) propõe um cartograma para marcar os principais cruzamentos entre as 

matrizes sonora, visual e verbal que se processam nos sistemas de signos mais 

Figura 62 – Página de rosto do 

livro O guarda-chuva do vovô 



174 

 

conhecidos
109

. Nesse cartograma, há duas linguagens híbridas que dizem respeito mais 

diretamente às duas relações básicas que se estabelecem entre palavra e imagem nos livros 

de potencial destinação infantil: as linguagens verbo-visuais, que associamos mais 

intimamente aos livros com ilustração, dada a prevalência do verbal sobre o visual; as 

linguagens visuais-verbais, que associamos aos livros ilustrados, dada a prevalência do 

visual sobre o verbal
110

. No entanto, essas associações são relativamente frágeis, uma vez 

que as relações palavra-imagem e imagem-palavra assumem diferentes modos de tensão e 

graus de intensidade nos livros de potencial destinação infantil, em virtude das 

especificidades de cada uma destas duas formas de linguagem, a visual e a verbal, 

especificidades essas indicadas por Santaella (2012), entre as quais destacamos as 

seguintes:  

 

i) os elementos constitutivos das formas visuais são percebidos de forma 

holística – totalizante e simultânea –, mesmo que alguns detalhes saltem aos 

olhos de quem as aprecia mais que outros, enquanto que as formas verbais 

são  compreendidas a partir de sua apropriação linear e sucessiva: lê-se uma 

palavra após a outra; 

 

ii) o princípio da representação das formas visuais é a semelhança entre a 

imagem e o que ela designa, enquanto que as formas verbais mantêm uma 

relação arbitrária com o que elas designam, não havendo semelhança entre as 

palavras e aquilo a que fazem referência; 

 

iii) as formas visuais representam essencialmente o que é da ordem do visual, 

enquanto as formas verbais “descrevem as impressões de todas as percepções, 

não apenas visuais, mas também acústicas, olfativas, térmicas ou táteis” (id., 

ibid., p. 108); 

 

iv) as formas visuais são mais eficientes para a representação do espacial-visual, 

enquanto que as formas verbais são mais eficientes para a representação de 

aspectos temporais e passagens de tempo; 

 

                                                             
109 As linguagens híbridas resultado desses cruzamentos, apontadas de forma não exaustiva pela autora, são 

as seguintes: linguagens sonoro-verbais (orais), linguagens sonoro-visuais, linguagens visuais-sonoras, 

linguagens visuais-verbais, linguagens verbo-sonoras, linguagens verbo-visuais, linguagens verbo-visuais-

sonoras. 

110
 Contudo, quando nos referimos a esses textos híbridos, os chamamos de verbo-visuais, mesmo que haja a 

prevalência das formas visuais sobre as formas verbais. 
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v) as formas visuais apresentam apenas coisas particulares, individuais, jamais a 

classe geral dos objetos, enquanto que as formas verbais podem apresentar 

tanto o particular quanto o geral. 

 

Nos livros de potencial destinação infantil, formas visuais e formas verbais se 

reportam umas às outras, estabelecendo entre si modos distintos de relacionamento.  

Atualmente, a elevada qualidade artística das ilustrações, a crescente importância da parte 

visual do texto na conformação desses livros, aliadas à atual sofisticação dos processos de 

editoração e impressão, têm levado estudiosos do livro, da literatura e da leitura a 

investigar mais profundamente as relações palavra-imagem nas quais se evidencia cada vez 

mais a prevalência da imagem.  

 

Hoje, a ilustração encheu a página e foi absorvida pela avidez do papel branco e 

seco; cresceu, como um dilúvio, até aos limites do “corte” das folhas do livro e 

transbordou mesmo para além do seu espaço visível e material, deixando que 
sejamos nós, os leitores, a prolongá-la num espaço aéreo envolvente ao livro e às 

nossas mãos. (MAIA, 2007, p. 3). 

 

Com o propósito de melhor compreender as formas visuais, mas também de 

investigar seu caráter artístico-estético, e ainda suas implicações no trabalho dinâmico de 

produção de sentidos pelo leitor, busca-se estabelecer classificações, categorias, tipologias 

que deem conta de distinguir a natureza das relações palavra-imagem, bem como os modos 

de essas relações conformarem o livro, tornando-o um objeto estético. Isso tem se revelado 

sempre um grande desafio, já que o campo da literatura para crianças, tão fecundo, 

diversificado e inovador, mantém-se em permanente estado de transformação e reinvenção, 

resistindo às amarras de certas categorizações, ainda que não prescinda delas.  

A despeito das dificuldades, alguns pesquisadores tomam para si essa necessária 

tarefa classificatória. É o caso da pesquisadora francesa Sophie Van der Linden (2011a), 

que o faz com o objetivo de destacar o livro ilustrado – tipo editorial que deu lugar, há pelo 

menos três décadas, segundo Arizpe e Styles (2004), a uma revolução silenciosa na 

literatura infantil –, distinguindo-o de outras sete tipologias de livros que contêm 

ilustrações, quais sejam: livros com ilustração, primeiras leituras, histórias em quadrinhos 

(HQ), livros pop-up, livros-brinquedo, livros interativos, livros imaginativos
111

 [imagiers]. 

                                                             
111 Livros cuja organização material e funcionalidade específicas são indissociáveis e que visam à aquisição 

da linguagem por meio do reconhecimento de imagens figurativas de caráter referencial, acompanhadas ou 

não de equivalentes linguísticos.  No Brasil, esse tipo de livro encontra equivalência com publicações 

destinadas a crianças bem pequenas, em que a uma imagem se associa uma palavra ou um enunciado curto, 
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Todos esses tipos de livros podem conter gêneros diversos, como o conto, a poesia, entre 

outros. Esse é o motivo de Linden (2011a, p. 29) considerar o livro ilustrado “uma forma 

específica de expressão” e, assim como outros pesquisadores, tratá-lo como um tipo 

editorial, e não um gênero, posição com a qual estamos de acordo.  

Tendo em vista a análise do nosso corpus primário, interessa-nos, portanto, 

destacar a diferença estabelecida entre estes dois dos tipos editoriais: os livros com 

ilustração
112

; os livros ilustrados
113

. Linden assim os define: 

 
Livros com ilustração: obras que apresentam um texto acompanhado de 
ilustrações. O texto é espacialmente predominante e autônomo do ponto de vista 

do sentido. O leitor penetra na história por meio do texto, o qual sustenta a 

narrativa. 

[...] 

Livros ilustrados: obras em que a imagem é espacialmente preponderante em 

relação ao texto, que aliás pode estar ausente [...]. A narrativa se faz de maneira 

articulada entre texto e imagens. (LINDEN, ibid., p. 24). 

 

Mesmo propondo tal distinção, Linden (2011b), que considera o livro ilustrado herdeiro 

do livro com ilustração, reconhece a arduidade em defini-lo e apreendê-lo: 

 

o álbum [livro ilustrado] é uma forma original, livre, que permanece em parte, e 

felizmente inalcançável. Esse tipo de livro escapa a toda tentativa de fixação das 

suas regras de funcionamento. Sua diversidade e flexibilidade contrariam 

frequentemente as tentativas de modelização dos seus princípios e exige uma 

constante atualização de certezas. Qualquer tabela, qualquer esquema pré-

estabelecido (sic) se revela vão. Enfim, o álbum inventa suas próprias críticas. É 

partindo de cada produção que o olhar se aguça, que as ferramentas, muitas e 

variadas, devem ser mobilizadas. Em qualquer domínio, mas certamente mais 

aqui do que em outros lugares, é necessário começar, pela análise ou pela leitura 
crítica, da singularidade da obra e compreender a maneira como ela forma um 

todo coerente no qual todos os elementos combinados fazem sentido. (LINDEN, 

ibid., p. 151) 

 

                                                                                                                                                                                         
sem, no entanto, chegar a ser identificado com uma categoria específica, como a indicada por Linden 

(2011a). 

112 Os livros com ilustração, em Portugal, Espanha e demais países hispânicos, são denominados de livros 

ilustrados. 

113 O que no Brasil chamamos de livro ilustrado em países de língua inglesa é chamado hoje de picturebook. 

Em Portugal, Espanha e demais países hispânicos, o livro ilustrado é designado como álbum ou álbum 

ilustrado. O texto do Editorial do terceiro número da revista da Cátedra Unesco de Leitura-PUC Rio, Leitura 

em Revista, publicado em outubro de 2011, assinala a instabilidade da terminologia desse tipo editorial no 

Brasil, mencionando o fato de algumas editoras, como as Edições SM, terem assumido a influência da língua 

espanhola e de Portugal, denominando-o livro álbum ou álbum ilustrado, enquanto outras optaram pela 

denominação livro ilustrado. Hoje, essa última denominação prevalece, até mesmo em função de sua difusão 

nos livros traduzidos pela Cosac Naify de autoria de Linden (2011a) e Nikolajeva e Scott (2011), até agora as 

principais obras que discutem o conceito de livro ilustrado no Brasil. 
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Orientando-se por outros critérios, Cecilia Silva-Díaz (2006) considera que a 

denominação livro ilustrado pode abarcar livros muito diversos, como narrações visuais, 

contos populares ilustrados, livros de listas e catálogos, livros de imagens, livros pop-ups e 

até livros de não ficção. A despeito das diferenças nas classificações dos livros com dupla 

semiose, Linden e Silva-Díaz concordam sobre os dois principais atributos estáveis no 

conjunto identificado com os livros ilustrados: i) a preponderância da imagem na maioria 

das páginas; ii) a confluência de dois códigos, o verbal e o visual, a não ser naqueles livros 

constituídos exclusivamente por imagens
114

.  

Peter Hunt, assim como Linden (2011a), distingue livros ilustrados e livros com 

ilustração, argumentando que o fato de a ilustração alterar o modo como se lê o texto 

verbal é muito mais determinante naquele primeiro tipo editorial do que neste último. É no 

livro ilustrado que a complexa relação entre palavra e imagem é explorada, podendo as 

palavras “aumentar, contradizer, expandir, ecoar ou interpretar as imagens – e vice-versa” 

(HUNT, 2010, p. 234). No entanto, Hunt (ibid.) considera o livro ilustrado um gênero, e 

não um tipo editorial, assim como Díaz Armas (2006, p. 39), que o concebe como um 

gênero narrativo misto, “en el que palabra e imagen conviven reforzándose, 

complementándose y aun contradiciéndose.”
115

 

Ao tratar das relações entre palavra e imagem, Díaz Armas (2008; 2003) 

considera que, tanto nos livros com ilustração quanto nos livros ilustrados, as ilustrações 

são amplificadoras e sobreinformativas, além de contribuírem para o interesse pela leitura, 

para a experiência e formação estética do leitor, com a ressalva de que no livro ilustrado 

essa contribuição se efetiva de modo mais sistemático que no livro com ilustração.  

São as seguintes as características apontadas por Díaz Armas (2008) como 

definidoras do livro com ilustração: i) a parte visual do texto é quase sempre auxiliar em 

relação à parte verbal; ii) a ilustração, geralmente, é concebida e elaborada depois que o 

texto literário já está escrito; iii) a presença ou a ausência de ilustrações não é determinante 

para o desenvolvimento da trama ficcional. Já o livro ilustrado moderno definir-se-ia pelas 

                                                             
114 No Brasil, os livros constituídos exclusivamente por imagens são denominados livros de imagem. A 

categoria Imagem foi instituída pelo Prêmio FNLIJ em 1982, em decorrência do crescente protagonismo das 

ilustrações nos livros destinados à infância e consequente aumento no número de publicações que continham 

narrativas construídas somente por formas visuais. Em Portugal, os livros de imagem são denominados 

álbuns exclusivamente visuais. 

115 Tradução nossa: “no qual palavra e imagem convivem reforçando-se mutuamente, complementando-se e, 

ainda, contradizendo-se uma à outra”.  
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seguintes características, segundo o autor: i) a união das linguagens verbal e visual, partes 

indissolúveis de um só texto cujo sentido é reconstruído pelo leitor/espectador, ocorre em 

mútua cooperação; ii) a imagem é parte fundamental da narração; iii) o efeito buscado é a 

percepção global, completa, do texto pelo leitor. 

No Brasil, Ricardo Azevedo (2008)
116

 não entra no mérito da distinção entre 

livros com ilustração e livros ilustrados, mas propõe um agrupamento dos livros de 

potencial destinação infantil em função dos diferentes graus de relação entre palavra e 

imagem, com a ressalva de que nem sempre é fácil se estabelecerem fronteiras muito claras 

entre os seguintes grupos: 

 

i) livros-texto: livros sem imagens, a não ser eventualmente em uma ilustração 

de capa; 

 

ii) livros texto-imagem: livros cujo texto escrito vem acompanhado de imagens 

que são, nitidamente, secundárias, em geral, pequenas ilustrações e vinhetas. 

Em tese, se publicado sem as ilustrações, o livro não sofreria grande perda em 

seu universo significativo; 

 

iii) livros mistos: livros cujo texto escrito e cujas imagens estão nivelados, são 

complementares entre si e atuam dialogicamente, sendo as partes verbal e 

visual imprescindíveis para seu universo significativo; 

 

iv) livros imagem-texto: livros em que o texto escrito é nitidamente secundário às 

imagens; 

 

v) livros sem texto escrito: livros cujos enredos são criados e construídos 

exclusivamente através de imagens. 

 

A divisão proposta por Azevedo (ibid.) apoia-se na necessidade de 

estabelecimento de uma gradação das relações palavra-imagem. Contudo, dada a 

abrangência dessas relações, torna-se difícil, por exemplo, definir os livros mistos. Se 

consideramos a distinção entre livros com ilustração e livros ilustrados, os dois últimos 

grupos indicados por Azevedo (ibid.), certamente, encontram correspondência com os 

livros ilustrados, mas, e os livros mistos, caracterizados pela imprescindibilidade de cada 

parte – verbal e visual – para a significação da obra? Tal grupo desafia a perspectiva dual 

                                                             
116

 Mantivemos a expressão “texto escrito”, adotada por Azevedo, embora, em nossa concepção, as partes 

verbal e visual integrem um todo de sentido formado pelo texto. 
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de classificação que, por vezes, mostra-se pouco precisa, tendo em vista a complexidade 

que cerca a natureza híbrida dos livros de potencial destinação infantil. Há livros em que a 

parte verbal do texto preexiste às ilustrações que lhe foram acrescentadas, passando a 

integrar o universo de significação da obra de tal modo que, se retiradas, acarretariam 

perdas expressivas no todo de sentido. Assim, os livros mistos parecem não corresponder 

nem completamente aos livros com ilustração, nem completamente aos livros ilustrados, 

constituindo uma gradação entre um e outro tipo editorial. A gradação nas relações 

palavra-imagem proposta por Azevedo, e também admitida por outros autores, no entanto, 

é refutada por Shulevitz (apud RAMOS, 2011), que define o livro ilustrado por oposição 

ao livro com ilustração, considerando que a diferença entre eles não é “uma diferença de 

‘grau’, mas um conceito de livro substancialmente diferente” (RAMOS, ibid., p. 18). 

Nikolajeva e Scott (2011) também propõem uma categorização dos livros, 

partindo do pressuposto de que há dois extremos na dinâmica palavra-imagem – um texto 

sem imagens (palavra) e um livro de imagem (imagem). Entre esses extremos, outras 

categorias, que se dividem em narrativas e não narrativas, são apresentadas em um 

espectro revelador da diversidade das dinâmicas entre palavras e imagens, mas essa divisão 

entre texto narrativo e não narrativo não se aplica à classificação mais pormenorizada do 

livro ilustrado, que se situa do mais próximo do extremo palavra para o mais próximo do 

extremo imagem. As categorias do livro ilustrado propostas pelas autoras são as seguintes: 

i) livro ilustrado simétrico (duas narrativas mutuamente redundantes); ii) livro ilustrado 

complementar (palavras e imagem preenchem uma a lacuna da outra); iii) livro ilustrado 

“expansivo” ou “reforçador” (a narrativa visual apoia a verbal, a narrativa verbal depende 

da visual); iv) livro ilustrado de contraponto (duas narrativas mutuamente dependentes); v) 

livro ilustrado “siléptico” (com ou sem palavras; duas ou mais narrativas independentes 

entre si).  

Dentre essas categorias do livro ilustrado, as autoras dão destaque à categoria 

livro ilustrado de contraponto, analisando os modos como o emprego do contraponto pode 

se dar e elegendo-o como a categoria por excelência para a definição do livro ilustrado.  

No contraponto, palavras e imagens fornecem informações alternativas ou, de algum 

modo, se contradizem, estimulando a imaginação do leitor e resultando em uma 

diversidade de interpretações.  

Quanto à primeira categoria do livro ilustrado estabelecida pelas autoras, a de 

livro ilustrado simétrico, mais próxima do extremo palavra, a nós nos parece que não só se 
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afasta da concepção de livro ilustrado, na medida em que a pressuposição da redundância 

mútua entre os textos verbal e visual implicaria a dispensabilidade do texto visual, como 

também contrariaria o entendimento de que a ilustração, seja no livro com ilustração, seja 

no livro ilustrado, é uma “nova criação” do texto verbal, que “vive sua plenitude na 

relação com [esse] texto na medida em que é a evidência de um (único) acontecimento”, 

como afirma o ilustrador e pesquisador Marcelo Ribeiro no texto de sua entrevista 

(Apêndice B, p. 323). Ribeiro considera que a ilustração é fruto de um processo de 

tradução, não podendo, portanto, resultar em mera imitação ou apêndice do texto verbal: “a 

imagem abrirá sempre novas possibilidades para o texto e, a cada leitura das palavras, o 

leitor terá outra visão da imagem” (Apêndice B, p. 323). Maia também compartilha desse 

entendimento, ao afirmar: 

 

cada obra publicada e assinada por um escritor e um ilustrador é uma obra 

diferente, autonomamente diferente, de outra publicada com o mesmo texto 

escrito e outro ilustrador. Nas obras cinematográficas isso é relativamente claro e 

duas obras realizadas por dois realizadores diferentes sobre o mesmo texto 

literário têm total autonomia e são, de facto, encaradas como tal. Na edição de 

livros ilustrados117, infelizmente, ainda não se passa o mesmo e as luzes das 

ilustrações talvez não sejam suficientes para iluminar os textos críticos e os 

obrigar a desenvolver diferentes estratégias de leitura. (MAIA, 2007, p. 6) 

 

Ana Margarida Ramos (2011), por seu turno, assim como Díaz Armas (2003; 

2008), indica algumas aproximações entre os livros com ilustração e os livros ilustrados, 

que partilham a presença de ilustrações abundantes, o formato e outros elementos textuais, 

mas também mostra que eles se distinguem pela incapacidade de a parte verbal do texto 

integrante do livro ilustrado, isoladamente, contar uma história e afirmar-se, por si só, 

como uma narração. Para a pesquisadora, os livros ilustrados são fruto tanto da estreita 

relação entre linguagens distintas que se unem para contar uma história quanto do modo de 

conformação e organização de elementos, sobretudo os paratextuais: 

 
a capa dura, o formato grande (ou diferente), variando de acordo com o 

conteúdo e com os objectivos da edição, a publicação num papel de qualidade 

superior, visível na gramagem elevada, o reduzido número de páginas, a 

presença abundante e profusa de ilustrações, a impressão em policromia, 

permitindo uma amplitude quase infinita no que aos jogos de cores diz respeito, 
a presença de um texto de reduzida extensão apresentado com caracteres de 

grande dimensão (e, às vezes, de tamanho variável) e, finalmente, a qualidade e 

o cuidado com o design gráfico da publicação, alvo de um investimento 

particular. (RAMOS, ibid., p. 18-19) 

                                                             
117

 Como o autor é português, quando fala de livros ilustrados, na verdade, se refere aos livros com 

ilustração. 
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No entanto, Ramos (ibid.) ressalta que a conformação e a organização desses 

elementos paratextuais também podem ser partilhadas pelos livros com ilustração, o que 

levaria a ter que se considerar a relação particular entre palavra e imagem como o principal 

traço distintivo desses dois tipos editoriais. Por outro lado, essa mesma relação acaba por 

aproximar os livros ilustrados de outras “formas editoriais contíguas como, por exemplo, a 

banda-desenhada
118

 ou a novela gráfica, com as quais também se relaciona em termos de 

influência mútua” (id., ibid., p. 19).  

Odilon Moraes, na entrevista que nos concedeu (Apêndice C, p. 329), constrói 

imagens bastante interessantes para tentar distinguir livros com ilustração e livros 

ilustrados: “falar de livro com ilustração e de livro ilustrado é como você falar de rádio e 

cinema. Não se pode dizer que são a mesma coisa. No rádio, você fecha os olhos e ouve 

melhor. No cinema, se você fecha os olhos, perde a história”. Contudo, Moraes admite 

haver livros que ficam “no meio do caminho” entre o livro com ilustração e o livro 

ilustrado. 

A apresentação de diferentes perspectivas classificatórias dos livros de potencial 

destinação infantil constituídos por linguagem híbrida – verbal e visual – nos dá a 

dimensão da complexidade não só das relações palavra-imagem, seja em virtude da 

tendência logocêntrica dos estudos críticos sobre o livro de potencial destinação infantil, 

seja em virtude de as pesquisas sobre a imagem visual nesses livros só terem se adensado e 

se intensificado nas duas últimas décadas do século XX. A classificação dual livro com 

ilustração e livro ilustrado surge, portanto, em decorrência da necessidade de definição do 

tipo editorial que emerge, com força e expressividade, a partir dos anos de 1960, e que no 

Brasil só passou a ser reconhecido como tal na passagem do século XX para o XXI, o livro 

ilustrado, contemplado nos subitens a seguir. 

 

4.5 APONTAMENTOS SOBRE A TRAJETÓRIA DAS ILUSTRAÇÕES NOS LIVROS DESTINADOS À 

INFÂNCIA: ANTECEDENTES DO LIVRO ILUSTRADO 

 

A maioria dos pesquisadores que estudam o livro ilustrado e suas origens 

mencionam como o precursor por excelência desse tipo editorial o teólogo e filósofo da 

Educação John Amos Comenius (1592-1670), por sua obra Orbis Sensualium Pictus 

                                                             
118 As histórias em quadrinhos, em português do Brasil. 
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(1658), primeiro livro em que ilustrações aparecem intimamente associadas ao texto 

verbal. Mais de um século antes, porém, o historiador e escritor português João de Barros 

(1496-1570), publicara a Cartilha para aprender a ler (conhecida como Cartinha de João 

de Barros), primeira parte da Grammatica da Língua Portuguesa com os Mandamentos da 

Santa Madre Igreja, que, segundo José António Gomes (1998, p. 6), “introduz elementos 

lúdicos que procuram facilitar a consecução das finalidades didácticas e moralizantes da 

obra, uma vez que são apresentados os desenhos dos objectos com as palavras 

correspondentes e as respectivas letras iniciais”. Assim, a ideia de apresentar imagens 

associadas a palavras já se verificava na publicação desse escritor português do século 

XVI.  

Salisbury (2005), ainda que mencione como o primeiro protótipo do livro com 

ilustrações europeu a obra alemã Kunst und Lehrbüchlein, publicada em Frankfurt em 

1580, com gravado em madeira de Jost Amman, e que aponte o Orbis Sensualium Pictus 

como o segundo grande exemplo desses primórdios, considera o manuscrito medieval, com 

suas iluminuras e iniciais decoradas, o precursor direto do livro com ilustrações moderno. 

Barbara Kiefer (2008) volta ainda muito mais no tempo, enxergando nas pinturas 

rupestres encontradas na Caverna de Chauvet ou Chauvet-Pont-d'Arc, no Sul da França, 

existentes há pelo menos trinta mil anos, os antecedentes mais remotos da atual ideia do 

livro ilustrado como forma de arte
119

: “although the cave paintings do not resemble today’s 

picturebook, they may represent a similar process” (id., ibid., p. 11)
120

. 

Não é nosso propósito esboçar aqui sequer uma breve história do livro ilustrado, 

ou mesmo discutir suas origens controversas. Em vez disso, pensamos ser mais produtivo 

demonstrar, ainda que de forma breve, como as ilustrações sempre estiveram presentes na 

impressão de livros especificamente destinados à infância a partir do século XVIII, com a 

impressão realizada, então, por meio da xilogravura, “única técnica que permitia compor 

com versatilidade numa mesma página caracteres e figuras [nos] primeiros livros para 

crianças que continham imagens” (LINDEN, 2011a, p. 11). 

A crescente importância das imagens na produção editorial voltada para o público 

infantil, na verdade, teve seu início no século XIX, quando a impressão das ilustrações se 

                                                             
119 Kiefer e outros pesquisadores, como Sipe (2010), Nikolajeva e Scott (2011), e Medina (2014), consideram 

o livro ilustrado uma forma de arte, um objeto de arte e não uma ferramenta didática, um objeto de caráter 

meramente utilitário.  

120
 Tradução nossa: “embora as pinturas rupestres não se assemelhem ao livro ilustrado contemporâneo, elas 

podem representar um processo similar”. 
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tornou mais expressiva graças à técnica da litografia, inventada em fins do século XVIII. 

Base das técnicas de impressão atuais, foi a litografia que passou a permitir a impressão em 

cores.  

Segundo Salisbury (2005), o século XIX marca o verdadeiro auge da ilustração 

graças a tal técnica, período em que vários ilustradores se destacaram, entre eles Edward 

Lear
121

, John Tenniel
122

, Walter Crane
123

 e Randolph Caldecott
124

, este último considerado 

o pai do livro ilustrado moderno por ter sido o primeiro a analisar e experimentar mais 

intensamente a relação palavra-imagem: “antes de Caldecott, la ilustración solía repetir lo 

que contaba el texto, mientras que con él quedaran tan unidos que la única forma de captar 

plenamente su significado era verlos como un todo”
125

 (SALISBURY, 2005, p. 11). 

Segundo Powers (2008), na última década do século XIX tornou-se viável para 

impressão a reprodução mecânica do desenho original de um artista sem que um gravador 

precisasse copiá-lo à mão, como acontecia até aquele momento, elevando-se ainda mais a 

qualidade gráfico-editorial dos livros.  

No início do século XX, a produção de livros com ilustrações continuou 

avançando, especialmente na França, que soube explorar outras técnicas de impressão da 

imagem (SALISBURY; STYLES, 2012). Além disso, nesse período ocorreu uma 

crescente perda de demanda pelo desenho linear, aumentando a demanda pela pintura, já 

que as novas tecnologias de impressão favoreceram a técnica de aquarela e sua riqueza de 

efeitos. 

Nas décadas de 1950 e 1960, entra em voga um estilo mais expressivo e pictórico 

na ilustração favorecido por outras novas tecnologias de impressão. Destacamos alguns 

                                                             
121

 Pintor e escritor inglês (1812-1888). Consagrou o nonsense na literatura e divulgou o gênero poético 

conhecido como “limeriques”. No Brasil, é conhecido do público infantil pelo livro Sem cabeça nem pé, com 

tradução de José Paulo Paes e ilustrações de Luiz Maia, editado pela Ática em 1996. 

122 Ilustrador inglês (1820-1914). Tornou-se mundialmente conhecido pelas ilustrações de Aventuras de Alice 

no País das Maravilhas e Através do espelho e o que Alice encontrou por lá, de Lewis Carroll. No Brasil, a 
editora Zahar publicou em 2009 as duas obras em um só volume, com as ilustrações originais de John 

Tenniel e tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. 

123 Ilustrador e pintor inglês (1845-1915). Foi responsável por uma verdadeira revolução na qualidade 

artística dos livros infantis, por investir em elementos gráficos dos livros, inclusive escrevendo livros sobre 

teoria do design. 

124 Ilustrador inglês (1846-1886). A Caldecott Medal, que o homenageia, é concedida anualmente pela 

Association for Library Service to Children, uma divisão da American Library Association, ao ilustrador 

norte-americano mais destacado do livro ilustrado.  

125Tradução nossa: “antes de Caldecott, a ilustração costumava repetir o que contava o texto; com Caldecott, 

ilustração e texto passaram a ficar tão unidos que a única forma de captar plenamente seu significado era vê-

los como um todo” 
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ilustradores desse período cujas obras continuam sendo editadas até hoje no Brasil. É o 

caso de Leo Lionni
126

, John Burningham
127

 e Maurice Sendak
128

, que só recentemente teve 

alguns de seus livros publicados no Brasil. O mais emblemático deles, Onde vivem os 

monstros
129

, lançado em 1963 nos Estados Unidos, causou grande impacto em crianças e 

adultos, e é hoje considerado uma obra-prima e um exemplar prototípico do livro ilustrado. 

Considera-se a década de 1960 como o período em que o livro ilustrado começa a 

se configurar como uma publicação na qual uma história é contada, principalmente, através 

das imagens. Segundo Ramos (2011), é nessa época que o desenvolvimento das técnicas de 

impressão e a emergência de temas e construções narrativas ousadas e exigentes se tornam 

decisivos para o surgimento desse tipo editorial. Inclusive, de acordo com Salisbury 

(2005), é em virtude dos progressos da tecnologia da impressão desse período que um 

estilo mais expressivo e pictórico passou a se fazer presente nos livros ilustrados.  

Assim, como afirma Carina Rodrigues, ao longo de seu percurso, o livro ilustrado 

foi passando por muitas inovações: 

 
A 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) 

 

No Brasil, o primeiro autor de uma obra que se inscreve nesse tipo editorial é 

Ziraldo, com o inovador Flicts, hoje considerado um clássico da literatura infantojuvenil 

brasileira, cuja primeira edição data de 1969. Combinando formas não-representativas –

                                                             
126

 Escritor e ilustrador (1910-1999), Leo Lionni nasceu em Amsterdã, viveu parte de sua vida na Itália e se 

tornou cidadão norte-americano em 1945. Ganhou por quatro vezes a Caldecott Medal. Seus livros 

publicados no Brasil são Frederico e Cornélio, pela WMF Martins Fontes; É meu! É meu! É meu!, Peixe é 

peixe, Um ovo extraordinário, pela Martins Martins Fontes; e O pequeno azul e o pequeno amarelo, pela 

Berlendis e Vertecchia. 

127 Escritor e ilustrador inglês nascido em 1936, John Burningham é um dos pioneiros do livro ilustrado. Seus 

livros Fique longe da água, Shirley!, Hora de sair da banheira, Shirley!, e Vovô foram publicados mais 

recentemente no Brasil pela editora Cosac Naify. 

128 Escritor e ilustrador norte-americano (1928-2012). Segundo Carmen Segovia, Sendak é considerado “El 

Picaso de los libros para niños” (SEGOVIA, 2006, p. 178). O trabalho de Sendak, inicialmente, dividiu 

opiniões entre os que consideravam seus livros obscuros e os que o consideravam um pioneiro de uma nova 

maneira de narrar histórias para crianças e sobre elas. Sendak tinha grande curiosidade sobre a infância como 

um estado do ser humano a ser superado pela criança um dia após o outro, vencendo o medo, a dor, a 

ansiedade, para encontrar a felicidade. Recebeu, em 1970, o prêmio Hans Christian Andersen de Ilustração. 

129
 Primeiro título do autor publicado no Brasil em 2009 pela Cosac Naify, também responsável pelas edições 

de Na cozinha noturna (2015) e O aviso na porta de Rosie (2015). 
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apresentando elementos puros, como cores e tons, e elementos geométricos –, formas 

figurativas e representativas, Flicts é o precursor do livro ilustrado brasileiro, conceito que 

só começa a ser objeto de investigação entre nós a partir da década de 2010, com a edição 

das obras de Nikolajeva e Scott (2011), Linden (2011a) e Lee (2012) – todas publicações 

da Cosac Naify
130

. Em contrapartida, tal conceito já vinha sendo discutido, desde a década de 

1980, por pesquisadores de países da Europa e também dos Estados Unidos, empenhados 

no reconhecimento acadêmico e institucional do livro ilustrado. 

 

4.6 LIVRO ILUSTRADO: IMAGENS E PALAVRAS EM MÚTUA INTERAÇÃO 

 

O que, de fato, define, hoje, um livro ilustrado? Quais as suas principais 

características? Que aspectos o distinguem de outros tipos de livros de potencial destinação 

infantil? Quais os motivos de sua relevância para a compreensão do papel das imagens nas 

obras destinadas à infância? Essas e outras questões vêm norteando as reflexões e os 

estudos de muitos daqueles que tomam o livro ilustrado, especialmente nas duas últimas 

décadas, como seu objeto de pesquisa, objeto este que se encontra no entrecruzamento de 

muitos campos, como a literatura, a linguística, o design, as artes plásticas, a pedagogia. 

Todas as pesquisas sobre o livro ilustrado confluem no sentido de ressaltar o investimento 

que esse tipo editorial faz, de maneira intensiva, ostensiva e multifacetada, nas formas 

visuais e nos elementos paratextuais que o conformam. 

 Para Ramos, o livro ilustrado é um produto editorial de relevo no âmbito da 

literatura para a infância, que se define por elementos paratextuais como “o formato, o 

reduzido número de páginas, a impressão em policromia e, principalmente a conjugação 

sinérgica entre texto e imagem para a construção de uma forma híbrida de narrar uma 

história” (RAMOS, 2012, p. 29). Essa pesquisadora chama atenção, ainda, para a 

multiplicidade de formas dos livros ilustrados pós-modernos, resultantes de seu grande 

potencial criativo, que pode levá-los a se situar em “uma posição de interseção (crossover 

ou dual adressee) entre a literatura infantil e a literatura adulta” (id., 2011, p. 27). Se o 

                                                             
130 Casa editorial que se destacou por quase duas décadas no mercado brasileiro do livro devido ao excelente 

catálogo de obras das áreas de artes, arquitetura, cinema, crítica literária, dança, design, fotografia, moda, 

sociologia, teatro, antropologia, e de obras de literatura, especialmente de literatura voltada para o público de 

crianças e jovens. A Cosac Naify foi responsável por edições brasileiras de obras de autores considerados 

precursores do livro ilustrado moderno, como Miroslav Sasek, Bruno Munari, John Burningham e Maurice 

Sendak. Autores de livros ilustrados com produções mais recentes também integraram seus catálogos: Kvĕta 

Pacovská, Olivier Douzou, Isabel Minhós Martins, entre outros. 
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livro ilustrado foi inicialmente concebido para um público infantil ainda sem o domínio do 

sistema alfabético, hoje vem ampliando cada vez mais seu público, alcançando não só 

leitores infantis fluentes, mas também jovens e adultos, sobretudo os adultos mediadores 

de leitura.  

Linden (2011a) afirma ser o livro ilustrado um objeto visual a priori, dado o 

elevado status alcançado pela imagem. Marcado pela efervescência criativa, esse tipo 

editorial “não tem limites em termos de tamanho, materialidade, estilo ou técnica, e toda a 

sua dimensão visual, inclusive tipográfica, é em geral elaboradíssima” (id., ibid., p. 21). 

Nikolajeva e Scott (2011) consideram o livro ilustrado uma forma de arte que 

combina dois níveis de comunicação, o visual e o verbal; dois conjuntos de signos: o 

icônico e o convencional. A tensão que se estabelece entre esses conjuntos de signos 

complexos e as expectativas que um gera sobre o outro fazem com que o significado do 

todo se amplifique, se expanda. 

Medina, por sua vez, concebe o livro ilustrado contemporâneo como uma 

manifestação artística sem compromisso com didatismos, que contempla temáticas e 

estilos diversificados, sendo marcado pelo avanço no design editorial e pelas relações 

assimétricas entre seus códigos verbal e imagético: 

 
En el álbum ilustrado no solo es valorado el funcionamiento armónico entre 

textos e imágenes, elementos visuales que se unen para crear significado, 

ubicación, armonía y énfasis gráfico; sino que además, se consideran todos los 

elementos que lo integran, tales como el formato, la tipografía, el papel, los 

colores, el diseño y los acabados entre otros, componentes necesarios para su 

buena funcionalidad. (MEDINA, 2014, p. 54)131 

 

Para Escarpit, um livro ilustrado, obra na qual a ilustração predomina, podendo, 

inclusive, prescindir do texto verbal, proporciona ao leitor a liberdade da leitura da 

imagem, que pode levá-lo ao prazer do texto: 

 

el álbum es un libro abierto, un libro con múltiples accesos, con lecturas plurales, 
gracias precisamente a su doble registro textual y gráfico-pictórico, al doble 

lenguaje de la imagen y de la palabra, aspectos a mostrar a cualquiera que quiera 

abrir ese álbum. (ESCARPIT, 2006, p. 18)132 

                                                             
131 Tradução nossa: “No livro ilustrado não é valorizado somente o funcionamento harmônico entre textos e 

imagens, elementos visuais que se unem para criar significado, localização, harmonia e ênfase gráfica; para 

além disso, consideram-se todos os elementos que o integram, tais como o formato, a tipografia, o papel, as 

cores, o desenho e os acabamentos, entre outros, componentes necessários para sua boa funcionalidade.”  

132 Tradução nossa: “o livro ilustrado é um livro aberto, um livro com múltiplos acessos, com leituras plurais 

em virtude, precisamente, de seu duplo registro textual e gráfico-pictórico, da dupla linguagem da imagem e 

da palavra, aspectos evidentes para qualquer um que se disponha a abri-lo.”  



187 

 

Lawrence Sipe (1998) considera que no livro ilustrado existe uma relação 

sinérgica entre texto e ilustração, já que o sentido só se produz pelas interações ou 

transações entre essas duas partes, e não pela sua simples união ou associação. A esse 

autor, interessa investigar, com base em diferentes teorias – a Estética da Recepção, a 

Semiótica, entre outras – como se dá, na cabeça do leitor, o processo de intercâmbio entre 

palavras e imagens no livro ilustrado.  

Enquanto no texto verbal as informações são veiculadas sucessivamente, 

sequencialmente, processando-se, portanto, no eixo temporal, no texto icônico as 

informações são veiculadas simultaneamente, em uma rede difusa, processando-se, por 

conseguinte, no eixo espacial. Sendo assim, o livro de imagem – como o cinema, o teatro, 

a ópera – é uma forma de arte híbrida, constituída por mais de uma semiose, baseada tanto 

na sucessão, informada predominantemente pelo texto verbal (tempo), quanto na 

simultaneidade, informada predominantemente pelo texto icônico (espaço). 

Predominantemente porque a linguagem verbal não é puramente linear, já que a produção 

de sentidos se dá de forma totalizante, e a linguagem imagética não é puramente espacial 

porque, ainda que sua apreciação se dê, inicialmente, de forma totalizante, posteriormente 

se verifica a necessidade de decompô-la em diferentes partes, dado seu dinamismo. Isso é 

determinante para a compreensão de como se produzem os efeitos de sentido nessa 

modalidade literária cuja parte verbal do texto impulsiona a continuidade da leitura e cuja 

parte visual do texto convida à contemplação mais atenta e demorada. 

Nesse sentido, as demandas apresentadas pela prática de leitura do livro ilustrado 

criam uma tensão entre dois impulsos contrários: o de não interromper o fluxo narrativo 

exigido pelo texto escrito; o de se deter nas ilustrações, contemplando-as: “the verbal text 

drives us to read on in a linear way, where the illustrations seduce us into stopping to look” 

(SIPE, ibid., p. 101)
133

. 

Segundo Sipe (ibid.), essa tensão gera no leitor a necessidade ora de voltar atrás, 

ora de seguir adiante nas páginas do livro ilustrado, a fim de estabelecer as seguintes 

relações: i) da ilustração de uma página com as ilustrações da página anterior e da página 

posterior; ii) do texto verbal de uma página com as ilustrações da página anterior e da 

página posterior; iii) da interação entre o texto verbal e a ilustração de uma página com as 

interações precedentes e subsequentes. Nesse sentido, o livro ilustrado implica, 

                                                             
133

 Tradução nossa: “o texto verbal nos direciona para ler de um modo linear, enquanto as ilustrações nos 

seduzem a parar para olhar”. 
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necessariamente, releitura: “the best and most fruitful readings of picturebooks are never 

straightforwardly linear, but rather involve a lot of rereading, turning to previous pages, 

reviewing, slowing down, and reinterpreting”
134

 (SIPE, 2010, p. 73). 

Sipe (ibid.) aponta mais algumas outras características do livro ilustrado, quais 

sejam: i) a concisão (as obras costumam ter cerca de 32 páginas); ii) a pequena quantidade 

de texto verbal em cada página e ilustrações ocupando a maior parte do espaço; iii) a 

necessidade de ilustrações, sem as quais o livro deixaria de existir, dada a incompletude da 

parte verbal do texto; iv) a relevância dos paratextos – capa, contracapa, guardas, folha de 

rosto, entre outros – para a produção de efeitos de sentido no livro ilustrado. Como afirma 

Sipe (ibid., p. 74), “the picturebook is an art object, an aesthetic whole; that is, every one 

of its parts contributes to the total effect, and therefore every part is worthy of study and 

interpretation”
135

.   

Muitas características do livro ilustrado contemporâneo não se aplicam 

exclusivamente a ele, uma vez que podem ser observadas também em outros tipos 

editoriais, como nos livros com ilustração, por exemplo. No entanto, é a ocorrência 

conjunta das características indicadas a seguir o que torna o livro ilustrado um tipo 

editorial singular: 

 

i) a concepção das partes visual e verbal do texto, em geral, ocorre em uníssono, 

ou seja, o texto é produto de um só autor ou de dois ou mais autores que 

trabalham em estreita parceria, de modo que cada uma das partes dialoguem 

intimamente entre si, preencham as lacunas uma da outra e sejam 

imprescindíveis para a configuração de um todo de sentido; 

 

ii) as partes visual e verbal do texto, marcadas por significativa e importante 

assimetria entre suas formas, podem estabelecer entre si relações de diferentes 

naturezas; 

 

iii) a parte visual é espacialmente preponderante em relação à parte verbal do 

texto, que pode mesmo inexistir; 

 

                                                             
134 Tradução nossa: “as melhores e mais frutíferas leituras dos livros ilustrados nunca são diretamente 

lineares; ao contrário, envolvem muita releitura, voltando às páginas anteriores, revisando, avançando mais 

devagar, e reinterpretando”. 

135 Tradução nossa: “o livro ilustrado é um objeto de arte, um todo estético; isto é, cada uma de suas partes 

contribui para o efeito total, e, portanto, cada parte é digna de estudo e interpretação”.  
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iv) a parte visual do texto geralmente é mais elaborada e complexa que a parte 

verbal; 

 

v) a página dupla é o espaço por excelência onde se inscrevem livremente 

imagens e palavras na organização do texto; 

 

vi) as imagens da parte visual ligam-se necessariamente umas às outras, seja na 

sucessão das páginas duplas, seja no âmbito do livro como um todo – 

conjunto de texto e de paratextos; 

 

vii) os componentes físicos do livro e seus paratextos, em geral, tornam-se partes 

integrantes da narrativa, justamente porque as imagens tendem a se expandir 

para além do espaço da página dupla; 

 

viii) a conjugação da parte visual com a parte verbal do texto imprime um ritmo 

mais ou menos acelerado à narrativa, ritmo esse que pode ser determinado 

também pela diagramação; 

 

ix) a diagramação é marcada por grande liberdade formal e dinamismo; 

 

x) as páginas, em geral, não são numeradas muito em função de a página dupla 

constituir um todo de sentido, e numerar cada uma das partes desse todo (a 

página par e a página ímpar), seria, de certo modo, um contrassenso.  

 

Esse rol de características do livro ilustrado não pretende ser exaustivo e, em certo 

sentido, marca-se pelo caráter de efemeridade, dadas as constantes mudanças e os 

inevitáveis avanços desse tipo editorial. Contudo, reveste-se de certa importância na 

medida em que representa uma tentativa de delimitação do objeto investigado para investi-

lo de identidade própria em relação a demais categorias e formas editoriais. 

Hoje sabemos que o livro ilustrado trouxe grandes contribuições para o 

desenvolvimento de outros tipos editoriais também destinados à infância, especialmente o 

livro com ilustrações.  

Se o livro com ilustrações esteve na origem do livro ilustrado, hoje se vale de 

grande parte de suas características, investindo no tratamento artístico-estético das formas 

visuais associadas às formas verbais e na exploração dos elementos paratextuais que cada 

vez mais confluem para a produção dos efeitos de sentido.  

Desse modo, uma das importantes contribuições do livro ilustrado é o crescente 

aprimoramento do livro com ilustrações, o que faz com que a categorização dual livro com 
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ilustração / livro ilustrado mostre-se cada vez mais questionável e pouco satisfatória, uma 

vez que, atualmente, há livros que não se enquadram inteiramente nem em uma, nem em 

outra categoria. Trata-se daqueles livros em que a parte visual do texto assume um valor 

exponencial para sua significação global, a despeito da total autonomia de que a parte 

verbal desse texto possa se revestir.  

Tomemos como exemplos que desafiam essa categorização dual aqueles livros 

cujos textos literários são preexistentes às suas ilustrações (como os do nosso corpus 

primário), com inserção inicial no sistema literário exclusivamente pela matriz verbal, e 

que, quando editados como textos híbridos, apresentam características formais que os 

aproximam dos livros ilustrados. Tais livros são classificados como livros com ilustração, 

se se observa o conjunto de suas características, mesmo que sua parte visual inaugure 

novas possibilidades significativas, tornando-se, para isso, imprescindível; mesmo que suas 

partes verbal e visual se revistam, ambas, de importância para a significação global da 

obra; mesmo que uma parte complemente a outra, cada uma a partir de seu potencial 

específico. Assim, se a preexistência do texto verbal e sua soberania em edições anteriores 

afastam essas publicações da categoria livro ilustrado, em certo sentido, também as 

distanciam dos livros com ilustração, cujo conceito se apoia na dispensabilidade das 

formas visuais.   

É este o caso do livro Ismália
136

 (2014), em que o poema de Alphonsus de 

Guimaraens
137

 é acrescido de muitos outros efeitos de sentido quando com ele interagem 

as monocromáticas ilustrações de Odilon Moraes, que vão do mimético ao simbólico, que 

intensificam o teor dramático e soturno do poema, e que funcionam do modo como 

descreve Ramos (2010, p. 13): “fornece[ndo] pistas de leitura, mais ou menos claras, 

pisca[ndo] o olho ao leitor, jogando com ele uma espécie de jogo de revela/esconde e 

pondo à prova as suas capacidades”.  

A tensão entre as partes verbal e visual do texto, que estabelecem entre si uma 

relação semântica de complementaridade, bem como o requinte e a originalidade dos 

peritextos na composição do projeto gráfico – a encadernação sanfona capa dura orienta a 

                                                             
136 Livro publicado pela Cosac Naify em 2006, com ilustrações e projeto gráfico de Odilon Moraes. O poema 

teve quatro versões. A primeira foi publicada em 1910 no jornal A Gazeta de São Paulo, com o título Ofélia. 

A segunda, também de 1910, foi publicada nos diários mineiros O Germinal e Jornal do Comércio. A 

terceira versão data de 1915. A quarta e última versão, publicada em uma edição póstuma de 1923, foi 

organizada pelo filho do poeta, o escritor João Alphonsus, que substituiu o título Ofélia por Ismália. É essa a 

versão que figura na publicação da Cosac Naify. 

137 Poeta simbolista mineiro cuja obra se fundamentou nos temas do misticismo, do amor e da morte. 
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leitura do texto em continuum de cima para baixo, verticalmente; o livro tem fino 

acabamento e é acondicionado em um estojo; a presença e a ausência de moldura nas 

ilustrações alternam-se, transformando os quartetos, originalmente distribuídos em cinco 

estrofes, em um conjunto total de dez dísticos; a diagramação do texto verbal, integrada às 

ilustrações, reforça a polaridade céu/mar e as antíteses subir/descer perto/longe, 

constitutivas no texto poético –, fazem com que Ismália se aproxime da categoria livro 

ilustrado, sem, no entanto, poder ser assim classificado, caso se considerem as 

ponderações de Nikolajeva e Scott (2011). Isso porque suas ilustrações estariam 

necessariamente subordinadas às palavras, e o poema, sem as imagens, continuaria a ser 

basicamente o mesmo. As autoras assim justificam sua compreensão a respeito de textos 

que preexistem às suas ilustrações: 

 
O mesmo texto pode ser ilustrado por diferentes artistas, que transmitem 
diferentes interpretações (muitas vezes contrárias à intenção original), mas a 

história continuará basicamente a mesma e pode ainda ser lida sem considerar as 

imagens. [...] As muitas edições ilustradas das histórias da Bíblia, contos 

populares, os contos de Perrault, Grimm ou Andersen entram nessa categoria. 

[...] Mesmo que tenhamos referências para algumas ilustrações, talvez por ter 

crescido com elas, o texto não depende de ilustrações para transmitir sua 

mensagem essencial. (id., ibid., p. 23-24) 

 

Se um mesmo texto literário pode ser ilustrado por diferentes artistas, sua 

preexistência às ilustrações não impedirá que a edição que o transforma em parte de um 

texto híbrido possa reunir características que a aproximem significativamente do livro 

ilustrado.  

Por outro lado, se em uma edição ilustrada de um texto literário, as ilustrações, 

devido ao seu caráter de dispensabilidade, podem funcionar mais como paratexto do que 

como texto, em outra edição do mesmo texto literário as ilustrações que lhe são acrescidas 

podem alcançar efetivamente o estatuto de texto devido à natureza da relação que passam a 

estabelecer com a parte verbal preexistente. Nesse caso, as ilustrações não seriam 

prescindíveis, e não seriam, portanto, elementos paratextuais, mas parte integrante do 

texto. 

Nesse sentido, pensar os livros de potencial destinação infantil para além de suas 

tipologias, depreendendo as particularidades das relações palavra-imagem e o valor dos 

paratextos, para buscar compreender como se constituem suas respectivas discursividades, 

parece-nos o mais relevante.  
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É disso que nos ocuparemos no próximo capítulo, que trata de como os contratos 

de comunicação literários de Conto de escola, De cima para baixo e Será o Benedito! se 

renovam, sobretudo em função das relações estabelecidas entre a palavra e a imagem.  
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5 MACHADO DE ASSIS, ARTUR AZEVEDO E MÁRIO DE ANDRADE EM 

EDIÇÕES ILUSTRADAS: COMO OS CONTRATOS DE COMUNICAÇÃO 

LITERÁRIOS SE RENOVAM 

 

Repetir repetir – até ficar diferente. 

Repetir é um dom do estilo. 

 

Manoel de Barros
138

 

 

 

O corpus primário de análise desta pesquisa é formado pelos textos literários 

“Conto de escola” de Machado de Assis, “De cima para baixo” de Artur Azevedo e “Será o 

Benedito!” de Mário de Andrade, que integram diferentes contratos de comunicação 

literários. Os dois primeiros textos do gênero conto e este último do gênero crônica foram 

publicados originalmente nos seguintes periódicos e datas, respectivamente: Gazeta de 

Notícias, em 1884; Correio da manhã, em 1903; e Suplemento em Rotogravura de O 

Estado de S. Paulo, em 1939. Essas publicações correspondem a três diferentes contratos 

de comunicação literários. 

Em suas edições princeps, os textos integraram outros três contratos de 

comunicação literários: “Conto de escola”, que já se encontra em domínio público, foi 

publicado no livro Várias histórias, em 1896, por Laemmert & Co.; “De cima para baixo”, 

que também já se encontra em domínio público, foi publicado em Vida alheia: livro 

póstumo, em 1929, pela Livraria Editora Leite Ribeiro e Livraria Freitas Bastos; “Será o 

Benedito!” foi publicado em livro homônimo, organizado postumamente pelo editor 

Cláudio Giordano, numa coedição Educ / Giordano / Agência Estado, em 1992. 

No projeto de levar a produção literária de escritores clássicos brasileiros ao 

conhecimento do leitor criança em formação, destacam-se as seguintes coleções de duas 

editoras: a “Dedinho de Prosa”
139

 da Cosac Naify, coordenada por Augusto Massi e Odilon 

Moraes, e a “Ciranda de Contos”, concebida por Maria Viana, da Editora DCL (no 

presente momento, não mais apresentada no catálogo da editora como coleção). Os livros 

integrantes dessas duas coleções, entre os quais se encontram os deste corpus, evidenciam 

                                                             
138 (2001, p. 11). 

139
 Disponível em  <http://editora.cosacnaify.com.br/SubHomeSecao/66/Dedinho-de-prosa.aspx>. Acesso 

em: 20 out. 2014. 
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a ocorrência de um processo de enunciação no qual textos literários de escritores 

brasileiros canônicos que não previam em seu nascedouro a inscrição da criança como 

leitor destinatário apresentam-se com renovadas feições. Ao evidenciarem um novo 

endereçamento, esses livros inauguram novas possibilidades enunciativas, encerrando, 

consequentemente, contratos de comunicação literários renovados. 

 
Como a pessoa enuncia num dado espaço e num determinado tempo, todo espaço 

e todo tempo organizam-se em torno do “sujeito”, tomado como ponto de 

referência. A partir do espaço e do tempo da enunciação, organizam-se todas as 

relações espaciais e temporais. Porque a enunciação é o lugar de instauração do 

sujeito e este é o ponto de referência das relações espaço-temporais, ela é o lugar 

do ego, hic et nunc. (FIORIN, 2008, p. 24) 

 

Evidentemente nem todos os autores-escritores deste corpus exibem o mesmo 

prestígio de público, mas todos são uma unanimidade em termos de crítica, que os 

reconhece como integrantes do cânone literário brasileiro. Além disso, esses autores 

continuam sendo apresentados a leitores em formação por meio de antologias literárias 

e/ou de livros didáticos, importantes índices de referência daquilo que se considera 

patrimônio literário a ser preservado, atravessando gerações. 

Nesse sentido, há uma notável particularidade nos textos integrantes deste corpus: 

ao integrarem os contratos de comunicação literários renovados, apresentam determinadas 

características, evidenciadas tanto em seus textos híbridos quanto em seus paratextos, que, 

em princípio, estariam associadas ao universo infantil e/ou seriam compatíveis com esse 

universo. Sendo composto por textos literários que anteriormente pressupunham a 

inscrição de leitores destinatários distintos do leitor destinatário infantil, faz-se necessário 

considerar as situações de comunicação e os dispositivos das encenações narrativas de suas 

edições mais recentes.  Nessas edições em que os contratos de comunicação dos três textos 

se renovam, o trabalho de autores-ilustradores mostra-se de suma importância, uma vez 

que a eles cabe a criação, para os textos literários preexistentes, de imagens visuais não-

estereotipadas, não-padronizadas, não-pasteurizadas, e sim originais, sugestivas, 

significativas, complexas, de alto valor artístico-estético, deixando espaço para o leitor se 

informar, pensar, empreender reflexões, estabelecer relações, divagar, fruir, imaginar, 

fazendo aquilo que Medina aponta como atribuição dos melhores autores-ilustradores: 

 

Los mejores ilustradores no quieren repetir en sus imágenes lo que dice el 

escritor con las palabras, quieren proponer otra lectura del texto, descubrir 

nuevos ángulos, contribuir a la iniciación de los receptores, en muchas ocasiones 
juegan con el relato, proponen una lectura paralela sugerente, creativa, de este 
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modo colaboran con la formación de un lector participativo, que trabaja con dos 

códigos diferentes (escrito y visual), que se complementan en el mismo libro. 

(MEDINA, 2014, p. 56-57)140 

 

É importante sublinhar o fato de que, além do trabalho dos autores-ilustradores, 

aquele desenvolvido pelos designers de livros destaca-se particularmente na composição 

dos paratextos editoriais. 

Os livros selecionados como nosso objeto de análise têm como autores-

ilustradores os artistas plásticos Nelson Cruz, Marcelo Ribeiro e Odilon Moraes, todos 

mencionados em duas recentes e importantes obras de referência sobre a ilustração de 

livros para crianças e jovens na América Latina e no Brasil: o Diccionario de Ilustradores 

Iberoamericanos (2013); e A arte de ilustrar livros para crianças e jovens no Brasil / The 

art of book illustration for children and Young people in Brazil (FNLIJ, 2013)
141

. Cruz, 

Ribeiro e Moraes são profissionais do livro bastante completos, pois atuam em um amplo 

espectro da materialidade do livro de potencial destinação infantil, acompanhando, de 

modo mais ou menos decisivo, todas as suas etapas de produção: concepção do projeto 

editorial, criação das ilustrações, participação (em maior ou menor escala) no projeto 

gráfico-editorial. Isso foi determinante para a escolha dos livros que, com características 

textuais e paratextuais comuns, prestam-se muito apropriadamente à investigação dos 

fatores que orientam a reedição dos textos de autores canônicos, tendo em vista um novo 

leitor destinatário. 

Outro aspecto considerado na seleção dos textos literários integrantes do corpus 

primário foi a qualidade artístico-estética que assumem nos contratos renovados como 

partes verbais de textos híbridos verbo-visuais, o que torna essas obras modelares em 

relação a contratos de comunicação literários que se renovam com base nos mesmos 

procedimentos discursivos verificados também nos livros integrantes da primeira parte do 

corpus secundário.  

A renovação desses contratos de comunicação literários realiza-se por meio de 

duas principais ocorrências: textos exclusivamente verbais passam a constituir partes 

                                                             
140 Tradução nossa: “Os melhores ilustradores não querem repetir em suas imagens o que o escritor diz com 

as palavras: querem propor outra leitura do texto, descobrir novos ângulos, contribuir com a iniciação dos 

receptores; em muitas ocasiões jogam com o relato, propõem uma leitura paralela sugestiva, criativa, e, desse 

modo, colaboram com a formação de um leitor participativo, que trabalha com dois códigos diferentes 

(escrito e visual), que se complementam no mesmo livro.” 

141
 Também em versão online, disponível em <http://www.fnlij.org.br/site/publicacoes-em-

pdf.html?start=20>. Acesso em: 15 out. 2015. 
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verbais de textos híbridos verbo-visuais; uma profusão de elementos paratextuais 

característicos dos livros ilustrados é empregada. Assim, investigar textos dotados de 

estrito caráter de literariedade, inscritos em uma materialidade e uma discursividade que os 

identificam com obras de potencial destinação infantil, permite-nos repensar a literatura 

como um caminho para a reflexão, a crítica, a avaliação, o estabelecimento de juízos de 

valor, o exercício da imaginação e da fruição, não só para o leitor nela inscrito 

aprioristicamente, mas também para aqueles que nela se inscrevem a posteriori. Isso 

porque, como afirma Todorov: 

 
Mais densa e eloquente que a vida cotidiana, mas não radicalmente diferente, a 

literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de 

concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos 

dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a literatura abre ao 
infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece 

infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo 

real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um simples 

entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela permite que 

cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. (TODOROV, 2009, p. 

23-24) 

 

Os livros integrantes deste corpus certamente constituem um desafio para o leitor 

criança, já que a complexidade e as nuances de seus textos verbo-visuais são consideráveis. 

Mas, ainda assim, a criança poderá experimentar, a partir de sua leitura, as “sensações 

insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo” de que 

nos fala Todorov (ibid., p. 24), tão importantes para o desenvolvimento de sua “vocação de 

ser humano”. Isso se faz possível justamente pelas condições estabelecidas nos renovados 

contratos de comunicação consubstanciados nas edições mais recentes dos textos, que têm 

a criança como um potencial leitor destinatário neles inscrito, e cuja parte visual em 

interação com a parte verbal, bem como a mise-en-scène material e discursiva constituída 

pelos paratextos editoriais, confluem para essa destinação.  

 

5.1 A METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

Os contratos de comunicação literários que constituem o objeto desta pesquisa 

caracterizam-se por serem, todos eles, contratos monolocutivos, ou seja, de troca 

postergada, impressos inicialmente em periódicos e depois em livros. Cada um dos textos 

literários  integra três diferentes contratos de comunicação, perfazendo, assim, um total de 

nove contratos. Os textos são narrativas de forma breve, que contam fragmentos de vida, 
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por meio das vozes de seus narradores e de seus personagens, ou seja, trata-se de três 

textos figurativos, outra característica que lhes é comum. 

Como nosso principal foco de investigação direciona-se para as obras que 

constituem os contratos de comunicação literários mais recentes, em que a criança leitora 

se inscreve não só como potencial leitor destinatário, mas também como potencial leitor 

real, aquelas que correspondem aos contratos anteriores só serão analisadas em seus 

aspectos relevantes para a compreensão dos modos de renovação dos contratos mais atuais. 

Nesse sentido, ainda que nosso corpus primário seja integrado por diferentes 

contratos, são os três últimos que interessam mais diretamente a este estudo, contratos cuja 

renovação caracteriza-se, principalmente, pela redefinição dos parceiros e dos 

protagonistas da encenação narrativa, pela relação entre as partes verbal e visual dos 

textos, e por outras circunstâncias que determinam “a organização da mise-en-scène 

material (verbal e/ou visual) do ato de comunicação” (CHARAUDEAU, 2004, p. 27), ou 

seja, a organização dos peritextos editoriais. 

Para isso, buscamos investigar como os dispositivos das encenações narrativas 

articulam seus dois espaços de significação: i) o extratextual, espaço das restrições por 

excelência, onde se encontram os parceiros da troca linguageira inseridos em dada situação 

de comunicação; ii) o espaço intratextual, a esfera do dizer, espaço das estratégias 

semiodiscursivas por excelência, onde se encontram os protagonistas da troca linguageira. 

Esses espaços, nos quais podem ser depreendidos três níveis de construção de sentido que 

se intercomunicam – o situacional, o discursivo e o semiolinguístico –, serão analisados 

principalmente por meio de duas noções que os atravessam: a do ethos, relacionada às 

estratégias de legitimação e credibilidade, e a do pathos, relacionada às estratégias de 

captação. 

Assim, inicialmente apresentamos as diferentes situações de comunicação de cada 

um dos nove contratos de comunicação literários, destacando seus componentes, em 

especial os parceiros iniciadores do processo de produção, os canais físicos e os códigos 

semiológicos. 

A seguir, tratamos dos ethé de identificação e credibilidade dos autores-escritores 

e dos autores-ilustradores a partir de alguns peritextos editoriais das publicações dos textos 

em livros nas suas edições princeps e nas mais recentes, para posteriormente nos 

debruçarmos sobre as dimensões de autoria dos editores, dos autores-ilustradores e dos 

autores-escritores apenas nas edições mais recentes, as que veiculam os textos híbridos. 
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Nos três últimos subitens deste capítulo, analisamos três principais aspectos que 

dizem respeito aos modos de renovação dos três mais recentes contratos de comunicação 

literários, particularmente no que concerne à redefinição dos parceiros e protagonistas da 

encenação narrativa dos processos de produção e de interpretação dos textos verbo-visuais. 

Para isso, a princípio mostramos como se organiza a mise-en-scène discursiva por meio do 

valor e dos efeitos dos seguintes elementos peritextuais: o formato e o tamanho; as 

primeiras capas e os títulos; as guardas; as páginas de rosto; os glossários.  

A seguir, investigamos como se processa a intensificação dos efeitos patêmicos na 

interação entre as parte verbal e visual dos textos híbridos. 

Por se tratar de elementos relevantes na configuração da lógica narrativa, 

finalmente analisamos três procedimentos de configuração da lógica narrativa ligados à 

cronologia, ao ritmo e à localização espaço-temporal. 

 

5.2 OS TEXTOS E SUAS DISTINTAS SITUAÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

 

Neste subitem, interessa-nos explicitar os espaços externos aos textos onde se 

encontram os parceiros da troca linguageira, no caso, o(s) autor(es) e os leitores, seres de 

existência psicossocial inscritos em determinado tempo e espaço que os sobredeterminam e 

que implicam diferentes formas de materialização discursiva. Esses parceiros, por 

ocuparem diferentes lugares em termos físico-sociais na troca comunicativa, são 

assimétricos na relação interlocutiva que estabelecem entre si, além de serem restringidos 

pelas distintas situações de comunicação em que se inserem. Essas situações de 

comunicação correspondem a diferentes conjuntos de condições que organizam as 

encenações narrativas, objeto de nossa análise.  

 Os três quadros apresentados nos subitens a seguir explicitam os componentes 

das três situações de comunicação de cada um dos textos, e nos permitem perceber mais 

claramente as diferenças entre a maior parte de seus componentes, que ora se aproximam, 

ora se distanciam uns dos outros: os parceiros iniciadores do processo de produção; os 

parceiros do processo de interpretação; as características físicas do canal e os códigos 

semiológicos envolvidos. 

O componente comum a todas essas situações de comunicação apresentadas, e 

que não aparece nos quadros a seguir, concerne à característica contratual de não troca, ou 

seja, em ausência, já que o locutor não pode perceber as reações do interlocutor, apenas 
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projetá-las, pelo fato de todos os canais de troca serem impressos. Todos os demais 

componentes é que nos permitem identificar como os contratos de comunicação de cada 

texto se renovam, de forma mais ou menos radical e transformadora, tanto no nível 

situacional quanto nos níveis discursivo e semiolinguístico. 

 

5.2.1 AS DIFERENTES SITUAÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE “CONTO DE ESCOLA” 

 

 Publicação de 8 de 

setembro de 1884 

Publicação de 1896 Publicação de 2002 

Parceiros 

iniciadores do 

processo de 

produção 

- Machado de Assis 

(escritor) – autor 

ântumo  

- Machado de Assis 

(escritor) – autor 

ântumo consagrado 

- Machado de Assis 

(escritor) – autor 

póstumo canônico 

- Nelson Cruz 

(ilustrador) - autor 

ântumo 

- os garantes (o 

editor e o ilustrador 

Nelson Cruz) 

Parceiros do 

processo de 

interpretação 

- prevalentemente 

leitores adultos do 

periódico Gazeta de 

Notícias, de fins do 

século XIX 

- prevalentemente 

leitores adultos de 

fins do século XIX 

- prevalentemente 

leitores crianças e 

jovens do início do 

século XXI 

- leitores adultos do 

início do século XXI, 

inclusive os 

mediadores de leitura 

Características 

físicas do canal 

(suporte) 

- jornal  - livro (coletânea que 

reúne dezesseis 

contos em que se 

insere o texto) 

- livro (com texto 

verbo-visual) 

Códigos 

semiológicos 

envolvidos 

- escrita - escrita - escrita 

- imagem visual 

 Quadro 2 – Componentes das diferentes situações de comunicação de “Conto de escola” 
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5.2.1.1 Sobre os parceiros iniciadores do processo de produção 

 

Machado de Assis  

 

Machado de Assis (Joaquim Maria Machado de Assis), considerado um dos 

maiores escritores brasileiros, nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, e nessa mesma cidade 

faleceu em 1908.  

Bisneto de escravos da chácara do Livramento, filho de Francisco José de Assis, 

um operário pintor negro, e de Maria Leopoldina Machado de Assis, uma moça branca dos 

Açores, ambos agregados da chácara onde viviam e serviam, Machado teve, segundo 

Schwarz (1987), pais que sabiam ler e escrever, na época uma verdadeira 

excepcionalidade. 

Sua madrinha, viúva do antigo Intendente do Ouro no Rio de Janeiro e casada em 

segundas núpcias com um senador e ministro do Império, era a proprietária da chácara 

onde Machado morava com sua família. A hipótese aventada por Schwarz (ibid.) é a de 

que tal vínculo teria lhe proporcionado a proximidade com as classes dominantes e sua 

cultura. 

Machado era aprendiz de tipógrafo quando publicou, aos quinze anos de idade, 

seus primeiros versos. Posteriormente, ingressou na atividade jornalística, que abandonou 

para ingressar na burocracia, onde fez carreira e atuou até sua morte. Paralelamente à 

carreira de burocrata, Machado seguiu escrevendo poesia, peças teatrais, fazendo crítica 

literária e teatral, publicando crônicas e contos. Com isso, participou ativamente da vida 

cultural nascente do Rio de Janeiro.  

A produção literária machadiana caracteriza-se por ser mediana em sua primeira 

fase, que vai até os seus quarenta anos – 1879. É por volta dessa idade que Machado 

começa a dar lugar ao que Schwarz (ibid., p. 177) denomina de “visão desabusada que 

passava a ser a sua marca de fábrica e faria dele um grande”. 

Machado de Assis foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de 

Letras (ABL), tendo proferido seu Discurso de Inauguração em 12 de julho de 1897
142

. Por 

mais de dez anos esteve na Presidência da ABL, onde criou a cadeira de número 23, 

escolhendo como patrono o escritor José de Alencar. 

                                                             
142

   O Discurso de Inauguração  da  Academia  Brasileira   de   Letras  pode   ser   lido   em   seu   site:          

< http://www.academia.org.br/academicos/machado-de-assis>. 
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A partir da década de 1880, o escritor escreveu os cinco romances identificados 

com a plena maturidade de seu “realismo de sondagem moral” (BOSI, 1982, p. 194) – 

Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1892), Dom Casmurro 

(1900), Esaú e Jacó (1904), Memorial de Aires (1908) – e também dezenas de contos que 

o fizeram um escritor de excelência, cuja obra retratou o Brasil em profundidade e marcou-

se pela ironia. Entre essas dezenas de contos, encontra-se “Conto de Escola”, no qual 

Machado aborda, de modo crítico e reflexivo, a questão da formação do caráter, por meio 

de um narrador autodiegético adulto que, no tempo da enunciação, se afasta dos 

acontecimentos por ele vividos quando criança, o tempo do enunciado. Ao tratar dessa 

questão, Machado tangencia tanto a situação da infância quanto as conturbadas relações da 

criança com os adultos, autoridades autoritárias, e com a escola, espaço no qual o menino 

protagonista aprende as primeiras lições sobre corrupção e delação. 

 

Os garantes 

 

O contrato de comunicação firmado na edição ilustrada do conto (2002) tem como 

garantes, ou seja, como autores responsáveis por sua publicação o editor
143

 e o autor-

ilustrador. As principais evidências dessa dimensão autoral residem nos peritextos como o 

glossário, o texto assinado por Nelson Cruz e o texto da contracapa. 

 

Nelson Cruz 

 

Nelson Cruz, mineiro de Belo Horizonte, nasceu em 1957. Estudou pintura, 

publicou caricaturas e ilustrações na imprensa alternativa, participou de salões de humor 

no Brasil e trabalhou no jornal Diário da Tarde de 1990 a 1995. Desde 1998 ilustra para o 

mercado editorial brasileiro.  

Detentor de vários prêmios que atestam a qualidade de seu trabalho, Nelson Cruz 

obteve o 3º lugar do Prêmio Jabuti 2015, na categoria Ilustração de Livro Infantil ou 

Juvenil, com O livro do acaso
144

, livro com que também recebeu, nesse mesmo ano, o 

Prêmio ABL – Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantojuvenil; o 3º lugar do 

                                                             
143 Vale lembrar que o editor é uma instância híbrida. Não se trata, como afirma Maingueneau (2010), de um 

enunciador do texto nem de um indivíduo de carne e osso. Como afirma Babo (1993), o editor é uma imagem 

de marca, uma legitimação e, por conseguinte, um garante. 

144 Abacatte Editorial, 2014. 
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Prêmio Jabuti 2013, na categoria Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil, com A máquina 

do poeta
145

, livro com que também recebeu, nesse mesmo ano, o Prêmio APCA –

 Associação Paulista dos Críticos de Arte de São Paulo, o Melhor Livro Infantojuvenil; o 

Prêmio Glória Pondé 2011 – Literatura Infantil e Juvenil da Biblioteca Nacional, com Alice 

no telhado
146

; o 1º lugar do Prêmio Jabuti 2010, na categoria Melhor Livro Infantil, com 

Os herdeiros do lobo
147

.  

É extensa, ainda, a relação de láureas e prêmios a ele conferidos pela Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil: o Prêmio FNLIJ 2016 na categoria Imagem Hors 

Concours, com Haicais visuais
148

; o Prêmio FNLIJ 2013 na categoria Melhor Ilustração 

Hors Concours, com Visita à baleia
149

, de Paulo Venturelli; a láurea de Altamente 

Recomendável na categoria Criança, em 2013, com A máquina do poeta
150

; a láurea de 

Altamente Recomendável na categoria Reconto, em 2012, com Alice no telhado; a láurea 

de Altamente Recomendável na categoria Imagem, em 2010, com A árvore do Brasil
151

; o 

Prêmio FNLIJ 2005 na categoria Melhor Projeto Editorial Hors Concours, com No longe 

dos gerais: a história da condução de uma boiada no interior de Minas
152

, que também 

recebeu, nesse mesmo ano, a láurea de Altamente Recomendável na categoria Criança; o 

Prêmio FNLIJ 2003 na categoria Melhor Ilustração Hors Concours, com Conto de escola, 

de Machado de Assis
153

; o Prêmio FNLIJ 2001 na categoria Criança, com Chica e João
154

; 

a láurea de Altamente Recomendável na categoria Criança, em 2000, com Dirceu e 

Marília
155

; o Prêmio FNLIJ 1999 na categoria Melhor Ilustração, em parceria com Marilda 

Castanha, com Cantigamente, de Leo Cunha
156

; o Prêmio FNLIJ 1998 na categoria 

                                                             
145 Edições SM, 2012. 

146 Edições SM, 2011. 

147 Edições SM, 2009. 

148 Editora Positivo, 2015. 

149 Editora Positivo, 2012.  

150 Edições SM, 2012.  

151 Editora Peirópolis, 2009. 

152 Editora Cosac Naify, 2004. 

153 Editora Cosac Naify, 2002. 

154 Editora Formato, 2000. 

155 Editora Formato, 1999. 

156 Ediouro, 1998. 
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Imagem, com Leonardo, e na categoria Melhor Ilustração com a Coleção Sonhar para 

Acordar
157

, integrada pelos livros Mateus, Noel e Leonardo. 

Nelson Cruz também já assinou ilustrações de livros premiados de outros autores 

e recebeu indicações a outros prêmios, inclusive a indicação da FNLIJ, em 2002, à 

premiação máxima da Literatura Infantojuvenil, o Hans Christian Andersen. A Fundação 

também o indicou, por duas vezes, para compor a Lista de Honra do IBBY – International 

Board on Books for Young People –, sendo incluído como ilustrador na Lista de Honra de 

2004 com Conto de escola
158

, de Machado de Assis, e de 2012 com As margens da 

alegria
159

, de Guimarães Rosa. 

Como se pode depreender a partir dos prêmios recebidos, Nelson Cruz tem um 

trabalho bastante significativo voltado para a ilustração de textos de escritores brasileiros 

consagrados. 

Sobre o processo de criação das ilustrações de Conto de escola, ver a entrevista 

concedida pelo autor-ilustrador no Apêndice A deste trabalho, nas páginas 317 a 320. 

 

5.2.1.2 Sobre as características físicas dos canais e os códigos semiológicos envolvidos  

 

 “Conto de escola” foi, inicialmente, publicado na imprensa pelo jornal Gazeta de 

Notícias, no ano de 1884. Fundada em 1875, período em que surgiram diversos jornais que 

marcaram época na história política e cultural brasileira, a Gazeta de Notícias veiculava 

“literatura amena de romances-folhetins, pequenas colunas de crônicas de variedades e 

seção de piadas, dentre tantas outras” (ASPERTI, 2006, p. 47). Segundo Luiz Felipe 

Ribeiro (2008, p. 15), tratava-se de “jornal diário, avançado e republicano, abolicionista e 

liberal”, pois tinha vendas expressivas por ser comercializado diariamente por garotos-

jornaleiros a baixos custos, por isso ao alcance das massas – ainda que os níveis de 

alfabetização de então fossem baixíssimos. De todo modo, Gazeta de Notícias firmou-se 

como um periódico que prezava a literatura. Evidência disso é o destaque dado ao conto 

machadiano, publicado no dia 8 de setembro de 1884 nas duas últimas colunas à direita da 

primeira página do jornal e na primeira coluna à esquerda da segunda página (cf. Anexo B, 

p. 337-338). 

                                                             
157 Edições Paulinas, 1997. 

158 Editora Cosac Naify, 2002. 

159 Editora Nova Fronteira, 2010. 
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Segundo Luiz Felipe Ribeiro (2008), Machado de Assis escreveu 218 contos em 

sua carreira de escritor, sendo 210 publicados, inicialmente, na imprensa. Na Gazeta de 

Notícias, o escritor publicou 53 de seus contos a partir de 1881, durante 27 anos. A maior 

parte dos contos publicados nesse jornal – 41 contos – foram posteriormente editados em 

livros. 

Entre eles, encontra-se “Conto de escola”, publicado por Laemmert & C. em 

1896, o 12º conto apresentado no volume de dimensões 11,5cm x 18cm e encadernação 

capa dura, intitulado Várias histórias (cf. Anexo C, p. 339), coletânea de dezesseis contos 

do escritor que, então, já contava com grande prestígio e reconhecimento de público e 

crítica pelo conjunto de sua obra (SANTOS, 2006), tendo alcançado, por conseguinte, a 

dimensão de auctor. Assim, doze anos após sua publicação na imprensa, “Conto de escola” 

teve sua primeira edição em livro, uma edição ântuma, original e posterior. Ântuma porque 

foi editado em vida; original por se tratar da primeira edição do conto em livro; posterior à 

sua primeira aparição pública em jornal. 

Em 2002, o texto machadiano “Conto de escola” foi reeditado pela Cosac Naify, 

em livro homônimo da Coleção Dedinho de Prosa
160

, com ilustrações de Nelson Cruz, 

tendo como fonte a segunda edição do livro Várias histórias, publicado pela Civilização 

Brasileira em 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
160 Segundo Genette, a noção de selo editorial é recente e corresponde à necessidade dos “grandes editores de 

expressar e dominar a diversificação de suas atividades”. Assim, o selo de coleção, uma duplicação do selo 

editorial, “indica imediatamente ao potencial leitor que tipo ou que gênero de obra tem a sua frente” 

(GENETTE, 2009, p. 26). 
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5.2.2 As diferentes situações de comunicação de “De cima para baixo” 

 

 Publicação de 2 de 

novembro de 1903 

Publicação de 1929 Publicação de 2004 

Parceiros 

iniciadores do 

processo de 

produção 

- Artur Azevedo 

(escritor) – autor 

ântumo 

- Artur Azevedo 

(escritor) – autor 

póstumo consagrado 

- os garantes (o 

editor e a 

prefaciadora 

Chrysanthème) 

- Artur Azevedo 

(escritor) – autor 

póstumo canônico 

- Marcelo Ribeiro 

(ilustrador) - autor 

ântumo 

- os garantes (o 

editor e o ilustrador 

Marcelo Ribeiro) 

Parceiros do 

processo de 

interpretação 

- prevalentemente 

leitores adultos do 

periódico Correio da 

Manhã, do início do 

século XX. 

- prevalentemente 

leitores adultos do 

segundo quartel do 

século XX 

- prevalentemente 

leitores crianças e 

jovens do início do 

século XXI 

- leitores adultos do 

início do século XXI, 

inclusive os 

mediadores de leitura 

Características 

físicas do canal 

(suporte) 

- jornal  - livro (coletânea que 

reúne quinze contos e 

três peças teatrais, 

em que se insere o 

texto) 

- livro (com texto 

verbo-visual) 

Códigos 

semiológicos 

envolvidos 

- escrita - escrita - escrita 

- imagem visual 

Quadro 3 – Componentes das diferentes situações de comunicação de “De cima para 

baixo” 

 

5.2.2.1 Sobre os parceiros iniciadores do processo de produção 

 

Artur Azevedo 

 

Artur Azevedo (Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo), considerado um dos 

maiores contistas e teatrólogos brasileiros, nasceu em 1855 em São Luís do Maranhão e 

faleceu no Rio de Janeiro em 1908.  
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Filho do vice-cônsul de Portugal em São Luís, David Gonçalves de Azevedo, 

homem dotado de erudição e gosto pela leitura, e de Emília Amália Pinto de Magalhães, 

que recebera educação refinada e que, além de lecionar as primeiras letras, também 

gostava de ler, incutindo nos filhos “o gosto pelas Belas Letras” (AZEVEDO apud 

SICILIANO, 2014, p. 81), Artur Azevedo e seu irmão, o escritor Aluísio Azevedo, 

cresceram cercados de bons livros, a maior parte, franceses. 

Apaixonado desde muito cedo pelo teatro, escrevera a farsa Amor por anexins 

quando tinha apenas 15 anos de idade, tendo sido sua peça mais encenada, “com centenas 

de representações tanto no Brasil como em Portugal” (AZEVEDO apud SICILIANO, ibid., 

p. 86).  

Artur Azevedo chegou ao Rio de Janeiro em 1873, onde passou a atuar como 

professor, revisor e tradutor de folhetins franceses no jornal A Reforma, prosseguindo 

como cronista em periódicos maranhenses. Pouco depois, tornou-se funcionário público, 

dedicando-se à produção teatral, jornalística e poética. 

O escritor foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, 

onde criou a cadeira de número 29. Sua escolha do dramaturgo Martins Pena como seu 

patrono é mais do que justificável pelo fato de, posteriormente, ter sido apontado pela 

crítica especializada como autor teatral “continuador ideal de Martins Pena” (BOSI, 1982, 

p. 268).  

Fazer parte da elite letrada do Brasil de fins do século XIX e início do XX não foi 

empecilho para que Artur Azevedo optasse por eleger, como seu principal público, 

espectadores e leitores oriundos das camadas populares e médias baixas. Isso porque ele se 

posicionava como um grande incentivador da indústria do entretenimento tanto no âmbito 

do teatro quanto no do jornalismo, discutindo questões do seu tempo e privilegiando o 

teatro ligeiro musicado, construído segundo a lógica de um espetáculo de cunho mais 

popular. Contudo, tal opção não impediu que sua obra se adequasse a um público mais 

heterogêneo, envolvendo categorias culturais e sociais distintas, isto é, estabelecendo uma 

interação entre as elites letradas e o público diverso, o que explica o fato de ter obtido 

maior reconhecimento de público e crítica mais por meio de suas comédias do que por 

meio de outros gêneros literários de sua produção. É o que atesta este fragmento da 

autodefesa de Azevedo à acusação, que lhe imputou um jornalista, de promover a 

aceleração da “‘decadência’ do teatro brasileiro com suas revistas e paródias”: 
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[...] todas as vezes que tentei fazer teatro sério, em paga só recebi censuras, 

apodos, injustiças e tudo isto a seco; ao passo que, enveredado pela bambochata, 

não me faltaram nunca elogios, festas, aplausos, proventos. Relevem-me citar 

esta última fórmula de glória, mas – que diabo! – ela é essencial para um pai de 

família que vive da sua pena. (AZEVEDO apud BOSI, 1982, p. 270) 

 

Tal afirmação de Azevedo nos permite inferir uma das principais dificuldades 

enfrentadas, então, não só por ele, mas pelos escritores em geral – viver de seu ofício. 

A imensa produção de Artur Azevedo – mais de 170 peças, mais de duzentos 

contos e mais de mil crônicas (SICILIANO, 2014) –, bem como sua enorme capacidade de 

comunicação, o fez lido e querido por todas as classes sociais, daí a crítica velada dos seus 

pares letrados às concessões que fazia em sua obra ao gosto popular, como também 

evidencia a citação anterior. 

A maior parte dos contos de Artur Azevedo só foi reunida em livros alguns anos 

após a sua morte. Na década de 1920 foram duas as publicações póstumas em que 

figuravam textos do gênero conto: Contos cariocas (1928) e Vida alheia (1929). A 

primeira, reunindo 24 contos; a segunda, 15 contos e 3 textos teatrais. Nessa segunda 

publicação, encontra-se “De cima para baixo”, de forte dicção teatral, com a presença 

discretíssima de um narrador heterodiegético e com diálogos ágeis e reveladores de 

práticas autoritárias e opressivas que permeiam as relações humanas quando inseridas em 

um sistema hierárquico de poder. 

 

Os garantes 

 

O contrato de comunicação firmado quando da primeira edição do conto no 

suporte livro teve como garantes, ou seja, como autores responsáveis por sua publicação 

junto a outros textos do autor, o editor e a prefaciadora Chrysanthème. A dimensão de 

auctor de Artur Azevedo já se devia, então, à sua posição mais que assegurada no universo 

literário brasileiro. 

Se o editor é quem reúne no volume os dezoito textos, entre eles o conto “De cima 

para baixo”, e que, em tese, lhe atribui o título Vida alheia
161

, é Chrysanthème quem assina 

seu prefácio alógrafo, original e posterior.  Pseudônimo de Cecília Moncorvo Bandeira de 

Melo Rebelo de Vasconcelos (1870/1948), Chrysanthème foi cronista de prestígio no 

                                                             
161 O título do livro Vida alheia é homônimo do primeiro conto da coletânea. 
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período da Belle Époque, mas esquecida, como muitas outras escritoras, pelos registros 

ditos oficiais
162

.  

Em seu prefácio, louva os méritos da produção literária de Azedo e, ao mesmo 

tempo, justifica a permanência de sua obra: 

 

No fundo dessas narrativas curiosas, encontra-se sempre a ironia, mas um 

sarcasmo brando, manejado com civilidade, escrito com uma destra coberta de 

fina luva de pelica. 

Nada de puritano, de indignado moralista, nessas páginas, que se lê (sic) com 

gosto.  

[...] 

Não se está deveras morto quando um público lê o que o escritor traçou em vida 

e ele fusiona de novo com a nossa alma, irradiando nela, sentires, impressões e 

recordações várias. (CHRYSANTHÈME in AZEVEDO, 1929, p. 8 e 12) 

 

Oito décadas após a publicação do prefácio de Chrysanthème, ao organizar a 

publicação Contos de Arthur Azevedo: os “efêmeros” e inéditos, Rosso (2009, p. 13) 

reafirma a posição da prefaciadora em relação a Azevedo, ao considerá-lo “um importante 

contista, dos melhores e mais profícuos da literatura brasileira de todos os tempos”. 

Na edição de 2004, o editor e o autor-ilustrador assumem a dimensão de garantes, 

dimensão essa que tem sua maior evidência nos paratextos como o glossário, os dois textos 

biográficos e o texto da contracapa. 

 

Marcelo Ribeiro 

 

Marcelo Ribeiro (Marcelo Gonçalves Ribeiro) nasceu no Rio de Janeiro, em 1970. 

Mestre e Doutor em Design pela PUC-Rio, ilustrador premiado, desde 2010 é 

Professor Adjunto do Curso de Comunicação Visual Design da Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.  

De 1997 a 2004 fez parte do grupo Animagem Oficina de Cinema de Animação 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ –, como Assistente de Direção de 

filmes coordenados pelo ilustrador e professor Rui de Oliveira. Em 2004 recebeu o Prêmio 

Petrobras (Seleção Pública Cinema Curta-Metragem Mídia Digital), pela criação do 

desenho animado Avenida Rio Branco: quadro a quadro. 

                                                             
162 Segundo Maria de Lourdes de Melo Pinto, doutoranda da UFRJ, no trabalho “Chrysanthème: visões sobre 

o Brasil na Belle Époque”.  Disponível em <www.letras.ufrj.br/ciencialit/.../Maria%20de%20 

Lourdes%20Melo%20Pinto.doc>.  Acesso em: 3 out. 2014. 
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Em 2000 iniciou sua carreira de ilustrador e, em 2001, foi selecionado para 

participar do Unesco-BIB Albín Brunovský Workshop de Ilustração para Crianças e 

Jovens da XVIII Bienal de Ilustração da Bratislava (BIB), na Eslováquia.  

Alguns livros ilustrados por Marcelo Ribeiro receberam da FNLIJ a láurea de 

Altamente Recomendáveis, quais sejam: De cima para baixo, de Artur Azevedo
163

; 

Grandes poemas em boca miúda, organizado por Laura Sandroni e Luiz Raul Machado
164

; 

Fingimentos, de Nilma Lacerda
165

; Fabíola foi ao vento, de Ricardo Benevides
166

.  

Ribeiro também recebeu o Prêmio FNLIJ 2004, na categoria Melhor Ilustração, 

pelo livro Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, com adaptação de Fernando Nuno 

Rodrigues
167

. 

Sobre o processo de criação das ilustrações de De cima para baixo, ver a 

entrevista concedida pelo autor-ilustrador no Apêndice B deste trabalho, nas páginas 321 a 

325. 

 

5.2.2.2 Sobre as características físicas dos canais e os códigos semiológicos envolvidos  

 

“De cima para baixo” teve sua primeira publicação na imprensa em 1903, no 

Correio da Manhã (cf. Anexo D, p. 341-342), jornal que contou com contribuições no 

campo político, cultural e jornalístico de muitos escritores, inclusive de Artur Azevedo 

(BRASIL, 2014).  Esse periódico, lançado em 15 de junho de 1901, é considerado “um dos 

mais importantes jornais brasileiros do século XX, dotado de uma ética própria e introdutor 

de refinamentos textuais que se transformariam na sua marca” (id., ibid., n.p.).  

No período em que Artur Azevedo publicou o seu conto “De cima para baixo”, o 

jornal apresentava as seguintes características, segundo Brasil: 

 

A primeira edição do Correio da Manhã [...] tinha apenas seis páginas, sendo 

três apenas com anúncios. Com formato standard e periodicidade diária, não 

trazia manchetes, como boa parte dos jornais de sua época. A primeira página 

apresentava apenas um título grande e o texto se distribuía por oito colunas, além 

de não publicar fotogravuras, só desenhos – ali vinham assuntos nacionais, 

                                                             
163 Editora DCL, 2004.  

164 Editora Arte Ensaio, 2001. 

165 Editora Revan, 2000. 

166 Editora Revan, 2000. 

167Editora DCL, 2003. 
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acontecimentos de destaque no Rio de Janeiro, críticas, editoriais e troças com a 

política e a sociedade cariocas. Na segunda página figurava o noticiário 

internacional [...]. O matutino apresentava ainda as editorias “Seção de 

Comércio”, “Letras e Artes”, “Dia Social”, “Teatro” e “Dia da Caserna”. (Brasil, 

2014, n.p.)   

 

Considerado um “jornal de opinião”, marcou-se pela oposição aos governos 

instituídos, até o seu encerramento em 8 de julho de 1974, em decorrência de 

incompatibilidades com o governo militar. A temática do conto de Azevedo vai ao 

encontro da linha editorial combativa e crítica que orientou o periódico durante sua 

existência, que, muitas vezes, apresentou “aos leitores textos de forte carga emocional” e 

se posicionou “a favor de medidas modernizadoras e contra forças políticas vistas como 

bloqueadoras do desenvolvimentismo e do acesso popular a alguns direitos fundamentais” 

(id., ibid., n.p.).  

A edição princeps de “De cima para baixo” veio a público em 1929 – portanto 26 

anos após a publicação do conto na imprensa – no livro intitulado Vida alheia: livro 

póstumo, da Livraria Editora Leite Ribeiro e Freitas Bastos & C. (cf. Anexo E, p. 343). 

Esse livro, com encadernação capa dura e dimensões 12cm x 19cm, reúne quinze contos e 

três peças teatrais do autor: duas comédias de um só ato e um entreato cômico. Trata-se de 

edição póstuma, original e posterior. Tal publicação teve como sujeitos destinatários nela 

inscritos leitores adultos, em correspondência com leitores reais que poderiam ser 

experientes, críticos, capazes de reconhecer os méritos do escritor, bem como a 

importância de sua obra, justificando-se, desse modo, a edição póstuma sob a 

responsabilidade de garantes. 

Em 2004, o texto de Artur Azevedo foi reeditado pela DCL, em livro da Coleção 

Ciranda de Contos
168

, com ilustrações de Marcelo Ribeiro, intitulado De cima para baixo. 

Essa publicação não explicita a fonte do texto de Azevedo, como o fazem os outros dois 

livros editados pela Cosac Naify integrantes do corpus primário desta pesquisa, mas, 

cotejado com a edição original, verifica-se total fidedignidade na reapresentação do texto 

azevediano. 

 

 

 

                                                             
168

 Nos dados técnicos da obra, a concepção da Coleção Ciranda de Contos é creditada a Maria Viana, então 

membro da equipe editorial. 
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5.2.3 As diferentes situações de comunicação de “Será o Benedito!” 

 

 Publicação da 2ª 

quinzena de 

outubro de 1939 

Publicação de 1992 Publicação de 2008 

Parceiros 

iniciadores do 

processo de 

produção 

- Mário de Andrade 

(escritor) – autor 

ântumo 

- Mário de Andrade 

(escritor) – autor 

póstumo canônico 

- os garantes (os 

editores 

representados por 

Claudio Giordano e a 

prefaciadora Telê 

Porto Ancona Lopez) 

- Mário de Andrade 

(escritor) – autor 

póstumo canônico 

- Odilon Moraes 

(ilustrador) - autor 

ântumo 

- os garantes (o 

editor e o ilustrador 

Odilon Moraes) 

Parceiros do 

processo de 

interpretação 

- prevalentemente 

leitores adultos do 

Suplemento em 

Rotogravura de O 

Estado de S. Paulo, 

do segundo quartel 

do século XX 

- prevalentemente 

leitores adultos e 

especialistas em 

literatura e áreas 

afins do final do 

século XX 

- prevalentemente 

leitores crianças e 

jovens do início do 

século XXI 

- leitores adultos do 

início do século XXI, 

inclusive os 

mediadores de leitura 

Características 

físicas do canal 

(suporte) 

- suplemento 

jornalístico  

- livro (coletânea de 

artigos e crônicas 

publicados no 

Suplemento em 

Rotogravura de O 

Estado de S. Paulo) 

- livro (com texto 

verbo-visual) 

Códigos 

semiológicos 

envolvidos 

- escrita 

- imagem visual  

(reprodução 

fotográfica) 

- escrita 

- imagem visual  

(reprodução 

fotográfica)  

- escrita 

- imagem visual 

(ilustração) 

 Quadro 4 – Componentes das diferentes situações de comunicação de “Será o Benedito!” 
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5.2.3.1 Sobre os parceiros iniciadores do processo de produção 

  

Mário de Andrade 

 

Mário de Andrade (Mário Raul de Moraes Andrade), considerado um dos maiores 

expoentes do movimento modernista brasileiro, nasceu em 1893, no centro da cidade de 

São Paulo, e aí faleceu em 1945. 

Segundo Monteiro (1998), Mário teria sido o escritor mais lúcido de sua geração, 

por ter exercido grande influência literária sobre seus contemporâneos. Revolucionário no 

plano da linguagem e nos aspectos estéticos e ideológicos de sua obra, revelou as 

contradições sociais e a colonização cultural que caracterizava o Brasil das primeiras 

décadas do século XX.  

Estudioso, pesquisador, ensaísta, crítico literário, etnógrafo, poeta, romancista, 

cronista, musicólogo, professor, fotógrafo, colecionador de arte popular e erudita, 

possuidor de uma imensa biblioteca
169

, o polímata Mário de Andrade, o “multimário, o 

plurimário dos amigos, dos críticos, dos admiradores” (LOPEZ, 1998, p. 9), dedicou sua 

vida a muitas e diversas áreas de atuação, tendo, segundo Botelho (2012), sua trajetória 

intelectual entrelaçada com a trajetória da moderna cultura brasileira. Nesse sentido, seu 

legado é muito significativo para a sociedade brasileira. 

A formação musical de Mário de Andrade deu-se no Conservatório Dramático e 

Musical de São Paulo, onde também trabalhou como professor por muitos anos, mas sua 

grande contribuição nesse campo foi a associação que realizou entre história da música/ 

musicologia e etnomusicologia
170

. Mário também foi responsável pela recolha sistemática 

de documentos musicais, sobretudo populares. Sua dedicação ao folclore e à etnografia o 

levou a criar, em 1936, juntamente com a etnógrafa Dina Lévi-Strauss, a Sociedade de 

Etnografia e Folclore. Suas pesquisas nesses campos se refletem em sua produção literária. 

Mário de Andrade esteve à frente do Departamento de Cultura do município de 

São Paulo entre os anos de 1935 e 1938, onde desenvolveu ações pioneiras como a 

                                                             
169 O acervo de Mário de Andrade, formado por 30 mil manuscritos, uma biblioteca de 17.624 volumes e 

uma coleção de artes visuais contendo 1.234 peças, encontra-se no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da 

Universidade de São Paulo (USP), cf. <http://www.ieb.usp.br/guia-ieb/detalhe/146>. Segundo Botelho 

(2012), todo esse acervo foi declarado, em 1995, patrimônio nacional pelo IPHAN. 

170
 Estudo da música em seu contexto cultural e da música como cultura. Parte da musicologia que estuda as 

músicas (utilização dos sons) de tradição oral. 
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implantação da Discoteca Pública e dos parques infantis
171

. Seu nome também está 

estreitamente ligado ao campo do Patrimônio Cultural, uma vez que teve seu projeto de 

criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
172

 (SPHAN) aprovado 

pelo ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema, em 1936.  

Vivendo no Rio de Janeiro, trabalhou no Instituto Nacional do Livro e, de 1938 a 

1941, foi professor de Filosofia e História da Arte no Instituto de Artes da Universidade do 

Distrito Federal. 

Mário evidencia, em suas numerosas e diversificadas ações, mas sobretudo em 

sua produção literária, um projeto de renovação cultural que se insere no projeto coletivo 

modernista, além de um forte sentido de compromisso social, principalmente por meio do 

diálogo criativo entre formas populares e eruditas em sua produção.  

Sua produção escrita envolve, ainda, o gênero epistolar, pois foram copiosas as 

correspondências ao longo de sua vida com amigos como Manuel Bandeira, Carlos 

Drummond de Andrade, Henriqueta Lisboa, entre outros. Também foi intensa sua 

participação na imprensa, onde veiculava suas ideias com a publicação frequente, em 

diferentes períodos, de artigos e crônicas em jornais e revistas, alguns deles reunidos em 

livros ainda em vida ou postumamente. 

Na crônica “Será o Benedito!”, só publicada em livro após a morte de seu autor, o 

narrador homodiegético adulto relembra seu encontro com o menino Benedito, pintando 

um quadro da infância pobre e rural, livre das adversidades do meio urbano, mas sujeita a 

outras tais que podem, inclusive, levar à abreviação da vida. A fragilidade humana, o 

paradoxo da existência, a perplexidade diante do imponderável são questões que 

atravessam esse texto marioandradiano marcado pela alternância entre o estado de alegria e 

o sentimento de dor. 

 

Os garantes 

 

O contrato de comunicação firmado quando da primeira edição do conto no 

suporte livro teve como autores responsáveis por sua publicação junto a outros textos do 

                                                             
171 Os parques infantis eram voltados para os filhos dos trabalhadores e tinham como principal objetivo 

complementar a educação formal, proporcionando a crianças de diferentes idades – de 3 a 12 anos – a 

experiência de reviver as tradições populares através da arte e dos jogos tradicionais infantis (cf. FARIA, 

1999). 

172 Atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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escritor anteriormente publicados no Suplemento em Rotogravura, o editor Claudio 

Giordano, representando os diferentes editores – a Educ, Editora da PUC-SP; a Editora 

Giordano; a Agência Estado –, além da prefaciadora e autora do texto das orelhas do livro, 

Telê Porto Ancona Lopez. A dimensão de auctor de Mário de Andrade já se devia, então, à 

sua posição mais que assegurada no universo literário brasileiro. 

Esses garantes, responsáveis pelos dois prefácios alógrafos, originais e 

posteriores que antecedem os textos coligidos de Mário de Andrade, são informadores com 

legitimidade para tomar a palavra e referendar os textos do escritor, sobre os quais emitem 

seus juízos, assim como o faz a autora garante Chrisanthème no prefácio de Vida alheia 

(AZEVEDO, 1929). Todos os garantes encontram-se, portanto, em posição enunciativa de 

engajamento, em uma perspectiva de “querer fazer saber” (visada de informação). Suas 

declarações expressam a veracidade de seus julgamentos e suas avaliações das obras e dos 

autores-escritores, e constituem discursos de convicção, que se traduzem em uma eficaz 

estratégia discursiva de credibilidade (MATTOS, 2016). 

O primeiro prefácio, “Nota dos Editores”, assinado por Cláudio Giordano, é 

esclarecedor sobre a origem dos textos e seu resgate para a consecução da edição original, 

bem como sobre a finalidade da edição: “Sem pretensão de gerar uma edição crítica, 

esforçamo-nos no sentido de que os estudiosos tenham em mãos textos válidos para 

eventuais análises formais deles.” (GIORDANO, 1992, p. 8). Esse prefácio é revelador dos 

sujeitos destinatários nele inscritos: os especialistas e os estudiosos da obra de Mário de 

Andrade. 

O segundo prefácio, intitulado “Apresentação”, é assinado pela professora e 

pesquisadora Telê Porto Ancona Lopez
173

, e tem como principal finalidade destacar os 

méritos da escrita do autor investido das funções de cronista e crítico, por ela chamado de 

Multimário em virtude das muitas áreas de atuação em que ele sempre se destacou. Assim, 

esse segundo prefácio confirma a qualidade da edição, já que o nome da prefaciadora 

funciona como verdadeiro argumento de autoridade. Ela também assina o texto iniciado na 

orelha da primeira capa e concluído na orelha da contracapa, na verdade uma síntese de seu 

                                                             
173 Therezinha Apparecida Porto Ancona Lopez, cujo nome literário é Telê Ancona Lopez, é professora 

titular da USP. Foi curadora do Arquivo Mário de Andrade no IEB-USP até 2008, e coordenadora do projeto 

temático FAPESP, Estudo do processo de criação de Mário de Andrade nos manuscritos de seu arquivo, em 

sua correspondência, em sua marginália e em suas leituras. (Texto do currículo Lattes informado pela autora 

disponível em <https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=A7A0A718A65A>. Acesso 

em: 13 ago. 2014). 
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prefácio. Por ocupar dois espaços peritextuais de destaque – as orelhas e a instância 

prefacial – Lopez acaba por se tornar uma importante avalista da publicação.  

Na edição de 2008, o editor e o autor-ilustrador assumem a dimensão de garantes, 

dimensão essa que tem sua maior evidência nos paratextos como o glossário, a biografia do 

escritor, o texto assinado por Odilon Moraes e o texto da contracapa. 

 

Odilon Moraes 

 

Odilon Moraes nasceu em São Paulo, em 1966, e graduou-se em Arquitetura pela 

Universidade de São Paulo, em 1992. 

Em 1990 ilustrou seu primeiro livro e, em 1994, recebeu o Prêmio Jabuti de 

Melhor Ilustração com A Saga de Sigfried
174

, organizado e traduzido por Tatiana Belinky. 

Odilon Moraes já fez jus a outras premiações, como a láurea de Altamente 

Recomendável na categoria Imagem, conferida pela FNLIJ em 2011 para seu livro O 

presente
175

; o Prêmio Jabuti 2009 na categoria Ilustração, com O matador, de Wander 

Piroli
176

; o Prêmio FNLIJ 2005 na categoria Criança, com Pedro e lua
177

; o Prêmio FNLIJ 

2003 na categoria Criança, com A princesinha medrosa
178

, acumulando-o com o Prêmio 

FNLIJ 2003 na categoria Melhor Ilustração. 

Em 2014 foi incluído na Lista de Honra do IBBY por indicação da FNLIJ como 

ilustrador com A fome do lobo
179

, de Cláudia Maria de Vasconcellos, livro que também 

recebeu a láurea de Altamente Recomendável na categoria criança, conferida pela FNLIJ 

em 2013. 

Odilon Moraes teve, ainda, participação em duas publicações cujo principal 

objetivo é dar visibilidade tanto à ilustração quanto ao trabalho realizado por ilustradores 

brasileiros: o catálogo bilíngue SIB: literatura infantil e juvenil / SIB Ilustrators: books for 

young people, organizado e editado pela Sociedade dos Ilustradores do Brasil (SIB, 2008), 

com um panorama da arte de quarenta ilustradores brasileiros que são seus associados, no 

                                                             
174 Editora Companhia das Letrinhas, 2003. 

175 Editora Cosac Naify, 2010. 

176 Editora Leitura, 2008. 

177 Editora Cosac Naify, 2004. 

178 Editora Companhia das Letrinhas, 2002. 

179 Editora Iluminuras, 2012.  
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qual Moraes assina o texto de apresentação; o livro Traço e prosa (MORAES; HANNING; 

PARAGUASSU, 2012), no qual é um dos três entrevistadores dos doze ilustradores 

escolhidos para compor um painel representativo da ilustração brasileira contemporânea. 

Sobre o processo de criação das ilustrações de Será o Benedito!, ver a entrevista 

concedida pelo autor-ilustrador no Apêndice C deste trabalho, nas páginas 326 a 332. 

 

5.2.3.2 Sobre as características físicas dos canais e os códigos semiológicos envolvidos  

 

A crônica “Será o Benedito!” veio a público pela primeira vez na segunda 

quinzena de outubro de 1939, no número 145 do Suplemento em Rotogravura, de O Estado 

de S. Paulo. Esse Suplemento, que começou a ser publicado em 1930, dava destaque a 

ilustrações e fotos, tendo sido uma grande novidade para a imprensa da época tanto por 

possibilitar a impressão frente e verso em alta velocidade quanto por apresentar uma 

impressão de qualidade uniforme
180

. A página do Suplemento traz duas fotos do menino 

Benedito, acompanhadas de legenda. O crédito das imagens é dado ao fotógrafo Jorge (cf. 

Anexo F, p. 345). 

Em 1992, a crônica Será o Benedito!, junto a outros textos de Mário de Andrade 

também publicados no Suplemento, figura em livro homônimo, uma brochura em 

dimensões 11,5cm x 18cm, editado por ocasião das comemorações dos setenta anos da 

Semana de Arte Moderna (Anexo G, p. 346). Trata-se de uma edição póstuma, original e 

posterior, assim como a edição de Vida alheia, de Artur Azevedo.  

Giordano, em seu texto de apresentação da obra, explicita o propósito da 

publicação: “divulgar uma parcela pequena da produção jornalística de Mário, inédita até 

agora em livro ou fora do Suplemento, para o qual foi redigida” (GIORDANO, 1992, p. 6).  

Giordano afirma, ainda, que a edição foi possível graças à pesquisa realizada por 

Waldemar N. Torres, segundo o editor, “colecionador incansável da produção de nossos 

modernistas e obras a elas afetas” (id., ibid., p. 6), que resultou na reunião de duas crônicas 

– uma delas, a que dá título à obra – e 21 artigos
181

 publicados, originalmente, no 

Suplemento em Rotogravura de O Estado de S. Paulo, de circulação quinzenal.  

                                                             
180 Informações obtidas no site <http://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_1930.shtm>. Acesso 

em: 14 jun. 2016.  

181 Há um descompasso entre o que Cláudio Giordano afirma em seu prefácio intitulado “Nota dos editores” e 

os textos marioandradianos apresentados na edição em análise, que reúne duas crônicas e 21 artigos, e não 22 
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O período em que Mário de Andrade teve seus textos estampados no Suplemento 

foi de setembro de 1937 a março de 1944, com algumas interrupções, mas a coletânea 

reúne textos publicados, um em setembro de 1937, e os demais, entre abril de 1939 e 

novembro de 1941, todos versando sobre artes plásticas, arquitetura, literatura. Giordano 

(1992) nos explica que o livro reúne esses textos inéditos em livro, com a necessária 

observância da transcrição fiel dos textos marioandradianos, “preservando-se-lhes a 

pontuação e a ortografia nos casos (mui raros) em que há intenção de pessoalismo (por 

exemplo, aguarela/aguarelista, etc.)” (id., ibid., p. 8). Apenas as ilustrações não foram 

totalmente transpostas dos originais para a edição em livro. Isso revela o compromisso 

estrito com o texto verbal, mas não com as imagens que acompanhavam os textos verbais 

em suas primeiras apresentações públicas. 

Em 2008, Será o Benedito! foi reeditado pela Cosac Naify, com ilustrações de 

Odilon Moraes, em livro homônimo da Coleção Dedinho de Prosa. A edição anterior que 

lhe serve de fonte é a coletânea de textos coeditada pela Educ/Giordano/Agência Estado, 

de 1992. 

 

5.3 A CONSTRUÇÃO DOS ETHÉ DE IDENTIFICAÇÃO E CREDIBILIDADE DOS AUTORES-

ESCRITORES E AUTORES-ILUSTRADORES A PARTIR DE PARATEXTOS EDITORIAIS 

 

Na perspectiva Semiolinguística, o ethos “relaciona-se ao cruzamento de olhares: 

olhar do outro sobre aquele que fala, olhar daquele que fala sobre a maneira como ele 

pensa que o outro vê” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 115). Nesse sentido, as imagens dos 

parceiros iniciadores do processo de produção podem ser construídas pelos parceiros do 

processo de interpretação, a partir das informações de que esses dispõem acerca das 

identidades sociais e discursivas daqueles. 

No caso de autores que já possuem certa notoriedade, torna-se ainda mais fácil 

para o leitor ter informações prévias acerca de sua identidade social. Contudo, as imagens 

dos autores não são construídas apenas a partir de suas identidades sociais, mas também 

partir de suas identidades discursivas, apreendidas menos por meio da leitura de uma única 

obra sua e muito mais por meio da obra em seu conjunto. Isso porque, segundo Fiorin 

(2014), o ethos do autor só poderia ser apreendido por meio da totalidade de sua obra, sob 

                                                                                                                                                                                         
artigos, como nos informa Giordano (GIORDANO, 1992, p. 7): “Os vinte e dois artigos de 1939 a 1941, 

afora dois em tom de crônica mais subjetivos [...]”. 
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pena de estar-se captando a imagem do narrador, e não necessariamente do autor, “ser 

social empírico” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 115). 

No entanto, os elementos paratextuais de um livro – seus peritextos e epitextos –

podem constituir fontes muito ricas em dados e informações que possibilitem a construção 

de uma “imagem de autor” (MAINGUENEAU, 2010, p. 32) e, consequentemente, de seu 

ethos.  

Nas obras objeto de nossa análise, os próprios autores – escritores (direta ou 

indiretamente por meio dos editores e prefaciadores que assumem a dimensão de garantes) 

e ilustradores –, nos elementos peritextuais dos livros, incumbem-se da construção dessas 

imagens de si (ou de outrem, no caso dos garantes), que se pretendem dotadas de certo 

poder de atração sobre seus interlocutores com o propósito de conseguir sua adesão. 

Assim, neste subitem nos propomos a analisar como as estratégias 

semiolinguísticas de legitimação e de credibilidade são empregadas em certos peritextos 

dos livros, de modo a confluir para a construção dessas imagens dos autores – escritores e 

ilustradores – ou seja, de seus ethé de identificação e de credibilidade. 

 

5.3.1 EM CONTO DE ESCOLA 

 

A primeira edição em livro de “Conto de escola” se dá em um período em que 

Machado de Assis já tinha sua primazia de escritor reconhecida por público e crítica. 

Assim, àquela altura, seus leitores provavelmente já dispunham de dados suficientes para 

construírem uma imagem do autor em razão de sua inserção no universo literário brasileiro 

de fins do século XIX, decorrente tanto do reconhecimento do valor artístico-estético de 

sua obra por crítica e público quanto por seu pertencimento à elite intelectual e cultural da 

época. 

Em Várias histórias, dois elementos peritextuais, além do próprio nome de autor, 

dão subsídios para o leitor construir uma imagem do autor-escritor, a partir de uma 

imagem que ele mesmo projeta de si por meio dos seguintes peritextos: i) a página que 

contém a relação de suas obras já publicadas em livro, situada logo a seguir à página de 

falso rosto
182

; ii) o prefácio do livro por ele mesmo assinado – um prefácio autoral e 

posterior –, no qual tanto dá destaque à sua copiosa produção – “As várias histórias que 

                                                             
182

 Quando da primeira edição de “Conto de escola” em livro, Machado já havia publicado quinze títulos, que 

aparecem relacionados nos elementos pré-textuais do volume Várias histórias. 
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formam este volume foram escolhidas entre outras, e podiam ser acrescentadas, se não 

conviesse limitar o livro às suas trezentas páginas. É a quinta coleção que dou ao público.” 

(MACHADO, 1896, p. V) – quanto sugere, ainda, com indisfarçável “modéstia”, a 

qualidade dos contos ali reunidos
183

. 

Quase um século mais tarde, Matos, ao comentar a dificuldade de se fazer, hoje, 

um julgamento definitivo sobre os contos mais expressivos e significativos de Machado de 

Assis, indica o principal motivo de fazê-lo: 

 
Seu nome valoriza o que assina. Sua assinatura é sugestiva. Sem ela, poder-se-ia, 
em uma ou outra história, repetir o caso verificado com Leão Tolstoi. Um dia, 

perguntando ele ao diretor de uma revista de Moscou sobre o destino de certo 

conto bíblico que lhe havia enviado um ano antes, respondeu-lhe o diretor que 

não recebera nada com a assinatura dele. Tolstoi esquecera-se de firmar o conto. 

O escritor deu o título. Procuraram-no. Foram encontrá-lo entre os manuscritos 

recusados, com a nota da redação: “Má imitação de Tolstoi. Não publicar. 

(MATOS, 1985, p. 22). 

 

Esse excerto ilustra muito eficazmente como a identidade social do autor é 

relevante para o reconhecimento do valor de uma obra que lhe é atribuída. Caso o leitor, 

em sua posição de alteridade, não consiga atribuir uma identidade psicológica e social ao 

autor, seja por desconhecê-la, seja por não reconhecê-la, o ethos de “competência”
184

 do 

autor pode ficar seriamente comprometido. Nesse sentido, o conhecimento da identidade 

social de Machado de Assis, atualmente muito associada ao seu nome de autor – assim 

como as identidades sociais dos demais autores-escritores do nosso corpus –, é 

fundamental para que sua obra seja considerada relevante para os atuais leitores. Isso 

porque é a sua identidade social que lhe dá o direito à palavra e que funda a sua 

legitimidade de autor, ainda que seu ethos resulte de sua dupla identidade, a social e a 

discursiva, que se amalgama em uma só. 

Exemplo disso nos dá Márcia Abreu, ao fazer o relato da recusa, por seis editoras, 

de um texto de Machado de Assis, o romance Casa velha, que lhes fora enviado pela Folha 

de S. Paulo em 1999, sem identificação de autoria: 

                                                             
183 “Não pretendem [os contos publicados na obra] sobreviver como os do filósofo [Diderot]. Não são feitos 

daquela matéria, nem daquele estilo que dão aos de Merimée o caráter de obras-primas, e colocam os de Poe 

entre os primeiros escritos da América.” (MACHADO, 1896, p. V-VI). 

184 O ethos de “competência” é um dos ethé de credibilidade apontados por Charaudeau (2013a). A 

credibilidade é “o resultado da construção de uma identidade discursiva pelo sujeito falante, realizada de tal 

modo que os outros sejam conduzidos a julgá-lo digno de crédito”. (id., ibid., p. 119). No caso dos autores-

escritores e dos autores-ilustradores, a credibilidade reside em um saber fazer artístico-estético, ou seja, 

mostrar-se crível é mostrar ou apresentar a prova de que se tem esse poder. 
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Nenhuma das editoras reconheceu o texto como sendo daquele que é tido como o 

maior autor da literatura brasileira, embora os responsáveis pela avaliação 
tenham forte familiaridade com obras literárias [...]. Por que estes especialistas 

recusaram o texto, da forma que o fizeram, declarando apenas que a “publicação 

não foi recomendada” (Rocco) ou que a “comissão de leitura não foi favorável à 

sua publicação” (Companhia das Letras)? Simplesmente porque não sabiam que 

o livro era de Machado de Assis. Se o soubessem talvez também não o 

publicassem, mas as justificativas teriam de ser de outra ordem. (ABREU, 2000, 

p. 126). 

 

 Nesse sentido, para que um texto machadiano, ainda hoje, mais de um século 

após sua publicação em livro, como acontece com o “Conto de escola”, seja apresentado a 

um novo público leitor, faz-se necessária a retomada das informações sobre as trajetórias 

de vida e de trabalho que compõem a identidade social do escritor, condição necessária 

para que se construa seu ethos de “competência”, tornando a leitura da obra importante e 

desejável. 

Assim, a edição mais recente de “Conto de escola” vai revelar dados em seus 

elementos peritextuais – os nomes de autor situados nos elementos pré e pós-textuais, bem 

como o texto da contracapa sobre Machado e o texto assinado por Nelson Cruz nos 

elementos pós-textuais – que fornecerão mais ou menos subsídios para que o leitor 

construa os ethé dos autores das partes verbal e visual do texto. Assim, a obra será 

identificada e valorizada, inicialmente, menos pela imagem do autor-ilustrador e mais pela 

imagem do autor-escritor, que, ao olhar do leitor, aparece muito mais pela identidade 

psicológica e social que lhe é atribuída do que propriamente por sua identidade discursiva. 

Isso é o que ocorre também nas edições mais recentes das outras duas obras de nosso 

corpus primário. 

Os nomes de autor – do escritor, cujo nome, em tese, vale por si só, e do ilustrador 

– figuram em diferentes peritextos da obra, como afirmamos, mas de modo não simétrico, 

o que evidencia a existência de uma hierarquia entre os códigos semiológicos que 

produzem e, consequentemente, entre seus ethé. Na capa (figura 63) e na dupla página de 

rosto (figura 64), o nome do escritor aparece em destaque, em caixa-alta, sempre antes do 

nome do ilustrador, em caixa-baixa, relevantes índices semiológicos da prevalência do 

verbal sobre o visual, do canônico sobre o não canônico. 
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Na contracapa, um pequeno texto do editor informa sobre quando e onde nasceu o 

escritor, sua posição na história da literatura brasileira, citando duas de suas obras-primas 

que o tornaram um clássico, bem como sobre a razão da escolha de “Conto de escola” para 

dar início à coleção Dedinho de Prosa (figura 65). A brevidade desse texto da contracapa 

pode constituir um forte indício do pressuposto de que o leitor atual já dispõe de muitos 

epitextos que podem lhe fornecer subsídios bastantes sobre o valor e a importância de 

Machado de Assis no conjunto da produção literária brasileira, ou mesmo na literatura dita 

Figura 63 – Capa do livro 

Conto de escola 

 

Figura 64 – Dupla página de rosto do livro Conto de 

escola 
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universal
185

, o que corrobora sua posição de superioridade expressa nos peritextos da obra. 

Essa posição não advém apenas da preexistência da parte verbal do texto em relação à sua 

parte visual, mas sim da “imagem de autor” de Machado, em que se destaca mais a 

identidade social que lhe é atribuída do que propriamente sua identidade discursiva, como 

já afirmamos. 

 

 

 

 

 

Na página 31, em um texto escrito em primeira pessoa, Nelson Cruz assume um 

comportamento elocutivo, apresentando-se a si próprio por meio de seu saber fazer e 

fornecendo informações tanto sobre a origem de suas ilustrações para o conto machadiano 

quanto sobre o modo de condução de sua pesquisa iconográfica, base para a criação da 

parte visual do texto. Apenas no último parágrafo, Cruz fornece brevíssima informação 

sobre si mesmo, reforçada por seu autorretrato de busto inserido em um objeto que remete 

ao passado: um medalhão que guarda seu autorretrato, forma visual simbólica em que o 

atual e o antigo se fundem (figura 66). Nesse sentido, Cruz investe mais na construção de 

um ethos de “competência”, buscando projetar uma imagem de si que o coloca, a si e ao 

seu trabalho, à altura do escritor canônico, e menos na construção de um ethos de 

identificação. 

 

                                                             
185 Machado de Assis é o único brasileiro apontado por Harold Bloom (2003) como um dos cem grandes 

escritores de todos os tempos, ainda que os critérios que orientam a seleção desse cânone universal possam 

ser bastante questionáveis. 

MACHADO DE ASSIS (1839-1908), o 

maior escritor brasileiro de todos os tempos, 

nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Sua 

trajetória resume e ultrapassa a história da 

literatura brasileira: é um clássico. Como 

romancista deixou algumas obras-primas, 

entre elas Memórias Póstumas de Brás 

Cubas (1881) e Dom Casmurro (1899). 

Figura 65 – Contracapa do 

livro Conto de escola 
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5.3.2 EM DE CIMA PARA BAIXO 

 

A primeira edição em livro de “De cima para baixo” se dá em um período em que 

Artur Azevedo, já falecido, tinha sua produção reconhecida por crítica e público. Àquela 

altura, esse reconhecimento se originava de sua inserção no universo literário e na cena 

teatral brasileira.  

Dois peritextos de Vida alheia, o prefácio de Chrisanthème e a autobiografia de 

Artur Azevedo, ambos situados nos elementos pré-textuais do volume, fornecem subsídios 

para a construção, pelo público leitor, de um ethos de “virtude” e de um ethos de 

“competência” para o escritor
186

. 

Em seu prefácio, adotando um comportamento elocutivo, Chrisanthème (in 

AZEVEDO, 1929, p. 7-13) constrói uma imagem do homem e uma imagem do escritor, 

projetando as identidades social e discursiva de Artur Azevedo por meio, principalmente, 

de procedimentos da construção descritiva, em especial da qualificação, ao apontar 

algumas de suas particularidades como aspectos físicos e gestuais, gostos, posturas, 

comportamentos, sempre ressaltando seus atributos mais positivos, como se pode verificar 

nos excertos a seguir: 

                                                             
186 O ethos de “virtude”, assim como o de competência, é um ethos de credibilidade. O ethos de “virtude” 

resulta das boas qualidades atribuídas ao autor, como ser digno, ter excelência moral e de comportamento, 

entre outras. 

Figura 66 – Página 31 do livro 

Conto de escola 
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[...] escritor que trabalhou rindo, vendo a existência e os homens do seu tempo, 

com bom humor, indulgência e espírito.  
[...] 

A obra de Artur Azevedo, desse homem espirituoso e robusto, psicólogo 

prazenteiro e conteur admirável, dá-nos a impressão de que a comédia 

mundana, representada pelos comendadores, elegantes e damas da época, não 

merece a condenação de ridículo [...]. 

No fundo dessas narrativas curiosas, encontra-se sempre a ironia, mas um 

sarcasmo brando, manejado com civilidade, escrito com uma destra, (sic) 

coberta de fina luva de pelica. 

Nada de puritano, de indignado moralista, nessas páginas que se lê (sic) com 

gosto, evocando a rotunda figura do seu autor, com os seus ternos olhos de bom 

e a sua boca, inteligente, sublinhada por um ligeiro sorriso, em que se 
observava um quê, de enigmático (sic), de brejeiro e de indulgente. 

[...] 

Ele jamais procurou imitar outrem, dando saída aos jorros da sua 

intelectualidade, sem artifício, nem desejo de copiar a dos companheiros do 

seu período, sendo mesmo essa sua qualidade um dos maiores encantos das 

suas obras. 

Escrevia sem parar, versos, teatro, prosa e isso sem, igualmente, se lastimar, 

sempre com a sua bonomia habitual, sorrindo às asperezas do métier, como 

sorria, (sic) às fragilidades dos comendadores, dos alfenins, das suspirosas, da 

sua época (sic) . E indiferente às glórias, aos sucessos possíveis, satisfazia-se 

em dar saída ao tumulto do seu talento, que sempre um laivo de ironia 

temperava, como uma suave pimenta introduzida no molho branco de um 
peixe de escabeche. 

[...] homem bom, honesto, trabalhador e talentoso. 

[...] 

Estou certa que, da esfera onde, hoje, se encontra, ele partilha da alegria com que 

lemos os seus contos, abençoando-nos com o gesto prazenteiro da sua gorda e 

bondosa mão espalmada no espaço. (CHRISANTHÈME in AZEVEDO, 1929, 

p. 7-13, grifos nossos) 

 

Já em sua autobiografia, Artur Azevedo (1929) relata sua iniciação no mundo do 

teatro, lendo, escrevendo e encenando peças desde a mais tenra idade, e estende seu relato 

até o momento em que escreve sua peça de maior sucesso, Amor por anexins, aos quinze 

anos, seu “primeiro trabalho exibido em teatro público” (id., ibid., p. 23). O objeto de sua 

autobiografia é o tempo de vida da criança ingênua e do jovem promissor que fora um dia, 

ou seja, é por esse período de sua vida que o autobiografado procura construir seu ethos de 

“competência” e seu ethos de “inteligência”
187

, por ele mesmo desconstruídos no último 

parágrafo, quando, ao dar um salto de mais de trinta anos em seu relato, termina por 

definir-se como “um comediógrafo sem teatro, sem artistas, sem público, sem estímulo de 

                                                             
187 O ethos de “inteligência”, segundo Charaudeau (2013a), faz parte dos ethé de identificação, caracterizados 

por imagens que definem e essencializam os indivíduos enquanto pessoas. A inteligência, característica 

humana difícil de ser definida, estaria relacionada, no caso do escritor, ao seu talento e às suas habilidades 

precoces de leitor e de escritor. 
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espécie alguma, que chegou infelizmente aos 47 anos sem realizar o seu sonho de literatura 

e de arte” (AZEVEDO, 1929, p. 24).  

O tom de amargura e desalento com que Azevedo encerra sua autobiografia, 

escrita seis anos antes de sua morte, pode causar forte impressão no interlocutor, levando-o 

a reconstruir o ethos do escritor, que apresenta uma imagem de si bastante diferente 

daquela criada pela prefaciadora. Nesse sentido, esses elementos peritextuais revestem-se 

de grande importância para a construção do ethos do autor-escritor pelo público leitor, seja 

ele favorável ou desfavorável. 

Assim como a edição mais recente de “Conto de escola”, a edição mais recente de 

“De cima para baixo” vai revelar dados em seus elementos peritextuais a partir dos quais 

se podem depreender os ethé de seus autores. 

Na página 30, ao escrever o texto de apresentação do autor-escritor, Adilson 

Miguel, membro da equipe editorial, adota um comportamento delocutivo: “Artur 

Nabantino Gonçalves de Azevedo nasceu em 1855, em São Luís do Maranhão. Teve 

quatro irmãos, dentre os quais o famoso autor do romance O cortiço, Aluísio Azevedo.” (in 

AZEVEDO, 2004, grifos nossos). Esse comportamento delocutivo faz com que a 

enunciação seja aparentemente objetiva: o sujeito enunciador atua como um relator. Como 

observa Charaudeau (2009b, p. 84), trata-se de “um ‘jogo’ protagonizado pelo sujeito 

falante, como se fosse possível a ele não ter ponto de vista, como se pudesse desaparecer 

por completo do ato de enunciação e deixar o discurso falar por si”. Isso não o impede, 

contudo, de sublinhar certos traços da identidade social e discursiva do escritor de modo a 

construir-lhe uma “imagem de autor” mais por meio de suas ações do que por meio de uma 

qualificação mais explícita, com farta adjetivação, como o faz Chrisanthème. Para 

construir a “imagem de autor” de Artur Azevedo, Adilson Miguel menciona como ele 

mostrara interesse desde criança pelo teatro, como fora transgressor ao desafiar 

autoridades, como fora atuante em várias atividades profissionais, especialmente no 

serviço público, no jornalismo e no teatro, como defendera a libertação de escravos com 

grande entusiasmo em artigos e peças teatrais, como fora um grande observador do 

cotidiano da vida carioca, delineando-lhe, assim, um ethos de “engajamento” e um ethos de 

“combatividade”. 

Ao lado do texto de apresentação de Artur Azevedo, na página 31, figura o texto 

de apresentação do autor-ilustrador, escrito a partir de um comportamento elocutivo, no 
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qual, logo de início, sublinha o lapso temporal que separa seu fazer artístico-estético 

daquele do autor-escritor: 

 
Muitas décadas separam o conto de Artur Azevedo das ilustrações que realizei 

para este livro e, de lá para cá, diversas transformações ocorreram no mundo. 

Entre algumas mudanças, surgiram profissões que não existiam nas academias. 

Minha carreira profissional é um exemplo disso: sou graduado e mestre em 

Design, atividade que na época de Artur Azevedo era exercida por outros 

profissionais. (RIBEIRO in AZEVEDO, 2004, p. 31, grifos nossos) 

 

O autor-ilustrador apresenta-se a si próprio, informando sobre sua trajetória 

profissional e sobre o modo como conduziu seu trabalho ao ilustrar o conto, revelando suas 

escolhas. Ao destacar o reconhecimento público obtido por meio de prêmios e 

certificações, busca construir, principalmente, um ethos de “competência”, como atesta o 

fragmento a seguir: 

 
Livros e imagens sempre me encantaram e por isso me interessei pela ilustração.  

Em 2000, iniciei minha carreira de ilustrador e, um ano depois, fui selecionado 

para participar do UNESCO-BIB Albín Brunovsky Workshop, realizado na 

Eslováquia.  

Este é meu nono trabalho como ilustrador. Com as imagens que realizei para os 

livros anteriores, recebi prêmios e certificados: quatro livros foram considerados 

Altamente Recomendáveis pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 

(FNLIJ), dois selecionados pelo Programa Nacional do Livro Didático e, em 

2004, recebi o Prêmio de Melhor Ilustração – FNLIJ com o livro Robinson 
Crusoe da editora DCL. (RIBEIRO in id., ibid., p. 31, grifos nossos) 

  

Cada “imagem de autor” é, ainda, reforçada pelo retrato do autor-escritor e pelo 

autorretrato do autor-ilustrador, apresentando a mesma técnica de composição e o mesmo 

estilo das ilustrações que integram a parte visual do texto, estabelecendo-se, desse modo, 

um continuum estético entre texto e peritextos. Esses retratos encimam os textos de 

apresentação dos autores (figura 67), fornecendo informações sobre seus diferentes modos 

de ser e de estar no mundo em um tempo passado e em um tempo presente. Se o retrato de 

Artur Azevedo sugere um ethos de “sério” – revelado tanto por índices corporais de certa 

rigidez insinuada por sua postura ereta, bem como por sua expressão não sorridente e seu 

olhar aparentemente vago, indicador de certo distanciamento, quanto por um índice 

plástico, o tom quase monocromático de sua figura, que lhe confere maior sobriedade –, o 

autorretrato de Marcelo Ribeiro sugere um ethos de “jovialidade” – revelado tanto por 

índices corporais de aproximação com quem o aprecia, pois seu olhar dirige-se ao 

espectador com um discreto sorriso, assim como a posição assimétrica de seus ombros 

sugere maleabilidade e certo despojamento, quanto por um índice plástico, o vermelho 
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vibrante de sua camisa, que empresta à sua figura um ar de certa “extroversão”. Esses 

retratos evidenciam, ainda, convenções sociais e culturais que ditam as formas adequadas 

de se retratarem personalidades no passado e no presente. 

 

     

 

 

 

 

Tanto na capa quanto na folha de rosto de De cima para baixo, os “nomes de 

autor” do escritor e do ilustrador são apresentados de modo não simétrico, marcando a 

hierarquia entre os códigos semiológicos que produzem e, consequentemente, entre seus 

ethé. Na capa (figura 68) e na página de rosto (figura 69), os créditos de autoria da obra são 

dispostos hierarquicamente. Na capa, o nome do autor-escritor sobrepõe-se ao título do 

livro, informação verbal de maior destaque, com fonte distinta da empregada no nome do 

autor-ilustrador, apresentado no canto direito inferior da capa – a fonte em itálico com que 

se grafa o nome de Artur Azevedo se aproxima da letra manuscrita e suas maiúsculas são 

Figura 67 – Páginas 30 e 31 do livro De cima para baixo 
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mais rebuscadas, remetendo-nos a um tempo passado em que se escrevia à mão, imagem 

bastante explorada na parte visual do texto. Na página de rosto, o mesmo tipo de 

localização dos nomes dos autores se repete, com pequenas variações relacionadas ao 

alinhamento. 

 

    

 

                                              

 

O texto da contracapa reforça a hierarquia entre os nomes de autor, pois somente 

faz menção à autoria da parte verbal do texto, assim como acontece no texto da contracapa 

de Conto de escola:  

 

 

Figura 68 – Capa do livro De 

cima para baixo 

 

Figura 69 – Página de rosto do 

livro De cima para baixo 

 

Figura 70 – Contracapa do 

livro De cima para baixo 

 

Artur Azevedo, célebre autor de teatro, 

apresenta-se neste livro como contista. 

Nesta versão ilustrada de De cima para 

baixo, o leitor perceberá a crítica 

social e a caricatura irônica das 

hierarquias de um modo geral: 
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5.3.3 EM SERÁ O BENEDITO! 

 

A primeira edição de “Será o Benedito!” em livro se dá mais tardiamente que as 

edições em livro dos outros textos de nosso corpus, mas em um momento em que Mário de 

Andrade, fora de cena desde 1945, ano de seu falecimento, já era apontado como um autor 

integrante do cânone nacional. Daí os leitores, a quem a publicação de 1992 se destinou 

inicialmente, em princípio já disporem de dados suficientes para construir uma imagem de 

autor com notoriedade para o escritor modernista. Isso em razão de sua inserção no 

universo cultural e literário brasileiro, que se justifica tanto por sua vibrante atuação em 

diferentes campos, como o da música, do folclore, do patrimônio cultural e da literatura, 

quanto por sua produção artístico-cultural extremamente importante e significativa. 

No primeiro prefácio alógrafo de Será o Benedito! (ANDRADE, 1992), a imagem 

delineada de Mário de Andrade é a de um intelectual perseguido, mas obstinado em 

manter-se produzindo, a despeito de seu “exílio”. Giordano (1992, p. 6, grifos nossos) 

projeta um ethos de “injustiçado” para o escritor, ao iniciar seu prefácio do seguinte modo: 

“Posto fora da diretoria do Departamento de Cultura de São Paulo pela ditadura, Mário 

de Andrade se desloca para o Rio de Janeiro de julho/1938 a fevereiro/1941. Nesse 

período se inserem os artigos desta coletânea [...]”. No penúltimo parágrafo, ao afirmar: 

“Com isso, deixamos Mário aos leitores, que ele se basta.”, Giordano (ibid., p. 8) ressalta 

tanto a identidade social do autor quanto sua identidade discursiva, evidenciando o valor e 

a importância da produção marioandradiana e, consequentemente, projetando-lhe um ethos 

de “competência”. 

No segundo prefácio alógrafo, Telê Ancona Lopez afirma que Mário de Andrade 

revela-se a si mesmo através de seus textos, mas ela mesma se incumbe de destacar as 

muitas imagens de Mário e seus principais atributos, que ensejam a construção de ethé de 

“virtude” e de “competência”: o escritor que conquista a atenção do público “através da 

linguagem do cotidiano, cheia de humor, trazendo, aqui e ali, implicações circunstanciais e 

humanas dos assuntos escolhidos”; o crítico que faz “crítica de arte com sensibilidade, 

imaginação, as marcas do erudito aliadas à linguagem simples e ao lance poético” 

(LOPEZ, 1992, p. 14); o crítico que se preocupa com seus contemporâneos, mas também 

com os mestres do passado; o professor de História da Arte “que discorre sobre as 

vanguardas do modernismo que nos remete à pintura do barroco ou trata particularmente 
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da fotografia” (id., ibid., p. 15); o Multimário musicólogo, chefe do Departamento de 

Cultura da Municipalidade de São Paulo, organizador do I Congresso da Língua Nacional 

Cantada, idealizador do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o 

fotógrafo e colecionador de peças de arte. 

Como nas demais edições mais recentes de nosso corpus, em Será o Benedito!, os 

peritextos relacionados aos nomes de autor demonstram a primazia do nome do autor-

escritor sobre o nome do autor-ilustrador, seja na capa (figura 71) – em que o nome do 

autor-escritor é grafado em caixa-alta e, abaixo dele, o nome do autor-ilustrador, em caixa-

baixa –, seja na página par da dupla página de rosto (figura 72), em que a hierarquia na 

apresentação de seus nomes também se faz observar. 

 

   

 

 

 

 

Na capa, além do nome do autor-escritor estar em maior destaque em relação ao 

nome do autor-ilustrador, a figura de Mário de Andrade, parceiro da encenação narrativa, é 

a mesma que o autor-ilustrador empresta para apresentar visualmente o narrador 

homodiegético, cuja postura e cujos objetos que o caracterizam – os óculos, o livro aberto 

em suas mãos – revela a imagem de um intelectual, de um leitor. A opção de representar o 

narrador homodiegético com a mesma imagem do autor-escritor leva Odilon Moraes a se 

questionar: “Confesso que o mais difícil foi tentar aproximar o semblante do personagem 

Figura 71 – Capa do livro Será 

o Benedito! 

Figura 72 – Face par da dupla 

página de rosto do livro Será o 

Benedito! 
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da história ao do escritor Mário de Andrade. Ao final, me perguntei se precisava mesmo ter 

buscado essa semelhança...” (MORAES in ANDRADE, 2008, p. 33). Tal opção leva a uma 

inevitável fusão dos ethé do parceiro iniciador do processo de produção e do protagonista, 

narrador homodiegético, indo além daquilo que Aguiar e Silva (2002) denomina relação 

de implicação entre o autor empírico (o autor-escritor) e o emissor (entidade ficcional, 

construção imaginária), caracterizada pela complexidade e multivocidade.  

O texto da contracapa faz menção apenas ao autor-escritor – como ocorre nos 

textos das contracapas dos outros dois livros de edição mais recente do corpus –, 

construindo-lhe um ethos de “genialidade”, resultante de sua extraordinária capacidade 

intelectual e de seus múltiplos talentos (figura 73). 

 

 

 

 

 

Nos elementos pós-textuais, a biografia do autor do texto literário, escrita em 

terceira pessoa e sem identificação de autoria
188

, ocupa a página 32. Na página 33 ao lado, 

o próprio autor-ilustrador adota um comportamento elocutivo ao construir um texto 

dividido em duas partes. Na primeira parte, tece comentários sobre o fazer artístico por ele 

empregado ao criar as ilustrações de Será o Benedito! e sobre os desafios que o texto 

literário lhe apresentou; também indica outros trabalhos de sua autoria. Na segunda parte, 

                                                             
188 Nesse caso, a autoria é creditada ao editor. 

Figura 73 – Contracapa do 

livro Será o Benedito! 

MÁRIO DE ANDRADE (1983-1945) 

arriscou uma definição de si mesmo: 

“Eu sou trezentos, sou trezentos e 

cinquenta, mas afinal um dia toparei 

comigo”. Poeta, romancista, cronista, 

crítico e pesquisador do nosso 

folclore, não houve campo do 

conhecimento sobre o qual o escritor 

paulista não tenha manifestado sua 

curiosidade infernal. Mais do que 

escritor, foi um pensador da cultura. 
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menciona os méritos de cronista do autor-escritor e explicita a fonte do texto escolhido 

para a edição ilustrada.  

Se na primeira parte Odilon Moraes se apresenta como coautor, na segunda parte 

assume a função de um terceiro, diferente do autor da parte verbal do texto, podendo ser 

identificado com um autor alógrafo. Assim, seu texto seria um posfácio alógrafo, póstumo 

e tardio, ou, sendo ele também autor da obra, autor de um posfácio autoral, ântumo e 

posterior? Ambas as classificações são possíveis, já que o estatuto de autoria da parte 

visual do texto é bastante complexo, assim como o é a coexistência e a correlação das 

partes verbal e visual do texto. Isso também se aplica aos autores-ilustradores dos outros 

livros do corpus. 

Cada um desses textos – o da página 32 e o da página 33 – é acompanhado de 

uma vinheta no rodapé da página (figuras 74 e 75).  

A primeira, uns óculos análogos aos usados pelo autor-escritor – uma das marcas 

mais pregnantes de sua “imagem de autor” – repousa sobre um livro, ambos objetos que 

assumem significados simbólicos, tornando-se formas visuais representativas. Trata-se de 

uma interessante metonímia visual e, ao mesmo tempo, uma metáfora visual do universo 

intelectual urbano. 

 

   

 

 

 

A segunda, um chapéu de abas grandes, com que o autor caracteriza a inserção do 

narrador homodiegético no universo rural da narrativa.  

Figura 74 – Página 32 do 

livro Será o Benedito! 



233 

 

      

 

 

 

 Assim, ambas as formas visuais revestem-se de valor metafórico-metonímico, 

contribuindo para a fusão dos ethé do autor-escritor, parceiro da encenação narrativa, e do 

narrador homodiegético, protagonista da encenação narrativa, reiterando a (con)fusão entre 

o ser social empírico e o personagem de ficção. 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DIMENSÕES DE AUTORIA DOS EDITORES, DOS 

ILUSTRADORES E DOS ESCRITORES NAS EDIÇÕES DOS TEXTOS HÍBRIDOS 

 

A partir deste subitem, nossa análise recairá exclusivamente sobre os livros que 

encerram as edições mais recentes de nosso corpus, com seus textos verbo-visuais. 

Nesses livros, os parceiros iniciadores do processo de produção – autores-

escritores, autores-ilustradores e editores – assumem diferentes dimensões de autoria.  

Em virtude de serem edições póstumas em relação aos seus autores-escritores, os 

editores, assim como os autores-ilustradores, assumem a dimensão de garantes. Faz-se 

necessário sublinhar que todo garante, instância que assume a responsabilidade por um 

texto, tem uma ligação privilegiada com o peritexto: o prefácio ou o posfácio, o texto da 

contracapa, o título etc.  

O editor pode não corresponder a um só indivíduo, àquele que “não é o 

enunciador do texto nem um indivíduo de carne e osso, mas uma instância híbrida que 

frustra essa distinção” (MAINGUENEAU, 2010, p. 141). É essa instância híbrida que 

Figura 75 – Página 33 do 

livro Será o Benedito! 
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assume a dimensão de garante, trazendo à luz para um outro e renovado público leitor as 

obras dos escritores canônicos em edições ilustradas, eventualmente assinando os textos de 

alguns elementos peritextuais. 

Os autores-ilustradores dessas obras assumem todas as dimensões de autoria: de 

garante, de ator e de auctor. 

 A dimensão de garante dos autores-ilustradores justifica-se pelo fato de todos 

eles terem seus nomes de autor em diferentes elementos peritextuais, dirigirem-se aos 

leitores no espaço pós-liminar do livro, assumindo um comportamento elocutivo, e 

participarem da obra como membros de seu corpo editorial – é o caso de Odilon Moraes, 

coordenador editorial da Coleção Dedinho de Prosa, e de Nelson Cruz, autor do projeto 

editorial da obra
 
–, configurando, desse modo, “a cena de fala que é ao mesmo tempo a 

condição e o produto [da] enunciação” literária (MAINGUENEAU, 2010, p. 141). Pode-se 

confirmar essa dimensão dos autores-ilustradores em alguns trechos das entrevistas por 

eles concedidas (cf. Apêndices A, B, C, p. 316 a 332).  

Odilon Moraes, coordenador editorial da Coleção Dedinho de Prosa com Augusto 

Massi, revela sua dimensão de garante no seguinte trecho de sua entrevista: 

 

Augusto Massi, que era leigo na questão da ilustração, propôs que fizéssemos 
uma parceria: ele escolheria textos e eu os leria para avaliar se seriam 

“ilustráveis” ou não. Depois ele sugeriu que eu também selecionasse textos que 

eu julgasse suscitarem belas ilustrações. Passamos, então, a selecionar textos não 

só de autores brasileiros, mas também estrangeiros, surgindo, assim, a Coleção 

Dedinho de Prosa. Os textos selecionados, que foram escritos apenas para serem 

lidos, e não para se tornarem livros ilustrados, eram aqueles que ofereciam 

brechas para a elaboração de um rico trabalho com as imagens visuais. Depois, já 

como coordenador editorial, passei também a sugerir nomes de outros 

ilustradores que poderiam realizar o trabalho de criação das ilustrações para 

outros livros da Coleção. (Apêndice C, p. 326-327) 

 

Nelson Cruz também evidencia essa mesma dimensão de autoria ao afirmar já ter 

chegado à editora com o livro “pronto”: 

 

No caso do Conto de escola, me ocupei de pensar a distribuição das ilustrações, 

vinhetas e de todo o miolo do livro. Pensar o miolo deveria ser do programador 

visual, da Elaine Ramos, mas eu já cheguei na Cosac com tudo pronto. Ou seja, 

pensei nesse livro como artista. A Elaine melhorou bem algumas passagens e o 

livro ficou como ficou. No todo, o Conto de escola soa como livro de artista189. 

                                                             
189 O livro de artista, surgido no contexto francês do início do século XX, é aquele em que seus criadores se 

responsabilizam não apenas pela concepção do texto verbal e visual, mas também “pela escolha da tipografia 

e pela própria paginação, convertendo o álbum num domínio privilegiado e específico de expressão artística” 
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Essa postura é a mesma que adoto para todos os livros que crio. (Apêndice A, p. 

318) 

 

Já Marcelo Ribeiro dá menor relevo a essa dimensão de autoria ao afirmar que a 

escolha do conto “De cima para baixo” foi realizada pela editora, não tendo ele mesmo 

participado dessa decisão, ainda que alguns peritextos do livro “assinados” por ele sugiram 

sua dimensão de autor garante. 

A dimensão de ator assumida pelos autores-ilustradores verifica-se na gerência de 

suas trajetórias em torno de suas atividades de produção de textos. Na condição de autores-

atores, Nelson Cruz, Marcelo Ribeiro e Odilon Moraes possuem blogs
190

 e página no 

Facebook
191

, têm relações com editores, concedem entrevistas, enfim, atuam como atores 

da cena literária. 

A dimensão de auctor de cada autor-ilustrador, dimensão daquele que responde 

“por um agrupamento de textos referidos a uma entidade que é identificável, que até 

pertence ao Thesaurus literário, quando alcança notoriedade” (MAINGUENEAU, 2010, p. 

142), é evidenciada no reconhecimento por terceiros do valor de suas obras, o que confere 

a cada um deles uma “imagem de autor”.  

Em seu texto de apresentação, a dimensão de auctor de Nelson Cruz não fica tão 

evidenciada, como no perfil que traça de si mesmo em seu blog, epitexto no qual relaciona 

suas premiações e indicações que o tornaram um autor consagrado.  

Marcelo Ribeiro evidencia sua dimensão de auctor em seu texto de apresentação, 

ao mencionar o número de livros por ele ilustrados, quase todos distinguidos com 

indicações e premiações.  

Odilon Moraes também não chega a evidenciar sua dimensão de auctor nos 

peritextos do livro, pois não menciona todos os prêmios e indicações que lhe permitiram 

alcançar notoriedade e ser identificado com um autor consagrado. 

Se os autores-ilustradores participam das cenas enunciativas sintetizando as três 

dimensões que compõem a noção de autoria – eles são garantes, autores-atores e auctores 

– os autores-escritores, nos contratos renovados, possuem apenas a dimensão de auctores. 

                                                                                                                                                                                         
(RODRIGUES, 2013, p. 33). Essa acepção de livro de artista é a que mais se aproxima da definição que 

Nelson Cruz emprega para caracterizar seu trabalho criador a partir do texto literário machadiano. 
190 Disponível em <http://nelsoncruzilustrador.blogspot.com.br/>; e 

<https://marcelogribeiro.wordpress.com/>. Acesso em: 4 set. 2016.  

191 Disponível em <https://www.facebook.com/OdilonMoraesilustrador/>. Acesso em: 4 set. 2016. 
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É a esta última dimensão, em que o autor é colocado em correlação com uma obra, que os 

elementos peritextuais dão destaque, distinguindo-os dos autores-ilustradores. 

 

5.5 OS PERITEXTOS E A MISE-EN-SCÈNE DISCURSIVA  

 

Pontos comuns entre os textos podem ser encontrados em três níveis: nos 

componentes do contrato situacional (o nível situacional); nas categorias das restrições 

discursivas (o nível discursivo); e nos diferentes aspectos da organização formal do texto 

(o nível semiolinguístico). Esse último nível envolve a composição textual interna, a 

fraseologia, a construção gramatical, o domínio das recorrências lexicais e a mise-en-scène 

textual, lugar, por excelência, dos peritextos. Assim, o “êxito” dos peritextos produzidos 

passa necessariamente por seus modos de composição e de organização, fortemente 

marcados pelo nível situacional, que envolve a finalidade e a visada enunciativa, a 

identidade dos parceiros, o propósito tematizante e as circunstâncias materiais particulares. 

A existência de elementos peritextuais com valor e efeitos comuns aos três livros 

do nosso corpus muito nos diz acerca do modo como os contratos de comunicação 

literários se renovam.  

Neste subitem, nos ateremos à investigação do valor e dos efeitos de sentido dos 

principais peritextos responsáveis pela inserção da criança como novo leitor destinatário 

inscrito nos textos e nova parceira desses contratos. 

 

5.5.1 FORMATO, TAMANHO E DIAGRAMAÇÃO 

  

O formato retrato dos três livros e suas dimensões praticamente as mesmas
192

 – 

De cima para baixo com 20,5cm x 27,5cm; Conto de escola e Será o Benedito! com 

21,5cm x 28,5cm – são muito relevantes para a associação da potencial destinação dessas 

obras ao leitor infantil. 

As características destes elementos peritextuais – formato e tamanho – 

proporcionam maior exploração da página dupla pelo autor-ilustrador, considerada por 

                                                             
192 De cima para baixo, diferentemente dos outros dois livros que são encadernados, ou seja, revestidos com 

capa dura, é uma brochura com capa mole. Contudo, De cima para baixo também foi publicado pela DCL na 

versão capa dura, com as mesmas dimensões da versão em brochura. Como nosso primeiro contato com a 

obra foi na edição em brochura, optamos por tomar o livro com esse tipo de revestimento como objeto de 

análise, justamente por ser o mais recorrente nas publicações produzidas pelo mercado editorial brasileiro, o 

que nos deu, inclusive, a possibilidade de abordar essa questão no capítulo sobre os paratextos editoriais. 
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Linden (2011a, p. 65) “um campo fundamental e privilegiado do registro”. Quando aberto 

o livro, a exploração da página dupla duplica a superfície onde se inscreve o texto híbrido, 

podendo, consequentemente, aumentar tanto o espaço ocupado pela parte visual do texto 

em relação à parte verbal quanto a tensão entre essas diferentes partes, uma das 

características do livro ilustrado.  

Será o Benedito! é o livro em que mais e melhor se explora a página dupla e seu 

espaço. O autor-ilustrador opta por uma diagramação “associativa” (LINDEN, ibid.), na 

qual as partes verbal e visual do texto ocupam o espaço de uma mesma página dupla de 

diferentes maneiras. Isso porque, na obra, as imagens sangradas
193

 ora ocupam 

integralmente a superfície da página (figura 76), ora ocupam seu espaço principal (figura 

77).  

Segundo Linden (ibid., p. 73), livros em que a imagem ocupa todo o espaço da 

página ou da página dupla, especialmente quando em formatos maiores, geram uma 

espécie de “espetacularização” que lhes confere, em certo sentido, grandiosidade e beleza. 

É o que ocorre na maior parte das páginas duplas de Será o Benedito! 

Já a parcela verbal do texto sobrepõe-se, em quase todas as imagens, a uma parte 

“dessemantizada”
194

 das formas visuais figurativas, alternando sua posição e volume nas 

páginas duplas do livro. Podemos tomar como exemplos os diferentes espaços ocupados 

pela parte verbal no texto nas páginas duplas apresentadas nas figuras 76 e 77.  

Na figura 76, a parte verbal do texto sobrepõe-se à imagem na parte inferior da 

página par, enquanto na figura 77 a parte verbal do texto, inscrita sobre o fundo branco das 

páginas, não mais sobre as formas visuais figurativas, divide-se na parte superior das 

páginas par e ímpar. Assim, a prevalência das formas visuais sobre as formas verbais no 

espaço das páginas e as diferentes posições ocupadas pela parte verbal do texto imprimem 

um ritmo mais ágil à narrativa. 

 

                                                             
193 Imagens sangradas são aquelas em que seus limites coincidem com o corte da página. 

194
 Segundo Linden (2011a, p. 164), trata-se de espaço “onde não haja representação figurativa portadora de 

sentido”. 
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Em De cima para baixo, o autor-ilustrador também explora a página dupla – 

como a página dupla central do livro, em que uma única imagem sangrada ocupa toda a 

sua superfície (figura 78) –, mas de forma muito menos ostensiva que em Será o Benedito! 

 

Figura 76 – Páginas 12 e 13 do livro Será o Benedito! 

Figura 77 – Páginas 20 e 21 do livro Será o Benedito! 
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A diagramação associativa também é bastante explorada em De cima para baixo, 

uma vez que, em todas as páginas onde se localiza a parte verbal do texto, há, pelo menos, 

uma ilustração. 

Há páginas simples em que a forma visual figurativa preenche toda a sua 

superfície, seja da face par ou ímpar, como se pode observar na figura 79. Há páginas 

duplas em que formas visuais figurativas distintas entre si organizam-se em diferentes 

espaços, como mostra a figura 80.  

Quanto à parte verbal do texto, esta nunca se sobrepõe a espaços 

“dessemantizados” das imagens, mas ao fundo da página de cor marfim, onde também se 

assentam as imagens, como se pode ver nas figuras 79 e 80. Contudo, há trechos da parte 

verbal do texto que aparecem dispostos dentro de caixas brancas de formato irregular. 

Algumas delas, inclusive, sobrepõem-se discretamente às formas visuais figurativas que, 

como elas, destacam-se do fundo de cor marfim das páginas, conforme se pode observar na 

página ímpar da figura 80. 

A diagramação da parte verbal do texto em De cima para baixo tem como 

principal característica a alternância em seu alinhamento, que pode estar ora à direita, ora à 

esquerda (figura 79), ora centralizado. Há páginas, ainda, em que se verificam diferentes 

alinhamentos (figura 80).  

Mesmo não explorando a página dupla com constância e regularidade, a 

diagramação de De cima para baixo contribui significativamente para produção de um 

Figura 78 – Páginas 16 e 17 do livro De cima para baixo 
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efeito dinâmico entre as partes verbal e visual do texto, criando, inclusive, certa ilusão de 

movimento que corrobora o ritmo ágil da narrativa e dos diálogos entre os personagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Conto de escola, o autor-ilustrador faz uso tanto da diagramação dissociativa 

(LINDEN, 2011a) – marcada pela tradicional alternância entre a página com a parte verbal 

Figura 80 – Páginas 22 e 23 do livro De cima para baixo 

Figura 79 – Páginas 20 e 21 do livro De cima para baixo 
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do texto e a página com sua parte visual (figuras 81
195

 e 82) – quanto da diagramação 

associativa, com as partes verbal e visual do texto dispostas na mesma página. Contudo, a 

exploração da página simples prevalece sobre a da página dupla.  

 

 

 

                      

 

 

 

         

Mesmo quando se faz uso da diagramação associativa na página dupla (figuras 83 

e 84), as formas visuais figurativas ocupam muito menos espaço na superfície da página, 

                                                             
195

 As formas visuais que funcionam como vinhetas da página 22 não chegam a caracterizar a diagramação 

associativa. 

Figura 81 – Páginas 22 e 23 do livro Conto de escola 

 

Figura 82 – Páginas 26 e 27 do livro Conto de escola 
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localizando-se sempre abaixo da parte verbal do texto, cuja disposição compacta e 

uniforme contribui para um ritmo narrativo regular, mais monótono e, consequentemente, 

menos estimulante. Isso, contudo, não retira da parte visual do texto sua excelência e seu 

alto valor artístico-estético.  

 

 

 

 

 

 

 

Assim, em Conto de escola, a diagramação é variada, ora mostrando uma imagem 

que ocupa toda a superfície da página, como acontece na página ímpar da figura 81, ora 

mostrando imagens que têm função de vinhetas, como acontece na página par dessa mesma 

figura. 

Figura 83 – Páginas 10 e 11 do livro Conto de escola 

 Figura 84 – Páginas 14 e 15 do livro Conto de escola 
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Apesar de suas variações, a diagramação do texto verbo-visual de Conto de escola é 

muito mais conservadora e tradicional do que as diagramações desenvolvidas nos outros 

dois livros do corpus. 

 

5.5.2 AS PRIMEIRAS CAPAS E OS TÍTULOS 

 

Conto de escola, título nominal com indicação do gênero do texto e, ao mesmo 

tempo, do lugar em que se desenvolve a trama central da história, encontra 

correspondência direta com a forma visual figurativa da capa (figura 85), que mostra uma 

cena passada em uma tradicional sala de aula, onde se veem alunos, sentados em carteiras 

dispostas em fileiras, em uma perspectiva que direciona o olhar apreciativo para o centro 

da imagem. Juntos, título e ilustração da capa antecipam o enredo da história contada no 

livro e sugerem um acontecimento, em tese, transgressor da ordem e da disciplina escolar: 

no fundo da sala de aula, um aluno entrega a outro um pequeno papel que, no imaginário 

social, relaciona-se a algo que, nesse espaço, corresponderia ao interdito. 

A ilustração da capa é a mesma da página 18 do miolo. O plano geral
196

 e o 

ângulo frontal
197

 com vista para o fundo da sala de aula sugerem a posição em que se 

encontra o professor, figura de autoridade ausente da ilustração, mas que, em princípio, 

disporia do mesmo ângulo de visão oferecido ao leitor, espectador da cena. A escolha 

dessa ilustração para a capa se justifica por mostrar o episódio decisivo da história: o ato 

em que se consuma a corrupção de um aluno pelo outro, flagrado não pelo professor, mas 

por um terceiro, o aluno delator. 

Nesse sentido, a relação entre o título da obra e a ilustração da capa fornece 

informações sobre a história, o gênero textual e o potencial leitor destinatário do livro, 

contribuindo para causar expectativas no leitor e aguçar sua curiosidade, especialmente em 

função da atitude “suspeita” dos dois alunos, localizada na centralidade da forma visual 

figurativa. 

                                                             
196 Segundo Iannonne e Iannonne (1994, p. 64), quando o enquadramento da cena visual apresenta “todo o 

conjunto (cenário e personagens), dizemos que se trata de um ‘plano geral’. Se a preocupação reside em 

mostrar o personagem por inteiro, temos o chamado ‘plano total’, enquanto o ‘primeiro plano’ limita-se a 

exibi-lo a partir dos ombros. O ‘plano médio’ apresenta o herói a partir da cintura e o ‘plano americano’, a 

partir dos joelhos. Quando apenas um detalhe é mostrado, temos o ‘plano de detalhe’”. 

197 O ângulo de visão adotado pelo ilustrador possui três posições fundamentais. Dependendo da posição 

adotada, temos o ângulo frontal, em que a ação é vista de frente; o ângulo superior, de cima para baixo; o 

ângulo inferior, de baixo para cima. (IANNONNE; IANNONNE, 1994). 
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De cima para baixo, título narrativo formado por uma frase nominativa que 

resume a temática da história – um ser humano oprimido, ao ocupar um lugar de poder, 

tende a se tornar um opressor – mostra-se bastante sugestivo, principalmente quando 

associado à forma visual figurativa que ocupa toda a superfície da capa, uma escada 

helicoidal apresentada a partir de um ângulo superior (figura 86). Essa imagem, que muito 

se assemelha à forma exclusivamente visual da página dupla central do livro (figura 78, p. 

239), também aparece na ilustração da página 11, o que revela sua relevância para a 

produção de efeitos de sentidos visados pelo autor-ilustrador cuja intenção é apresentá-la 

como uma forma visual representativa. 

Na escada estão dois personagens masculinos, um de que só é possível ver a mão 

esquerda sobre o corrimão e outro em posição indicativa de que está em movimento 

descendente, cujo olhar, entre sério e apreensivo, dirige-se para aquele que está no alto da 

escada, posição equivalente à do leitor que aprecia a cena visual
198

. É o ângulo superior 

adotado na produção da imagem que sugere o movimento descendente, de cima para baixo. 

Ao representar a escada nessa perspectiva descendente, seu simbolismo por excelência – o 

                                                             
198 Neste trabalho, chamamos de cena visual uma imagem visual produzida pelo ilustrador a partir de sua 

interpretação da parte verbal do texto, que expressa um dado momento da sequência narrativa. A cena visual, 

em geral, é composta pelos personagens e pelo cenário, mas também pode ser composta somente por um ou 

mais personagens, ou, ainda, exclusivamente por um cenário. 

Figura 85 – Capa do livro 

Conto de escola 
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da ascensão e da valorização (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1993) – acaba sendo 

desconstruído e substituído por seu oposto – o do descenso, o da desvalorização.  

Assim, a relação de complementaridade entre o título da obra e a ilustração da 

capa de cor predominantemente vermelho-escura sugere uma atmosfera intensa e 

dramática, dando pistas para a construção de hipóteses sobre o conteúdo do livro. A 

relação de complementaridade entre as formas verbal (título) e visual (a forma visual 

representativa criada pelo autor-ilustrador como uma metáfora visual relacionada à 

temática da narrativa) deve-se ao fato de que os dois códigos semiológicos, cada um com 

seu potencial específico de expressão, quando em interação mútua, assumem um 

significado global. 

 

 

 

 

 

Em Será o Benedito!, o título incomum encerra uma expressão interjetiva popular 

formada pelo nome do protagonista da história de que ele próprio faz uso toda vez que se 

surpreende, configurando-se, assim, como uma expressão linguageira que o caracteriza. 

O título, que é a chave para a interpretação da narrativa, não encontra 

correspondência direta com a imagem da primeira capa (figura 87), uma vez que o 

personagem viajante apresentado não é o protagonista Benedito, e sim o narrador 

homodiegético, identificado com a imagem do autor-escritor Mário de Andrade. Nesse 

Figura 86 – Capa do livro De 

cima para baixo 
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sentido, a relação entre o título e a imagem da capa só poderá ser inteiramente 

compreendida após a leitura do livro.  

A forma visual figurativa que ocupa toda a superfície da capa, estendendo-se em 

continuum até a contracapa, cumpre dupla função: a de apresentar a obra ao leitor, 

buscando captar-lhe a atenção e o interesse, seduzindo-o para a leitura; a de iniciar a 

narrativa, apresentando cenário e ambiente passíveis de serem inferidos na leitura do texto 

verbal, mas nele não explicitados: a viagem do narrador homodiegético no interior de um 

trem, viagem esta que precede sua chegada à Fazenda Larga, onde conhece o menino 

Benedito.  

Se a capa é um elemento peritextual, em Será o Benedito! é mais que isso: como 

descreve/narra visualmente o que a parte verbal do texto silencia, acaba por integrá-la, 

suplementando-a. Até mesmo porque a cena visual apresentada na capa não repete 

nenhuma das outras cenas visuais internas da narrativa.  É, portanto, a partir da imagem da 

capa que o trajeto empreendido pelo narrador homodiegético, que sai da cidade e viaja de 

trem até o espaço rural da Fazenda Larga onde encontra Benedito, é descrito/narrado.  

 

 

 

             

 

Nesse sentido, em Será o Benedito!, tanto a ilustração da capa quanto as 

ilustrações das guardas e da folha de rosto, como veremos a seguir, situam-se na fronteira 

movediça que separa o texto do peritexto.  

 

Figura 87 – Contracapa, lombada e capa do livro Será o 

Benedito! 
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5.5.3 AS GUARDAS 

 

As guardas iniciais e finais de Será o Benedito!, assim como a capa, em certo 

sentido, chegam mesmo a transcender seu valor peritextual ao suplementar o texto verbo-

visual da obra. 

As guardas iniciais (figura 88) contextualizam o espaço, retratando parte do 

cenário e dando continuidade ao trajeto feito pelo narrador homodiegético para chegar à 

Fazenda Larga, trajeto esse iniciado na própria capa do livro. Trata-se, portanto, de 

guardas como contextualização espacial (RAMOS, 2007), se consideradas um elemento 

do peritexto, mas, ao mesmo tempo, a cena visual das guardas iniciais integra a parte visual 

do texto ao apresentar o cenário de um trecho da viagem empreendida pelo narrador 

homodiegético, dando continuidade à narrativa exclusivamente visual da capa. 

As guardas finais de Será o Benedito! (figura 89) fogem a quaisquer das 

classificações propostas por Ramos (2007). Em sua página par, encontram-se os dados 

técnicos da edição, como os direitos de publicação, os créditos referentes à coordenação 

editorial, ao projeto gráfico e às imagens, além dos demais títulos que integram a Coleção 

Dedinho de Prosa. Nessa página figuram ainda a ficha catalográfica, o endereço da editora, 

entre outros dados como a tipografia e o tipo de papel utilizados, o tipo de impressão e o 

número da tiragem, inclusive o telefone do setor de atendimento ao professor, informação 

que evidencia outro leitor destinatário também inscrito na obra, o professor, mediador de 

práticas leitoras, uma vez que, sabemos, livros potencialmente destinados a crianças 

geralmente passam pelo crivo da escola. Fato é que informações tão pormenorizadas 

atestam a seriedade e o cuidado do projeto editorial. 

A página ímpar da guarda traz uma imagem do personagem Benedito sobre o 

fundo branco da folha, de costas para o leitor, correndo, como se partisse. A força poética 

dessa imagem a faz ultrapassar seu valor peritextual para conectar-se com o texto verbo-

visual de modo reiterar seu final aberto, funcionando como um “remate”.  
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As guardas iniciais e finais de Conto de escola apresentam igual composição, com 

a ressalva de que as guardas finais espelham a imagem das guardas iniciais (figuras 90 e 

91). Essas guardas podem ser classificadas como decorativas (RAMOS, 2007), já que seu 

motivo – um tambor acompanhado de uma sucessão de baquetas, imagem que sugere som 

e movimento – relaciona-se à história narrada: em seu desfecho, é o rufar do tambor que 

seduz o protagonista, o menino Pilar, desviando-o do caminho da escola. 

Observando-se mais atentamente a imagem, vê-se que cada par de baquetas, na 

verdade, é formado por dois objetos distintos: uma baqueta e uma pena
199

, artefato usado 

nos séculos passados para escrever. Esses objetos, bastante semelhantes em sua aparência, 

mas distintos em seu uso, podem tanto representar a dualidade vivida pelo menino 

protagonista entre a prisão da escola (a pena) e a liberdade das ruas (a baqueta) quanto o 

tempo da enunciação, em que o narrador autodiegético conta sua história (a pena), e o 

tempo do enunciado, em que o narrador autodiegético é ainda o menino que vive a história 

(a baqueta).  

De grande valor metafórico e metonímico, a imagem singela e despretensiosa das 

guardas de Conto de escola passa, por isso, de forma visual figurativa a forma visual 

representativa, tornando-se símbolo da transgressão, da alegria, da liberdade.  

 

                                                             
199 Também chamada de caneta tinteiro. 

Figura 88 – Guardas iniciais do livro 

Será o Benedito! 

Figura 89 – Guardas finais do livro Será 

o Benedito! 
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As falsas guardas iniciais e finais de De cima para baixo são exatamente as 

mesmas e têm motivo relacionado com um elemento gráfico – frases manuscritas 

posicionadas verticalmente, sobrepostas umas às outras e apresentadas como marca d’água 

– e um elemento plástico – a cor marrom. Ambos os elementos também são empregados 

em algumas imagens da parte visual do texto. Trata-se de guardas com motivo 

padronizado (RAMOS, 2007), nas quais as frases manuscritas são repetidas sobre o fundo 

marrom, de modo discreto, sóbrio, quase imperceptível
200

.  

Tal motivo padronizado conecta-se com as duas formas visuais figurativas de 

valor peritextual que funcionam como vinhetas na página de rosto e na página que 

antecede o glossário, e com uma ilustração que integra a parte visual do texto na página 18. 

Todas as três imagens mostram, em plano de detalhe, uma destra que segura a pena e 

escreve. O que está em conexão é o ato de escrever, mostrado nessas três imagens, e o 

produto da escrita, elemento gráfico que integra o motivo das guardas. Nesse sentido, o ato 

da escrita e seu produto fazem alusão ao decreto de nomeação incorreto, que passa de mão 

em mão, do funcionário de mais alta hierarquia até o que ocupa a posição mais inferior, e 

que dá ensejo à cadeia de represálias e humilhações em que todos são, ora agentes, ora 

pacientes.   

Assim, as falsas guardas valorizam a materialidade da publicação cujo 

revestimento a fragiliza – trata-se de uma brochura –, mas também corroboram os efeitos 

de sentidos possíveis do texto verbo-visual de De cima para baixo.  

 

                                                             
200

 Não apresentamos aqui a figura das guardas de De cima para baixo devido à baixa qualidade de 

impressão da imagem, que não permite a visualização dos efeitos descritos. 

Figura 90 – Guardas iniciais do livro 

Conto de escola 

Figura 91 – Guardas finais do livro 

Conto de escola 
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5.5.4 AS PÁGINAS DE ROSTO 

 

A página de rosto de De cima para baixo (figura 92) encontra-se ao lado da 

página par que apresenta os dados da edição, ambas com fundo na cor marfim, mesma cor 

empregada no fundo das páginas do miolo, onde o texto verbo-visual é impresso.   

O título da obra, em alinhamento centralizado, sobre o qual figura o nome do 

autor do texto literário e cujo tipo itálico remete à letra manuscrita, é o elemento gráfico de 

maior destaque na página de rosto. Abaixo do título, delicado ornamento é seguido de uma 

forma visual figurativa que funciona como vinheta. Essa imagem com função de 

pontuação
201

 conecta-se com o motivo padronizado das guardas e com o conteúdo do 

próprio texto (na página 28 do livro, forma visual semelhante, também com função de 

pontuação, separa o texto dos elementos pós-textuais). Sob a imagem figuram o nome do 

autor-ilustrador e o logotipo da editora, o que faz com que a página de rosto, de certa 

forma, apenas se atenha a corresponder às convenções editoriais. 

 

 

 

 

 

                                                             
201 Segundo Luís Camargo (1998, n.p.), a imagem tem “função de pontuação quando orientada para o texto 

no qual – ou junto ao qual – está inserida, sinalizando seu início, seu fim ou suas partes, nele criando pausas 

ou destacando elementos. Essa função parece ser específica do projeto gráfico e da ilustração”. 

Figura 92 – Página de rosto 

do livro De cima para baixo 
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A dupla página de rosto de Conto de escola dá destaque, em sua face ímpar, ao 

título da obra, e, em sua face par, aos créditos de autoria e ao logotipo da editora (figura 

93).  

Na parte inferior da página dupla, a ilustração de um casario, onde se veem casas 

e sobrados, revela o espaço urbano em que se desenvolve a narrativa. Esse cenário é 

integrado, ainda, por uma imagem singular situada na parte superior da face par da página 

sobre os nomes dos autores: um sol com feições humanas usando um pincenê como o que 

Machado de Assis usava, como mostram vários registros fotográficos. Trata-se, portanto, 

de uma alusão curiosa que desafia a atenção e os conhecimentos prévios do leitor. 

A página de rosto de Conto de escola mostra-se integrada ao texto, assim como as 

guardas, em virtude de apresentar elementos que se relacionam com o enredo da narrativa 

verbo-visual.  

Ao optar pela disposição linear das imagens ao rés das bordas inferiores das 

páginas de guarda e de rosto, o autor-ilustrador parece querer conduzir o leitor a adentrar a 

materialidade do livro em que se insere o discurso narrativo, e também a dela se retirar, 

pois, além das formas visuais figurativas das guardas finais, as da contracapa
202

 também 

sugerem que as figuras dos soldados de perfil encaminham-se para fora do livro (cf. figura 

65, página 222). 

 

 

 

 

                                                             
202 Trata-se das mesmas formas visuais figurativas apresentadas na página 28 do livro. 

Figura 93 – Dupla página de rosto do livro Conto de escola 
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A dupla página de rosto de Será o Benedito! (figura 94) é toda ela ocupada pela 

visão aérea e panorâmica da Fazenda Larga. O plano geral e o ângulo superior adotados 

pelo autor-ilustrador sugerem o olhar apreciativo do narrador homodiegético, que se 

equipara ao do leitor, sobre o cenário rural onde se desenrola a maior parte do enredo.  

Se o título da obra tem destaque na face ímpar da página de rosto, os créditos de 

autoria e o logotipo da editora sobrepõem-se muito discretamente a espaços 

“dessemantizados” da imagem na página par. 

Ainda que a imagem sangrada na dupla página de rosto se configure como um 

peritexto, sua natureza paratextual é praticamente eliminada, dada sua integração ao texto. 

Isso porque a sequência narrativa exclusivamente visual que mostra o percurso de viagem 

do narrador homodiegético inicia-se com a imagem da capa e continua nas imagens das 

guardas iniciais e da página de rosto – como já afirmamos anteriormente. Tal sequência 

tripartida narra visualmente aquilo que não está explícito na parte verbal do texto, mas que 

poderia ser inferido na leitura de seu incipit:  “A primeira vez que me encontrei com 

Benedito, foi no dia mesmo da minha chegada na Fazenda Larga, que tirava o nome das 

suas enormes pastagens.” (ANDRADE, 2008, p. 3). 

Em relação às páginas de rosto dos outros dois livros, a de Será o Benedito! é, 

portanto, a que mais se integra ao texto, transcendendo seu valor peritextual, o que 

acontece igualmente com as guardas iniciais e finais e a capa.  

 

 

 

 

 Figura 94 – Dupla página de rosto do livro Será o Benedito! 
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5.5.5 OS GLOSSÁRIOS 

 

Glossários são elementos peritextuais cuja presença é muito pouco comum em 

livros de literatura, já que sua função é notadamente didática. Nos três livros, os glossários 

constituem apoio relevante para os leitores contemporâneos, especialmente os leitores em 

idade escolar, que se encontram diante de textos cujos contextos de produção deles se 

afastam consideravelmente no tempo. Como afirma Sotomayor Sáez (2015, p. 22), “para 

que uma obra siga siendo accesible, leída y disfrutada por los niños de hoy la distancia no 

puede ser tan grande que su mundo de ficción y el lenguaje con el que se ha creado 

impidan la comunicación con el lector actual”. 

Para socorrer os leitores infantis que se deparam com variações linguísticas 

diacrônicas que poderiam configurar certo obstáculo à produção de sentidos, os glossários 

se justificam como peritextos cuja principal função é tornar-lhes os textos mais acessíveis, 

mais compreensíveis, até mesmo para aproximá-los do universo de referências de fins do 

século XIX e primeira metade do século XX revelados nos textos.  

Assim, os glossários oferecem meios para que os parceiros do ato de linguagem, 

“reconheçam, um ao outro, o direito à fala [...], e que possuam em comum um mínimo de 

saberes postos em jogo no ato da troca linguageira” (CHARAUDEAU, 2005, p. 17), 

proporcionando ao leitor melhor fruição do texto verbo-visual.  

Ainda que todos os autores-ilustradores tenham afirmado, em suas entrevistas, que 

não realizaram seu trabalho pensando, especificamente, na criança como potencial leitor 

destinatário dos textos híbridos, a presença de glossários é um forte indício de que os 

editores conceberam seus projetos editoriais de modo a atingir, sim, um público leitor em 

formação, ainda que com certa fluência e autonomia em suas práticas leitoras. Nesse 

sentido, para os professores que atuam como medidores dessas práticas, os glossários 

conferem ainda mais seriedade e credibilidade aos projetos editoriais dos livros.  

Nas três publicações, os glossários estão localizados nos elemento pós-textuais. 

Isso indica a preocupação de se preservar e respeitar a apropriação do texto literário, que 

não se presta a interrupções indiscretas com fins didáticos. Notas de rodapé ou outros 

expedientes gráficos adjuntos à parcela verbal do texto, empregados para esses fins, 

acabariam por desviar a atenção do leitor, comprometendo negativamente ou mesmo 

obstando a fruição estético-literária do texto verbo-visual. 
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Contendo vocabulário que, em tese, seria desconhecido pelos leitores atuais e/ou 

menos experientes, sua construção pauta-se na imagem dos sujeitos destinatários que têm 

correspondência com os saberes de conhecimento e de crença dos novos parceiros 

previstos: as crianças brasileiras do século XXI. 

Em Conto de escola, o glossário (figura 95), formado por dezenove verbetes 

organizados em ordem alfabética, localiza-se imediatamente após o texto verbo-visual. 

Formado por palavras, grande parte delas em desuso, como “algibeira”, “boceta”, “botica”, 

“sueto”, traz também expressões, como “chinelas de cordovão”, “falta de brio”, “tomar 

uma pitada”. 

 

 

 

 

 

Afora possíveis dificuldades com o léxico, os leitores atuais também se deparam 

com o desafio de ler o texto machadiano marcado por arranjos sintático-semânticos hoje 

em desuso mesmo no registro escrito da língua e, por conseguinte, pouco familiares, como 

se pode observar nos trechos a seguir, embora disso o glossário não consiga dar conta: 

“Naquele dia – uma segunda-feira, do mês de maio – deixei-me estar alguns instantes na 

rua da Princesa a ver onde iria brincar a manhã.” (MACHADO, 2002, p. 3, grifos 

nossos); “Se me tem pedido a coisa por favor, alcançá-la-ia do mesmo modo, como de 

outras vezes; [...] – e pode ser mesmo que em alguma outra ocasião lhe tivesse entendido 

mal – parece que tal foi a causa da proposta.” (id., ibid., p. 16, grifos nossos). 

Figura 95 - Glossário do 

livro Conto de escola 
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Em De cima para baixo, o Glossário (figura 96) também se localiza logo a seguir 

ao texto verbo-visual. Formado por 28 verbetes, foi elaborado por Gislene P. R. de 

Oliveira, e não é ordenado em ordem alfabética, mas sim na ordem em que as palavras 

aparecem no texto.  

 

 

                      

 

 

Sua composição leva em conta diferentes critérios: i) diacronismo (exemplo: 

amanuense); ii) termos com acentuado grau de formalidade, pouco correntes entre leitores 

crianças (exemplos: augustos, mesuras, inepto, desidioso); iii) termos da esfera 

administrativa (exemplos: decreto de nomeação, oficial-de-gabinete, contínuo); iv) termos 

informais pouco usados contemporaneamente (exemplos: bigorrilhas, frege-moscas). 

Além de possíveis dificuldades com o léxico e com a sintaxe, os leitores infantis 

também podem enfrentar o desafio de ler um texto literário seja marcado pelo emprego de 

colocações pronominais mais formais e de formas de tratamento mais solenes, seja 

marcado por arranjos sintático-semânticos praticamente em desuso, de que o glossário não 

consegue dar conta – assim como acontece em Conto de escola – como se pode observar 

no trecho a seguir: 

 

– O senhor mandou-me na pasta um decreto de nomeação sem o nome do 

funcionário nomeado!  

– Que me está dizendo, excelentíssimo? 

[...] 

Figura 96 – Glossário do 

livro De cima para baixo 
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– É verdade! Passou-me! Não sei como isso foi! (AZEVEDO, 2004, p. 7-8, 

grifos nossos)  

 

Em Será o Benedito!, o glossário, formado por dezoito verbetes em ordem 

alfabética – dezessete vocábulos e uma expressão –, também se localiza imediatamente 

após o texto verbo-visual, ocupando duas páginas nas quais também figuram algumas 

imagens que funcionam como vinhetas e se assemelham a cartões postais, uma remissão 

aos postais que o protagonista Benedito colecionava (figura 97).  

 

 

 

 

Alguns verbetes apresentados revelam claramente a destinação da obra ao leitor 

infantil, pois palavras como amolar, ardor, bocado, cartilha, casa-grande, enevoado, 

tuberculose, que não configuram diacronismos ou regionalismos, nem possuem acentuado 

grau de formalidade, não chegam a configurar obstáculo para a produção de sentidos pelo 

leitor adulto mais experiente ou proficiente. 

Diferentemente dos textos de Machado de Assis e de Artur Azevedo, o texto de 

Mário de Andrade mostra-se muito mais próximo de um registro contemporâneo do 

português brasileiro. 

 

5.6 A INTERAÇÃO PALAVRA-IMAGEM E A INTENSIFICAÇÃO DOS EFEITOS PATÊMICOS  

 

Neste subitem, é nossa intenção refletir sobre como os contratos de comunicação 

literários de Conto de escola, De cima para baixo e Será o Benedito! renovam- se a partir 

Figura 97 – Glossário do livro Será o Benedito! 
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da reorganização dos mecanismos de patemização, aqueles desencadeadores da emoção, 

principalmente por meio da relação estabelecida entre as partes verbal e visual de seus 

textos híbridos. 

Nossa hipótese é a de que as estratégias semiodiscursivas de captação e os 

recursos empregados para “fazer sentir” são intensificados, principalmente, devido aos 

estados emocionais experimentados pelos personagens, evidenciados na tensão entre a 

dupla semiose discursiva: a verbal e a visual.  

Com isso, busca-se a adesão dos leitores destinatários inscritos no texto, em 

especial a criança, um dos potenciais parceiros do processo de interpretação dos contratos 

renovados. 

  

5.6.1 EM CONTO DE ESCOLA 

 

Em Conto de escola, palavra e imagem se associam através de estratégias 

semiodiscursivas de captação que procuram tocar a emoção e os sentimentos dos 

destinatários inscritos no texto, especialmente a criança. Assim, com o intuito de buscar 

sua adesão ao texto híbrido, cuja temática relaciona-se com uma questão eminentemente 

ética, os caracteres e comportamentos de alguns personagens são bastante explorados na 

construção narrativa, mas particularmente na construção descritiva, não somente na parte 

verbal do texto, mas também em sua parte visual, responsável por novos efeitos de sentido. 

É a partir da relação cooperativa entre essas partes do texto que se intensificam os efeitos 

patêmicos visados. 

O narrador autodiegético, ao identificar, nomeando, os personagens com quem 

estabelece relações bastante conflituosas, confere-lhes atributos que os tornam únicos, 

qualificando-os. Tais qualificações, produzidas a partir do ponto de vista do enunciador 

que rememora alguns episódios por ele vividos em seu passado de menino, revelam uma 

compreensão e um juízo de valor sobre os acontecimentos que são próprios de uma 

perspectiva avaliativa adulta, confirmada pelo modo como nomeia, localiza-situa e 

qualifica a si mesmo, sujeito do enunciado, em um tempo que não é o presente e com uma 

autoconsciência que não é do passado: “Não era um menino de virtudes.” (MACHADO 

DE ASSIS, 2002, p. 5).  

Para investigarmos como se processa a intensificação dos efeitos patêmicos no 

entrecruzamento das partes verbal e visual do texto, elegemos os dois personagens adultos 
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investidos de autoridade, o pai de Pilar e o seu professor, Policarpo, ambos identificados 

com vozes autoritárias e com quem o protagonista estabelece relações marcadas por 

sensações e sentimentos que podem ser mais bem compreendidos se analisarmos as 

emoções por ele vivenciadas, que emergem a maior parte do tempo da dor, mas também do 

prazer. Essas duas sensações diametralmente opostas experimentadas pelo menino 

protagonista – dor e prazer – podem se revelar bastante produtivas para a depreensão de 

traços semiológicos das emoções delas decorrentes, encontrados tanto nas palavras como 

nas imagens do texto híbrido.  

Se a dor tem um aspecto sensorial – sentir dor em alguma parte do corpo, a dor 

física –, por outro lado, também decorre de um estado de insatisfação do desejo, de mal-

estar profundo, de sofrimento, de abatimento. Tanto a dor física quanto a dor emocional e 

moral são sentidas pelo protagonista, provocando-lhe emoções expressas nas figuras da 

vergonha, do incômodo, da humilhação, do orgulho ferido. Do mesmo modo, o prazer tem 

um aspecto sensorial que leva a um consequente estado de satisfação do desejo, de bem-

estar corporal e moral também por ele experimentado, provocando-lhe emoções que se 

traduzem nas figuras da alegria, do regozijo. 

O desencadeamento da dor no protagonista dá-se pela ação de outros personagens 

– de seu pai; de seu professor; de Curvelo, o colega delator – e de circunstâncias adversas 

por ele vividas – o ato de gazetear a aula descoberta por seu pai; o “negócio mal sucedido” 

feito entre ele e Raimundo, o filho do professor Policarpo, percebido e delatado por 

Curvelo –, colocando-o em posição de vítima ofendida, de vítima moral. A dor que 

acomete o menino Pilar na sua relação com os personagens adultos manifesta-se através 

das figuras da vergonha e da humilhação, decorrentes das agressões físicas e verbais 

sofridas. Tais agressões decorrem do fato de que tanto seu pai quanto o professor Policarpo 

têm um projeto de educação a cumprir em relação a ele.  

Para Kronfly (2000), todo projeto de educação da criança implica um processo de 

humanização da fera humana. É esse processo que resulta, inevitavelmente, na dimensão 

trágica do homem. Isso porque “educar es en principio, entonces, contribuir a escindir el 

alma humana para siempre, colocar al niño en el lugar de la ambivalência y en el terreno 

moral de la elección crucial entre el bien y el mal” (KRONFLY, 2000, p. 56)
203

. Essa 

dimensão trágica é revelada muito explicitamente nas imagens ferozes dos personagens 

                                                             
203

 Tradução nossa: “educar é em princípio, então, contribuir para dividir a alma humana para sempre, 

colocar a criança no lugar da ambivalência e no terreno moral da eleição crucial entre o bem e o mal”. 
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adultos quando em posição de reprimir o menino tanto em seus anseios de liberdade quanto 

em sua busca de prazer, por eles considerados graves óbices ao projeto de educação, que, 

segundo Kronfly (2000), visa a extirpar pela raiz o monstro humano que toda criança 

ameaça ser e que todo adulto pressente e adivinha no fundo de si próprio.  

Ao descrever seu pai, que o castiga brutalmente por ter gazeteado duas aulas, o 

narrador autodiegético ora o faz quando narra as ações desse seu antagonista, ora quando o 

qualifica mais explicitamente por meio de adjetivos: 

 

Na semana anterior tinha feito dois suetos, e, descoberto o caso, recebi o 

pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. 

As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do 

Arsenal de Guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande 

posição comercial, e tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, 

escrever e contar, para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas 

que tinham começado ao balcão. Ora, foi a lembrança do último castigo que me 

levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. 

(MACHADO DE ASSIS, 2002, p. 5, grifos nossos) 

 

Essa descrição do personagem antagonista feita na parte verbal do texto é 

corroborada e intensificada na parte visual que, na página par adjunta ao trecho acima, 

mostra a cena da agressão, que um jogo de luz e sombra torna ainda mais dramática, como 

se pode observar na figura 98 a seguir: 

 

 

 

 

 

Figura 98 – Página 4 do 

livro Conto de escola 
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A composição da imagem mostrada nessa figura superdimensiona a fragilidade do 

menino no colo do pai, cujo corpo se agiganta diante da forma visual diminuta da criança 

exposta à dor e à humilhação provocadas por um ato de agressão física. Tal ato é inferido 

pela mão espalmada no alto, pronta para bater no menino, cujas calças arriadas e cuja 

expressão crispada de seu rosto sugerem a exacerbação da dor física e moral a que é 

covardemente submetido, tendo-se em vista disparidade entre as possibilidades de ação do 

adulto e de reação da criança no emprego da força e da resistência física.  

Observados atentamente, outros elementos que compõem a cena visual também 

contribuem para a intensificação dos efeitos patêmicos: a vara de marmelo quebrada no 

chão é um índice de que a violência mostrada não é breve, pontual, mas sim contínua; a 

representação do pai reveste-se de um caráter marcadamente simbólico, já que tanto a 

sombra projetada por trás de sua cabeça, tomando a forma de chifres, quanto sua expressão 

facial reveladora de agressividade e maldade, bem como seu traje vermelho, demonizam a 

assustadora figura. A cor vermelha, nesse caso, assume conotação altamente negativa, 

associando-se ao sangue e ao fogo, à agressividade e à violência, à interdição e à proibição: 

“o vermelho é a cor ‘do dizer não’” (GUIMARÃES, 2000, p. 119). Assim, a imagem do 

pai é construída metaforicamente como a imagem do mal, constituindo, por conseguinte, 

uma forma visual simbólica
204

. Como afirma Feres (2015, p. 9), uma “imagem produzida 

plasticamente, em conjunto com a palavra, mostra mais do que diz e, com isso, participa de 

uma construção de sentidos baseada em inferências e afetos, propícia para a avaliação dos 

seres e das coisas, mas também para a sensibilização”.  

Inclusive a menção ao diabo é recorrente no texto, fazendo parte do seu universo 

patêmico. Ora a palavra aparece associada ao mal e, consequentemente, relacionada à dor: 

é o caso da palmatória “com seus cinco olhos do diabo” (MACHADO DE ASSIS, 2002, p. 

13), objeto que evoca sofrimento, abatimento moral, humilhação. Ora aparece associada ao 

que proporciona satisfação, contentamento, e relaciona-se ao prazer: é o caso de quando o 

protagonista vai dormir “mandando ao diabo os dois meninos, tanto o da denúncia como o 

da moeda” (id., ibid., p. 27), depois de ter sido duramente castigado; é também o caso do 

tambor, “o diabo do tambor...” (id., ibid., p. 28), cujo rufo provoca satisfação, alegria, até 

mesmo um sentimento de liberdade. No entanto, o prazer proporcionado pelo rufo do 

tambor também pode desencaminhar, desvirtuar, comprometendo negativamente o projeto 

                                                             
204

 A dimensão simbólica que uma forma visual pode assumir decorre sempre de uma interpretação realizada 

a partir de dado contexto sociocultural.  
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de domesticação da fera humana. Assim, a figura ambivalente e perturbadora do diabo 

acaba sendo bastante representativa das categorias patêmicas duplamente polarizadas, a 

dor e seu oposto, o prazer, na encenação narrativa e também na encenação descritiva. 

O outro personagem adulto, o professor Policarpo, inicialmente é descrito por 

meio de seus atributos físicos: “Entrou com o andar manso do costume, em chinelas de 

cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande 

colarinho caído. Chamava-se Policarpo e tinha perto de cinquenta anos ou mais.” 

(MACHADO DE ASSIS, 2002, p. 7, grifos nossos). Seu atributo de mansidão, no entanto, 

logo se esvai. Ao ser informado pelo delator Curvelo, sobre o “negócio escuso” realizado 

entre Pilar e Raimundo, seu filho, Policarpo revela toda a sua fúria.  

É por meio da dupla enunciação – a da expressão e a da descrição patêmicas – que 

os efeitos de sentido e os efeitos “sentidos” são construídos, mas também pela tensão entre 

as partes verbal e visual do texto. Tais efeitos vão se tornando cada vez mais exacerbados 

ao longo de um segmento da sequência narrativa dividido em três partes, definidas pelo 

virar de páginas (id., ibid., p. 20-21, 22-23, 24-25). São esses efeitos de sentido possíveis 

que ora passamos a analisar: 

 

– Oh! seu Pilar! bradou o mestre com voz de trovão. 
Estremeci como se acordasse de um sonho, e levantei-me às pressas. Dei com o 

mestre, olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos, e ao pé da mesa, em 

pé, o Curvelo. Pareceu-me adivinhar tudo. (id., ibid., p. 21) 

 

 

 

 

  

Figura 99 – Páginas 20 e 21 do livro Conto de escola 
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Bradar com “voz de trovão” com o menino que estremece é a cena visual de 

página dupla mostrada na figura 99. Nessa cena, tudo sugere movimento – o menino que 

recua; o papel que voa; o professor com sua figura descomunal e face colérica, um punho 

cerrado e a outra mão em forma de garra, que avança sobre o menino. A própria 

diagramação conflui para o avivamento da opressão sofrida pelo protagonista, evidenciada 

não somente pela investida do professor em direção a ele, mas também pela compacta 

mancha gráfica da parte verbal do texto que parece comprimi-lo. Além disso, as áreas em 

branco, ou seja, as áreas vazias ao redor dos personagens e dos objetos, fazem com que se 

sobressaiam ainda mais. 

Nas imagens das páginas 23 (figura 100) e 24-25 (figura 101) subsequentes, a 

figura do professor assume formas ainda mais desproporcionais e soturnas, reforçando a 

construção do clímax da narrativa. Na figura 101, a cena visual encontra correspondência 

com a última frase do trecho a seguir: 

 

– Venha cá! bradou o mestre. 

Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência dentro um par de 

olhos pontudos; ninguém mais lia, ninguém fazia um só movimento. Eu, 

conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor 

de todos. 

[...]  

– Dê cá a moeda que este seu colega lhe deu! clamou. 

Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito. 

Policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda, e eu não resisti mais, meti a 

mão no bolso, vagarosamente, saquei-a e entreguei-lha. Ele examinou-a de um e 

outro lado, bufando de raiva; depois estendeu o braço e atirou-a à rua. E então 

disse-nos uma porção de coisas duras, que tanto o filho como eu acabávamos de 

praticar uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania, e para emenda e exemplo 

íamos ser castigados. Aqui pegou da palmatória. (MACHADO DE ASSIS, 

2002, p. 22, grifos nossos) 

 

 

Figura 100 – Página 23 do 

livro Conto de escola 
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Esse momento de ameaça com a punição física é o escolhido para a composição 

da cena visual da página 23 (figura 100), mostrada a partir do ângulo inferior, revelador do 

ponto de vista da criança que olha para o adulto – de baixo para cima –, e em que, no efeito 

de luz e sombra, o sombrio destaca-se em virtude da exploração de tonalidades mais 

escuras. Nesse sentido, tanto o aspecto lúgubre da cena quanto o ângulo inferior adotado 

reforçam não só o sentimento de medo nos personagens infantis, mas também a atitude 

ameaçadoramente hostil do personagem adulto, cujas formas visuais na sequência das três 

cenas apresentadas nas figuras 99, 100 e 101 revelam-se simbólicas, e não meramente 

figurativas. 

Na parte verbal do texto, a expressão patêmica é elaborada pela enunciação 

alocutiva do professor, caracterizada pelo emprego de verbos no imperativo – venha, dê (p. 

22), olhe (p. 24) – e de enunciados curtos com entonação exclamativa ao proferir injúrias e 

ameaças, manifestando seu estado emocional de cólera – Oh! Seu Pilar! (p. 21), – Não há 

perdão! (p. 24). A expressão patêmica também é elaborada por meio da enunciação ora 

elocutiva – fui recebendo os bolos uns por cima dos outros, até completar doze (p. 24) –, 

ora delocutiva – bradou o mestre com voz de trovão (p. 21) – do narrador autodiegético, o 

que faz com que a expressão e a descrição patêmicas se alternem na composição das cenas 

dramatizantes. Tais cenas também estão eivadas de signos que descrevem emoções – como 

pavor, raiva (p. 22), terror (p. 25) – ou que as desencadeiam – como palmatória (p. 22), 

perdão (p. 24), soluçando (p. 24) –, desde que, como afirmam Feres e Mattos (2014), suas 

representações carreguem uma “disponibilidade” para a reação emotiva em decorrência 

dos saberes de crença partilhados pelos sujeitos enunciadores e destinatários. É isso que se 

pode verificar nos trechos anteriores e no trecho a seguir: 

 

– Perdão, seu mestre... solucei eu. 

– Não há perdão! Dê cá a mão! de cá! vamos! sem-vergonha! dê cá a mão! 

– Mas, seu mestre... 

– Olhe que é pior! 

Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por 

cima dos outros, até completar doze, que me deixaram as palmas vermelhas e 

inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma coisa: não lhe poupou nada, 

dois, quatro, oito, doze bolos. Acabou, pregou-nos outro sermão. Chamou-nos 

sem-vergonhas, desaforados e jurou que se repetíssemos o negócio, 
apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo o sempre. E 

exclamava: Porcalhões! tratantes! faltos de brio! 

Eu por mim, tinha a cara no chão. Não ousava fitar ninguém, sentia todos os 

olhos em nós. Recolhi-me ao banco, soluçando, fustigado pelos impropérios do 

mestre. Na sala arquejava o terror: posso dizer que naquele dia ninguém faria 

igual negócio. Creio que o próprio Curvelo enfiara de medo. Não olhei logo para 

ele, cá dentro de mim jurava quebrar-lhe a cara, na rua, logo que saíssemos, tão 
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certo como três e dois serem cinco.  (MACHADO DE ASSIS, 2002, p. 24-25, 

grifos nossos) 

 

 

 

 

                              

O professor não leva em conta os apelos de perdão de Pilar e Raimundo, os alunos 

“infratores”, iniciando a implacável punição física acompanhada de insultos verbais que 

redundam no castigo de ambos e na mais completa humilhação do protagonista.  

A última cena visual apresenta, então, aspectos ainda mais macabros, devido à 

aparência soturna e grotesca do professor, em cuja representação se verifica o predomínio 

da cor preta, acentuada pelo fundo branco. Segundo Guimarães (2000, p. 91), “o preto, 

além de ser a cor da morte e das trevas, é a cor do desconhecido e do que provoca medo. 

As representações demoníacas são muito mais tenebrosas quando envolvidas pela 

escuridão”, e praticamente todo o corpo do professor é envolvido por ela. Isso é ainda mais 

acentuado pela distorção das formas de seu corpo, com a cabeça diminuta, o tronco grosso, 

o instrumento de tortura em uma das mãos, a outra em forma de garra, o que lhe empresta 

um aspecto entre o animalesco e o diabólico. Nessa cena final da sequência visual, o 

personagem adulto de aparência quase inumana e os personagens infantis de que só se 

veem as mãos, em virtude do “corte” promovido pela força do desenquadramento da 

imagem, dão ainda mais ênfase aos mecanismos discursivos de “fazer sentir” explorados 

na parte verbal do texto. 

Cada uma das três últimas cenas dramatizantes analisadas representa uma porção 

de espaço e tempo. A figura do professor, forma visual representativa que vai assumindo 

um valor cada vez mais metafórico conforme avança a sequência das três cenas visuais 

Figura 101 – Páginas 24 e 25 do livro Conto de escola 
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apresentadas nas figuras 99, 100 e 101, é o que indica as diferentes etapas de uma ação 

iniciada com a descoberta, por esse personagem, do “ato ilícito” realizado pelos meninos 

Pilar e Raimundo, passando pela punição de ambos com a lição de moral insultuosa e os 

bolos desferidos em suas mãos com a palmatória, e encerrada com as emoções do 

protagonista expressas por meio das figuras da humilhação e da vergonha, que podem ser 

depreendidas a partir do seguinte trecho da citação anterior: “Eu por mim, tinha a cara no 

chão. Não ousava fitar ninguém, sentia todos os olhos em nós. Recolhi-me ao banco, 

soluçando, fustigado pelos impropérios do mestre.” (MACHADO DE ASSIS, 2002, p. 25, 

grifos nossos). 

Em Conto de escola, dor e medo se fazem presentes, portanto, justamente nas 

sequências narrativas que se passam no espaço da escola. O espaço da rua é o que se 

identifica com o prazer. Isso se evidencia tanto na parte verbal do texto quanto na primeira 

e na última cena visual apresentada. A primeira (figura 102) dá início à narrativa; a última 

(figura 103) a encerra. Ambas são compostas pela mesma paleta de cores vivas, claras e 

luminosas, com o predomínio do amarelo em sua significação mais positiva: “a cor da 

alegria, do calor, do ouro, do fruto maduro, da tropicalidade” (GUIMARÃES, 2000, p. 90).  

 

   

 

 

 

Também o plano geral adotado nessas cenas lhes confere uma amplitude que se 

coaduna com o sentimento de liberdade experimentado pelo protagonista no espaço 

exterior da rua. É a rua que se contrapõe ao espaço circunscrito e limitador da escola, 

Figura 102 – Página 2 do 

livro Conto de escola 

Figura 103 – Página 29 do 

livro Conto de escola 
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permitindo ao protagonista exprimir-se de acordo com sua própria vontade, consciência e 

natureza, liberando-se da dor e entregando-se ao prazer.  

As emoções tão diversas experimentadas pelo protagonista que estão expressas na 

superfície do texto são, segundo Charaudeau (2007a), um sinal daquilo que pode acontecer 

com o próprio sujeito interpretante, o leitor do texto, que estaria, assim, em condições de 

perceber tais emoções como discursos socialmente codificados e, por consequência, 

passíveis de serem compartilhados. 

 

5.6.2 EM DE CIMA PARA BAIXO 

 

Entre as tópicas do pathos proposta por Charaudeau (2007a; 2007b), a que se faz 

presente em De cima para baixo é a tópica da antipatia e seu oposto, a simpatia, 

concorrendo de modo decisivo para a intensificação dos efeitos patêmicos. As tópicas são 

categorias patêmicas que podem se revelar produtivas para a depreensão de traços 

semiológicos das emoções encontrados tanto nas palavras como nas imagens do texto. 

Para compreendermos como essa tópica se desenvolve na narrativa verbo-visual, é 

necessário, inicialmente, analisarmos alguns componentes da lógica narrativa proposta por 

Charaudeau (2009b). 

A temática de De cima para baixo é reveladora do quão ridículos e injustos 

podem ser os homens quando não reconhecem suas próprias falhas e tentam imputá-las a 

outrem. Nesse sentido, desvela as relações de poder impositivas e opressivas derivadas das 

relações hierárquicas entre aqueles que se valem de suas posições de autoridade sobre os 

que lhes são subordinados, para se afirmarem tanto social quanto individualmente. Essa 

necessidade de afirmação de si mesmo por meio da desqualificação do outro denuncia o 

inferno da ambivalência da índole humana, que oscila entre o bom e o mau, o certo e o 

errado, o justo e o injusto.  

No texto, ministro e funcionários públicos, em uma espiral de mandos e 

desmandos, transferem responsabilidades e impõem humilhações em uma cadeia 

hierárquica descendente – do ministro ao diretor-geral da secretaria, do diretor-geral da 

secretaria ao chefe da 3ª seção, do chefe da 3ª seção ao amanuense, do amanuense ao 

contínuo, do contínuo ao servente preto, do servente preto ao seu cão. 

Personagens humanos – o ministro, o diretor-geral, o chefe da 3ª seção, o 

amanuense, o contínuo, o servente preto – reproduzem as atitudes e os discursos uns dos 
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outros, em um movimento helicoide descendente, metaforizado pela imagem da escada em 

espiral que aparece tanto na capa do livro quanto em algumas outras cenas visuais do texto, 

como já mencionamos, movimento só interrompido quando o elemento humano não 

encontra outro de sua própria espécie para dar continuidade à incessante cadeia de jugo e 

opressão. A metáfora da escada é tão pregnante que, no meio do livro, a imagem sangrada 

de página dupla de uma escada helicoidal, cujo “movimento” circular parece se prolongar 

ao infinito, assume soberanamente a narrativa, revelando uma relação de estrita 

complementaridade em relação à parte verbal do texto (cf. figura 78, neste capítulo, p. 

239). 

À exceção do cão do servente preto, personagem não humano que põe fim à 

cadeia de mando estabelecida, e que é representado ao rés de uma escada, todos os demais 

personagens reúnem em si dois actantes antagônicos: o que age e o que sofre a ação. 

Segundo Charaudeau (2009b), o actante desempenha papel relacionado à ação da qual 

depende e que corresponde a uma forma não qualificada, enquanto o personagem 

corresponde a uma forma qualificada.  

São dois os actantes de base, a quem Charaudeau denomina arquétipos (2009b, p. 

162): o agente que age e o paciente que sofre a ação. 

Em De cima para baixo, o actante que age o faz como retribuidor, infligindo 

punição ao actante que sofre a ação de modo direto e voluntário. Já o actante que sofre a 

ação o faz como vítima, sendo afetado negativamente pela ação do actante que age. A 

vítima reage evadindo-se, já que evita o confronto com seu retribuidor. 

Esses dois actantes narrativos estão presentes em cada um dos personagens 

humanos integrantes da narrativa. Todos os personagens assumem, inicialmente, o papel 

do actante que sofre a ação para, logo depois, assumirem o papel do actante que age. 

Mesmo o ministro, personagem que inicia a cadeia de mando, ainda que não se apresente 

explicitamente no papel do actante que sofre a ação, permite-nos inferir que esse papel 

fora assumido por ele anteriormente. Isso é demonstrado não só na parte verbal do texto, 

mas também em sua parte visual, já que a imagem do imperador, emoldurada em um 

quadro (figura 104 e detalhe), tanto materializa o personagem que corresponde ao actante 

agente que age na encenação narrativa quanto configura um importante índice espaço-

temporal – a história se passa em uma repartição pública do século XIX, provavelmente no 
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fim do Segundo Reinado
205

, considerando-se a aparência mais vetusta do imperador D. 

Pedro II.  

 

 

 

 

 

A indexicalidade dessa forma visual faz sobressair sua função epistêmica, já que o 

retrato do imperador D. Pedro II informa sobre sua identidade – dada apenas pela parte 

visual do texto, já que na parte verbal menciona-se somente “sua majestade o imperador” 

(AZEVEDO, 2004, p. 7) –, sobre o tempo em que se passa a história, sobre a forma de 

governo de então. Contudo, para além de sua indexicalidade, o retrato se torna uma forma 

visual simbólica, uma vez que encerra a própria metáfora do Poder instituído. Como 

afirma Ricardo Azevedo: 

 

É impossível negar que todo o texto ilustrado vai, necessariamente, receber 

interferência de suas ilustrações. A energia, a leitura (ilustrar é interpretar), o 

imaginário, a linguagem, as cores, o clima, a técnica, as referências icônicas, 

tudo o que o ilustrador fizer, vai alterar, acrescentar informação e interferir na 

leitura e no significado do texto. (AZEVEDO, 1998, p. 3-4, grifos nossos) 

 

Os processos narrativos decorrentes das relações entre os actantes nos permitem 

verificar que os atos que se repetem ad infinitum na esfera humana recaem principalmente 

                                                             
205 Período da história do Brasil que compreende 49 anos, iniciando-se com o fim do período regencial em 23 

de julho de 1840, com a declaração de maioridade de Pedro de Alcântara, e terminando em 15 de novembro 

de 1889, quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada, e proclamada a 

República. 

 

Figura 104 – Página 5 do livro 

De cima para baixo 
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sobre o outro, tendo por função degradar um estado inicial por retribuição, ou seja, aplicar 

castigo sobre o outro em forma de represália verbal, de humilhação.  

É a partir da assunção desses dois actantes narrativos oponentes por cada um dos 

personagens que se organiza o universo patêmico da narrativa híbrida. O universo 

patêmico, por sua vez, se estrutura a partir da tópica da antipatia e de seu oposto, a 

simpatia.  

Essa tópica é uma das quatro grandes tópicas propostas por Charaudeau (2007a), 

cada uma duplamente polarizada (negativa ou positiva), e auxilia-nos na compreensão da 

visada patêmica. Por ser sempre orientada contra alguém, essa tópica deve ser considerada 

da seguinte forma: 

 

como uma atitude reativa dupla, em uma relação triangular: vítima de um mal, 

responsável pelo mal, sujeito observador-testemunha. O actante-objeto é, então, 

duplicado em perseguido e perseguidor, e o sujeito observador-testemunha se 

volta para o perseguidor. (id., ibid., p. 13) 

 

Em De cima para baixo, o universo patêmico é organizado de modo a que o 

sujeito observador-testemunha, identificado com o leitor destinatário inscrito no texto, 

indigne-se com a situação dos personagens quando no papel de vítimas (perseguidos) e se 

coloque solidário com eles, orientando sua antipatia contra os mesmos personagens quando 

assumem o papel de retribuidores (perseguidores). 

A simpatia, assim como a antipatia, resulta de uma atitude reativa dupla em uma 

relação triangular, com a diferença de que se espera que o sujeito observador-testemunha 

volte-se para o perseguido, ou seja, para aquele que é vítima. Charaudeau (ibid., p. 14) 

afirma que o sujeito observador-testemunha desse polo encontra-se “em estado de emoção 

(crenças morais) no que diz respeito ao perseguido e em comportamento de ajuda para 

aliviar” seu sofrimento, e que “quanto mais o perseguido é anônimo (arquétipo) e obscuro, 

mais a simpatia será justificada”. Os personagens são nomeados e qualificados por meio de 

sua posição social e hierárquica resultante dos cargos de que estão investidos, e não por 

seus atributos pessoais, e nem mesmo são identificados por nomes próprios. Isso faz com 

que eles despertem ainda mais simpatia, pelo menos até o ponto em que são actantes 

vítimas. Quando passam de actantes vítimas (perseguidos) a actantes retribuidores 

(perseguidores), a simpatia dá lugar à antipatia. 

Na parte verbal do texto, os efeitos patêmicos comportam dupla enunciação: a 

descrição patêmica e a expressão patêmica. 
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Em De cima para baixo, a descrição patêmica é decorrente da enunciação 

delocutiva característica do narrador heterodiegético, que se dirige aos leitores 

destinatários propondo-lhes a narrativa de uma cena dramatizante suscetível de produzir 

um efeito patêmico. Há passagens nas falas do narrador em que esse efeito pode ser obtido 

por um discurso explícito e direto, já que as palavras revestem-se de uma tonalidade 

patêmica: “[...] mandou chamar o chefe da 3ª seção, que o encontrou fulo de cólera. [...] O 

chefe da 3ª seção apanhou-o, atônito [...]” (AZEVEDO, 2004, p. 12-13, grifos nossos). Há 

outras passagens em que o efeito patêmico pode ser obtido por um discurso implícito e 

indireto “na medida em que as palavras parecem neutras desse ponto de vista” 

(CHARAUDEAU, 2007a, p. 7). 

Tome-se como exemplo de descrição patêmica a seguinte passagem, que contém 

sintagmas com forte carga patêmica: 

 

O pobre diabo não tinha ninguém abaixo de si, em quem pudesse desforrar-se da 

agressão do contínuo; entretanto, quando depois do jantar, sem vontade, no 

frege-moscas, entrou no pardieiro em que morava, deu um tremendo pontapé no 

seu cão.  

O mísero animal que vinha, alegre, dar-lhe as boas-vindas, grunhiu, grunhiu, 

grunhiu, e voltou a lamber-lhe humildemente os pés. (AZEVEDO, 2004, p. 26, 

grifos nossos)  

 

Os sintagmas assinalados reforçam os efeitos sentidos, já que se revestem de certa 

tonalidade patêmica, como pobre diabo, um tremendo pontapé, mísero animal. Outra 

estratégia enunciativa é a repetição do verbo grunhir, denotando a intensidade do 

sofrimento do cão em decorrência da ação violenta do servente preto que, se contava 

inicialmente com a simpatia do sujeito observador-testemunha, torna-se alvo de sua 

antipatia quando passa de actante que sofre a ação a actante que age covardemente, e 

ainda tem a retribuição servil e afetuosa assinalada pela ação do cão de lamber-lhe 

humildemente os pés (id., ibid., p. 26).  

O plano geral e o ângulo superior, que colocam o sujeito-observador olhando para 

o cão de cima para baixo, caracteriza o enquadramento da imagem sangrada de página 

inteira apresentada a seguir na figura 105. Tal enquadramento ressalta, nessa imagem 

específica, o olhar entre tristonho e envergonhado do cão indefeso, cujas orelhas arriadas e 

cujo rabo recolhido completam o quadro de acuamento e fragilidade. O autor-ilustrador 

poderia ter escolhido representar o ato de violência cometido contra o cão, mas opta por 

mostrar ao leitor o efeito desse ato causado no pobre animal, aumentando, assim, o efeito 
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compassivo presente no desfecho do texto literário: “O cão pagou pelo servente, pelo 

contínuo, pelo amanuense, pelo chefe de seção, pelo diretor-geral e pelo ministro!...” 

(AZEVEDO, 2004, p. 26). 

 

 

 

 

 

Nessa cena visual final do texto híbrido, novamente a escada está presente como 

uma metáfora de uma trajetória continuada, que se repete, e cujo eixo é o mesmo. O que 

muda são os atores que se movimentam, sempre em sentido descendente, mas indicativo da 

relação de alternância entre as posições de superioridade/inferioridade. Esse efeito 

compassivo é, portanto, intensificado pela imagem, na qual o predomínio do amarelo
206

 

sobre o vermelho escuro parece simbolizar o medo e o embaraço decorrente da humilhação 

sofrida pelo personagem não humano que põe fim à cadeia de opressão e que, nesse 

momento, se humaniza.  

A outra forma de enunciação dos efeitos patêmicos em De cima para baixo, a 

expressão patêmica, presente nas falas dos personagens, ora resulta do comportamento 

elocutivo, ora do comportamento alocutivo, esse último mais recorrente.   

                                                             
206 Ao tratar da simbologia negativa da cor amarela, Guimarães (2000, p. 89) afirma: “É também a cor dos 

excluídos e dos reprovados: a cor imposta aos judeus (a estrela de Davi, amarela, que eram obrigados a 

aplicar nas roupas) e aos condenados pela Inquisição (o hábito amarelo que eram obrigados a usar 

publicamente).” 

Figura 105 – Página 27 do 

livro De cima para baixo 
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O comportamento elocutivo é característico dos personagens locutores que 

enunciam seus pontos de vista sobre o mundo sem que seus interlocutores estejam 

implicados em suas tomadas de posição: “Estou furioso!” (AZEVEDO, 2004, p. 7, 12). 

O comportamento alocutivo é característico dos personagens locutores que 

enunciam ora em posição de superioridade, ora em posição de inferioridade. 

Quando em posição de superioridade em relação ao seu interlocutor, o locutor lhe 

impõe a execução de uma ação de “fazer fazer”. Assim, os personagens agem uns sobre os 

outros, estabelecendo-se uma relação de força decorrente das posições hierárquicas 

assimétricas: “– Não me responda! Não faça a menor observação! Retire-se, e mande 

reformar essa porcaria!” (id., ibid., p. 15); “– O senhor é um empregado inepto, desidioso, 

desmazelado, incorrigível! Este decreto não tem o nome do funcionário nomeado!” (id., 

ibid., p. 19). 

Quando em posição de inferioridade em relação ao seu interlocutor, o locutor 

estabelece com aquele uma relação de petição. A posição hierárquica inferior do locutor o 

faz assumir papéis nos quais necessita do “saber” e do “poder fazer”  do seu interlocutor: 

“– Queira vossa senhoria desculpar, senhor diretor... são coisas que acontecem... havia 

tanto serviço... e todo tão urgente!...” (id., ibid., p. 12); “– Não, senhor, e peço-lhe que me 

perdoe esta falta...” (id., ibid.,  p. 21).  

É interessante observar como determinados aspectos peritextuais, no caso, a 

tipografia, confluem para a delimitação dessas duas formas de enunciação alocutiva – a 

que se dá por uma relação de força e a que se dá por uma relação de petição. Quando o 

personagem locutor enuncia em uma posição de superioridade em relação ao seu 

interlocutor, a fonte usada é a normal. Quando em uma posição de inferioridade em relação 

ao seu interlocutor, a fonte empregada para grafar a fala do personagem locutor está em 

itálico, forma de escrita cuja inclinação do traço sugere hesitação, titubeio, em decorrência 

do medo e do acuamento dos personagens.  

Uma das marcas linguísticas mais evidentes da expressão patêmica manifestada 

nas falas das personagens é a pontuação expressiva empregada abundantemente nos 

diálogos. A entonação sugerida pelos diferentes sinais de pontuação – ponto de 

exclamação, ponto de interrogação, reticências – exprime as mais variadas emoções: raiva, 

fúria, medo, abatimento, entre outras. 

Também a parte visual do texto assume grande relevância na intensificação dos 

efeitos patêmicos em De cima para baixo. A cena visual mostrada na página 6 (figura 106) 
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apresenta, sequencial e progressivamente, de cima para baixo, o busto, o rosto e as mãos 

do personagem locutor que enuncia em uma posição de superioridade, por meio de uma 

imagem tripartida.  

 

 

 

 

O primeiro quadro da cena se inicia com a imagem do personagem em primeiro 

plano, seguido de dois quadros com enquadramentos que vão dando destaque ao seu rosto 

enfurecido e às suas mãos, como se o autor-ilustrador usasse uma lente zoom, enfatizando 

os detalhes, sugerindo movimento e instando o leitor a deslocar seu olhar de cima para 

baixo, até chegar ao objeto que dá causa à cadeia de agressões verbais, o papel que contém 

o decreto de nomeação sem o nome do funcionário nomeado. Essa imagem tripartida da 

página par dialoga com a imagem do personagem interlocutor que enuncia em posição de 

inferioridade, apresentada no canto direito inferior da página ímpar.  

Se as expressões faciais do personagem que assume o papel de actante retribuidor 

denota exasperação, impaciência, severidade, hostilidade, a expressão facial e a postura 

corporal do personagem que assume o papel de actante vítima indica acabrunhamento, 

desânimo, apreensão. Nesse sentido, “a imagem informa com recursos diferentes do texto, 

na medida em que mostra aquilo que, linguisticamente, é difícil de apresentar” 

(SANTAELLA, 2012, p. 115). 

Também nas páginas 12 e 13 (figura 107), a relação sinérgica entre as partes 

verbal e visual do texto reforçam as posições de superioridade e inferioridade dos 

personagens. Isso se dá a partir da composição das cenas visuais com a diagramação 

Figura 106 – Páginas 6 e 7 do livro De cima para baixo 
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associativa da página dupla, bem como com o recurso à “sucessividade e linearidade que 

caracterizam a expressão temporal” (LINDEN, 2011a, p. 102) empregado na imagem 

tripartida da página par, indicativa da ação do personagem locutor em posição de 

superioridade, dirigindo-se ao personagem interlocutor mostrado na página ímpar, em 

posição de subalternidade. 

 

 

 

 

Assim, em De cima para baixo, as partes verbal e visual do texto apresentam uma 

relação de complementaridade semântica, o que significa que palavra e imagem revestem-

se de importância equivalente na composição do contrato de comunicação literário, cada 

qual com seu potencial de expressão e com seus traços semiológicos próprios. Isso 

demonstra que os mecanismos de desencadeamento da emoção não estão localizados 

apenas numa ou noutra parte do texto, mas na tensão que se estabelece entre a dupla 

semiose. 

A criança constrói sua condição de humanidade à medida que vai tomando 

consciência de si em um mundo adulto eticamente imperfeito e contraditório. Muitas 

vezes, é punida e não compreende a razão disso. Muitas vezes não tem consciência da 

origem de suas emoções e não sabe como lidar com elas. Como potencial leitor do texto 

híbrido, ao se deparar com um personagem com quem se identifica, a criança pode ser 

capaz de avançar em suas tentativas de compreensão desse mundo adulto em que precisa se 

inserir, percebendo que o trânsito entre o princípio do prazer e o princípio da realidade é 

condição sine qua non para sua admissão nesse mundo.  

Figura 107 – Páginas 12 e 13 do livro De cima para baixo 
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É no desfecho do texto, portanto, que a visada patêmica e os efeitos sentidos têm 

seu ápice. O cão, personagem investido de maior carga patêmica, representa a própria 

condição infantil. Ele não tem voz, não compreende o que lhe acontece, não é capaz de ter 

consciência do porquê de estar sendo punido. Seu acuamento, seu medo, sua dor são 

momentâneos e, não sendo capaz de guardar raiva ou rancor, volta a lamber a mão do dono 

que acabara de agredi-lo. É também por essa possibilidade de identificação com o 

derradeiro personagem apresentado na encenação narrativa que a criança se torna um 

potencial leitor destinatário inscrito no texto híbrido de De cima para baixo. 

 

5.6.3 EM SERÁ O BENEDITO! 

 

Um dos pontos comuns entre a construção narrativa de Será o Benedito! e de 

Conto de escola é o fato de ambos os protagonistas serem meninos e se relacionarem com 

personagens adultos do sexo masculino. Entretanto, a natureza e a qualidade desses 

relacionamentos são completamente diferentes em um e outro texto. 

Em Conto de escola, os relacionamentos que o menino Pilar tem com seu pai e 

com seu professor, ambos firmemente empenhados em modelá-lo segundo os desígnios e 

ideais adultos, são marcados pelo conflito, pela repressão, pela violência e pelo modo 

desrespeitoso com que essas duas autoridades o tratam. Em contrapartida, em Será o 

Benedito!, o relacionamento entre Benedito e o “hôme da cidade” é marcado pela 

camaradagem, pela curiosidade, pelo afeto mútuo, evidenciando-se um grande respeito do 

adulto pela criança, por seus saberes e sentimentos, não só valorizados, mas também 

homenageados na narrativa breve de cunho memorialista.  

Será o Benedito! se ocupa, então, do relacionamento estabelecido entre Benedito e 

o narrador homodiegético, cujo comportamento elocutivo é a evidência da articulação 

discursiva pela memória de tudo o que experienciou quando se encontrava de férias na 

Fazenda Larga, onde o menino vivia. A enunciação elocutiva com a qual o narrador 

expressa seu ponto de vista é marcada, predominantemente, pela expressão patêmica. Esse 

comportamento enunciativo do narrador integra, portanto, as estratégias semiodiscursivas 

de captação, que visam à emergência das emoções dos leitores destinatários inscritos no 

texto híbrido, seja por meio de sua parte verbal, seja por meio de sua parte visual, mas, 

principalmente, pela tensão entre palavra e imagem. 
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O menino Benedito é descrito pelo narrador homodiegético como um “negrinho 

[...] quase só pernas, nos seus treze anos de carreiras livres pelo campo [...] muito sabido 

das coisas rurais” (ANDRADE, 2008, p. 3; 10), e curioso sobre as coisas da cidade. Assim, 

a qualificação do protagonista marca-se pela afetividade, indicada pelo emprego do sufixo 

-inho em “negrinho”, e constrói-se a partir de seus atributos físicos (“negrinho”, “quase só 

pernas”), de identidade (“negrinho”, “menino”, “treze anos”) e intelectuais (“muito 

sabido”, “curioso”). Essa qualificação se estende para as ações e os comportamentos do 

menino em relação ao “hôme da cidade” que, de início, é por ele observado com um misto 

de timidez e admiração. Quando Benedito descobre que o homem também o observa, suas 

atitudes passam a ser reveladoras de seu grande acanhamento, que logo dá lugar a um 

alvoroço e uma alegria ingênua, revelados em seu olhar, sua “risada histérica” e sua 

agilidade física.  

É neste ponto que, de certa forma, se completa a qualificação do protagonista, 

caracterizado por suas ações no fragmento a seguir. A figura do menino arisco e 

envergonhado, mas também incontido e serelepe, constrói-se, principalmente, por meio de 

imagens metafóricas e hiperbólicas contidas no último parágrafo do trecho a seguir: 

 

Achando graça nele, de repente o encarei fixamente, voltando-me para o lado em 
que ele se guardava do excesso de minha presença. Isso, Benedito estremeceu, 

ainda quis me olhar, mas não pôde aguentar a comoção. Mistura de malícia e 

entusiasmo no olhar, ainda levou a mão à boca, na esperança talvez de 

esconder as palavras que lhe escapavam sem querer: 

– O home da cidade, chi!... 

Deu uma risada quase histérica, estalada insopitavelmente dos seus sonhos 

insatisfeitos, desatou a correr pelo caminho, macaco-aranha, num mexe-mexe 

aflito de pernas, seis, oito pernas, nem sei quantas, até desaparecer por detrás 

das mangueiras grossas do pomar. (id., ibid., p. 3, grifos nossos) 

 

As cenas visuais, todas de página dupla, mostram o desenvolvimento da relação 

de amizade que vai sendo construída entre o narrador homodiegético, detentor de um saber 

sistematizado, e Benedito, detentor de um saber prático, um saber de experiências feito
207

.  

Ao longo de onze cenas visuais em sequência ininterrupta, o processo de 

aproximação entre os personagens criança e adulto vai sendo mostrado em um jogo de 

opostos – longe e perto, luz e sombra, claro e escuro – proporcionado pelas cores ora 

luminosas, ora penumbrosas das aquarelas, que apenas sugerem as expressões fisionômicas 

                                                             
207 Esse é o modo como o velho do Restelo, porta-voz da experiência e da razão, é caracterizado no sétimo 

verso da nonagésima estrofe do Canto IV de Os Lusíadas: “C’um saber só de experiências feito,”. In: 

CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. Lisboa: Editorial Verbo, 1972. 



277 

 

e os estados mentais dos personagens. Tais recursos corroboram os efeitos de sentido e 

também os efeitos sentidos. Formas visuais delicadas e ligeiramente esmaecidas, próprias 

dessa técnica de pintura, transbordam para além das linhas dos esboços, sugerindo um 

trânsito entre os planos do vivido e do rememorado, bem como reforçam as dualidades 

rural/urbano, criança/adulto, constitutivas da construção narrativa, conforme se pode 

observar nas duas cenas visuais apresentadas nas figuras 108 e 109 a seguir: 

 

 

 

 

Na cena visual da figura 108, evidencia-se, por meio da separação física e espacial 

dos personagens, o inicial distanciamento entre a criança e o adulto e, consequentemente, 

entre os universos rural e urbano. Já a curiosidade e o fascínio da criança pelo adulto 

oriundo da cidade desconhecida, mas por ela imaginada e idealizada, são dados pela parte 

verbal do texto: “o negrinho trepava na cerca do mangueirão que defrontava o terraço, uns 

trinta passos além, e ficava, só pernas, me olhando sempre, decorando os meus gestos, às 

vezes sorrindo para mim.” (ANDRADE, 2008, p. 4, grifos nossos). 

 

Figura 108 – Páginas 4 e 5 do livro Será o Benedito! 
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Na narrativa, a aproximação entre criança e adulto é indicada pela proximidade 

física e espacial dos personagens mostrada nas cenas visuais das páginas duplas 6-7, 8-9, 

10-11 e 12-13 (figura 109), mas também evidenciada na troca de atenções e de saberes 

entre eles, conforme revela a parte verbal do texto. É a criança quem primeiro ensina o que 

sabe ao adulto, que, sem qualquer constrangimento, dispõe-se à condição de aprendiz, sem 

a pretensão de querer, deliberadamente, exercer sobre ela qualquer forma controle, como 

se pode verificar no trecho a seguir: 

 

– Mas será o Benedito! Não é assim, moço! 

Pegou na rédea e deu o laço com uma presteza serelepe. 
Depois me olhou irônico e superior. Pedi para ele me ensinar o laço, fabriquei 

um desajeitamento muito grande, e assim principiou uma camaradagem que 

durou meu mês de férias. (ANDRADE, 2008, p. 7-9). 

 

Firmada a camaradagem entre eles, é a imensa curiosidade de Benedito sobre a 

cidade que o leva a querer saber mais e mais sobre esse lugar por ele desconhecido, mas 

que, em contrapartida, o seduz. Nesse sentido, o adulto mostra-se um interlocutor atento às 

demandas apresentadas pelo menino: “o negrinho não me deixava aprender com ele, ele é 

que aprendia comigo todas as coisas da cidade, a cidade que era a única obsessão da sua 

vida” (id., ibid., p. 12).  

A cena visual mostrada na figura 109 bem como as cenas visuais que a antecedem 

e a sucedem mostram como a proximidade e a cumplicidade entre os dois personagens vai 

aumentando, tornando-se possível observar, na interação entre as partes verbal e visual do 

Figura 109 – Páginas 12 e 13 do livro Será o Benedito! 
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texto, a alegria advinda da interlocução sempre respeitosa, cúmplice, amistosa e terna entre 

os personagens. Os vínculos de afeto firmados por meio dessa interlocução entre Benedito 

e o “hôme da cidade”, evidenciados no entrecruzamento das partes verbal e visual do texto 

que se complementam, é que levam, necessariamente, à intensificação dos efeitos 

patêmicos.  

No entanto, a alegria do menino advinda da amizade, da descoberta do novo, da 

possibilidade de ouvir e ser ouvido, de satisfazer seu desejo de saber mais sobre a cidade, 

dá lugar ao medo, que logo se transforma em dor, estado mental que se traduz nas figuras 

da decepção e da tristeza. A tuberculose, doença até então desconhecida por Benedito, 

passa a representar, para ele, grave ameaça de morte.  

 

“Qual, Benedito, a cidade não presta, não. E depois tem a tuberculose que...”  

– O que é isso?... 

– É uma doença, Benedito, uma doença horrível, que vai comendo o peito da 

gente por dentro, a gente não pode mais respirar e morre em três tempos. 

– Será o Benedito...  

E ele recuava um pouco, talvez imaginando que eu fosse a própria tuberculose 

que o ia matar. Mas logo se esquecia da tuberculose, só alguns minutos de 

mutismo e melancolia, e voltava a perguntar coisas sobre os arranha-céus, os 

“chauffeurs” (queria ser “chauffeur”...), os cantores de rádio (queria ser cantor de 

rádio...), e o presidente da República (não sei se queria ser presidente da 

República). (ANDRADE, 2008, p. 12-13, grifos nossos) 

 

Assim que a palavra tuberculose passa a fazer parte do vocabulário do 

protagonista, integrando seus saberes de crença
208

, torna-se para ele um signo de tonalidade 

patêmica, desencadeador de estados mentais desfavoráveis, como o medo e a melancolia. 

Esses estados mentais do protagonista projetam-se no leitor destinatário inscrito no texto 

com o qual o leitor real é levado a se identificar. São também esses estados mentais, 

advindos da tomada de consciência da própria morte, que fazem Benedito desistir de seu 

maior desejo, continente de tantos outros desejos – ir para a cidade: 

 

Então ele me pediu que o levasse comigo para a enorme cidade. [...] lembrei-lhe 

a tuberculose, ficou muito sério. 

Ele que reparasse, era forte mas magrinho e a tuberculose se metia 

principalmente com os meninos magrinhos. Ele precisava ficar no campo, que 

assim a tuberculose não o mataria. Benedito pensou, pensou. Murmurou muito 

baixinho. 

                                                             
208 Como afirma Charaudeau (2007b, p. 241), “a emoção pode ser percebida na representação de um objeto 

em direção ao qual o sujeito se dirige ou busca combater. E como estes conhecimentos são relativos ao 

sujeito, às informações que ele recebeu, às experiências que ele teve e aos valores que lhe são atribuídos, 

pode-se dizer que as emoções ou os sentimentos estão ligados às crenças”.  
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– Morrer não quero, não sinhô... Eu fico. 

E seus olhos enevoados numa profunda melancolia se estenderam pelo plano 

aberto dos pastos, foram dizer um adeus à cidade invisível, lá longe, com seus 

“chauffeurs”, seus cantores de rádio, e o presidente da República. (ANDRADE, 

2008, p. 19-21, grifos nossos) 

 

O momento da partida do “hôme da cidade” da Fazenda Larga é quando se dá o 

derradeiro encontro entre os personagens, mostrado apenas na parte visual do texto (figura 

110). Essa despedida consuma a frustração do maior desejo do menino. Com isso, 

configura-se um tipo de morte simbólica que antecederá, ironicamente, sua morte de fato, 

ou seja, a morte como interrupção da vida. 

 

 

 

 

Nesse sentido, a imagem da despedida assume tonalidades patêmicas que se 

acentuam nas duas cenas visuais posteriores reveladoras da solidão do narrador no espaço 

urbano.  

A cena exclusivamente visual que sucede a cena da despedida apresenta um corte 

na expressão do eixo espaço-temporal da narrativa (figura 111), mostrando o ambiente 

urbano em um momento posterior ao encontro do narrador com o menino Benedito no 

ambiente rural. Tal cena visual composta exclusivamente por um cenário urbano, que 

contrasta com o cenário rural apresentado em todas as cenas visuais anteriores, só pode ser 

inteiramente compreendida com o virar da página. Na página dupla seguinte, o narrador, 

no interior de sua casa, olha pela janela e vê a cena já vista pelo leitor. Tal estratégia 

narrativa empregada nessas formas visuais é indicativa da visada de efeito que propõe ao 

Figura 110 – Páginas 22 e 23 do livro Será o Benedito! 
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leitor o mesmo ponto de vista do narrador homodiegético (figura 112). Isso é possível 

porque, segundo Linden, 

 

Um personagem situado no primeiro plano com as costas quase inteiramente 

voltadas ao espectador pode, da mesma maneira, indicar que vemos a cena a 

partir de sua posição. Jogo de olhares, efeitos de luz... são muitos os recursos 

para expressar o ponto de vista de um personagem pela imagem. (LINDEN, 

2011a, p. 131) 

 

 

        

 

 

 

A cena visual da figura 112 apresenta o momento em que o narrador 

homodiegético tem a notícia da fatalidade ocorrida com Benedito. A carga dramática de 

que se reveste é devida, principalmente, ao ambiente fechado e escuro, contrastando com a 

pouca luminosidade que entra pela janela e incide sobre a figura do narrador e sobre alguns 

objetos do cenário. Essa cena contrapõe-se à do desfecho, em que o protagonista é 

apresentado em ambiente aberto e iluminado (figura 113).  

 

Figura 111 – Páginas 24 e 25 do livro 

Será o Benedito! 

Figura 112 – Páginas 26 e 27 do livro 

Será o Benedito! 
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A cena visual apresentada na figura 113 não corresponde a um tempo cronológico 

linear, e sim àquilo que Genette, segundo Aguiar e Silva (2002, p. 752), denomina de 

“anacronia”, constituída por um recuo no tempo, no caso, o tempo da memória, que é um 

tempo em suspensão.  

Os efeitos patêmicos intensificam-se, portanto, com a tensão entre palavra e 

imagem na figura 113, mas também em sua relação com as cenas apresentadas nas duas 

páginas duplas anteriores (cf. figuras 111 e 112). Na parte verbal, o narrador expressa, por 

meio de um comportamento elocutivo, a dor do remorso por não ter atendido ao desejo do 

menino (ver texto em destaque no detalhe da figura 113). O advérbio dêitico de lugar aqui 

amplifica seu contexto discursivo para além da parte verbal da narrativa memorialista, 

estendendo-se à cena visual protagonizada por Benedito e ao próprio lugar peritextual do 

texto híbrido: a materialidade do livro. Assim, a expressão patêmica do discurso verbal é 

complementada pela parte visual do texto, que materializa a rememoração pelo narrador 

homodiegético de um tempo anterior, em que Benedito ainda vivia. Esse tempo anterior, o 

tempo da memória e, portanto, em suspensão, retoma imageticamente, como que por efeito 

de zoom, a cena visual da página dupla 4-5, mostrada na figura 108 (ver p. 277). Tal cena 

está associada às tentativas de reconhecimento e conhecimento mútuo entre os 

personagens, na qual o menino aparece trepado na cerca do mangueirão.  

E é o remorso comovido 

que me faz celebrá-lo 

aqui. 

Figura 113 – Páginas 28 e 29 do livro Será o Benedito! 
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A exacerbação dos efeitos sentidos no desfecho do texto tem relação com o campo 

temático proposto: os sentidos da existência na dicotomia vida/morte; a condição humana 

marcada pela finitude.  

A fatalidade que ceifa a breve e trágica vida do menino Benedito motiva o tom 

melancólico e emocionado do desfecho, dado pelo comportamento elocutivo do narrador 

na parte verbal, que se intensifica na interação com a parte visual do texto, como já 

buscamos demonstrar.  Em tensão, palavra e imagem fazem emergir as emoções de forma 

ainda mais contundente, principalmente pelo fato de a representação visual do protagonista 

evocar um gesto pleno de vida, uma vida marcada pela alegria, ingenuidade, curiosidade, 

simplicidade, capacidade de sonhar e desejar – tudo isso já informado nas sequências 

narrativas anteriores.  

A imagem visual derradeira de Benedito, no entanto, não é a do desfecho, e sim a 

da guarda final do livro (ver figura 89 na p. 246). Localizada em um elemento peritextual, 

essa imagem guarda estreitas conexões com o texto híbrido, o que a faz transcender seu 

valor paratextual, funcionando como um segundo fecho do texto. A derradeira imagem 

reveste-se, assim, de acentuado valor poético-metafórico, decorrente tanto da ausência de 

cenário, que destitui a representação visual do protagonista de qualquer referência espaço-

temporal, quanto do movimento de partida inferido por sua gestualidade – Benedito é 

representado visualmente de costas para o leitor, o que sugere a impressão de se estar 

diante de uma imagem paralisada
209

. 

Assim, por meio da tensão entre palavra e imagem, instaura-se dupla visada 

discursiva de efeitos sentidos: uma visada de efeito compassivo em relação ao narrador 

homodiegético, em função do remorso pelo qual procura se redimir, e em relação ao 

menino Benedito, pela fatalidade que o acometeu; uma visada de efeito patêmico 

duplamente polarizado por meio da tópica da angústia e da esperança. Angústia pelo 

                                                             
209 Linden (2011b, p. 104), ao mostrar como a temporalidade se inscreve nas imagens visuais, apresenta três 

formas de apreensão de um instante. No caso da cena visual da guarda final, teríamos o que ela denomina de 

“instante movimento”. O instante movimento caracteriza-se pela captação da essência de uma ação 

restituindo-lhe “seu instante mais breve” e reduzindo “ao mínimo a duração representada”, o que levaria, 

paradoxalmente, ao aumento da “força sugestiva da imagem”. Assim, o instante movimento “sugere um 

encadeamento breve, reduz ao mínimo o tempo representado, manifestando-se como etapa fugaz de um 

desenvolvimento rápido”. A imagem visual do protagonista apresentada na guarda final estaria, assim, 

relacionada à rememoração, por retomar, por meio da linguagem visual, o seguinte trecho da parte verbal do 

texto: “desatou a correr pelo caminho, macaco-aranha, num mexe-mexe aflito de pernas, seis, oito pernas, 

nem sei quantas” (ANDRADE, 2008, p. 3). 
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enfrentamento inevitável da morte; esperança pela possibilidade de imortalização da breve 

existência de Benedito por meio do registro memorialista.  

Nossa hipótese é de que o modo como o contrato de comunicação literário desta 

edição de Será o Benedito! se configura faz com que o gênero crônica do primeiro contrato  

dê lugar ao gênero conto neste último, em virtude da maior densidade decorrente da 

relação sinérgica entre palavra e imagem na composição do texto híbrido, responsável pela 

intensificação dos efeitos patêmicos. 

 

5.7 PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO NARRATIVA RELACIONADOS À CRONOLOGIA, AO 

RITMO E À LOCALIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL 

 

Neste subitem pretendemos abordar alguns aspectos relacionados aos 

procedimentos da configuração da lógica narrativa dos textos híbridos relacionados à 

cronologia, ou seja, ao modo de encadeamento das sequências narrativas; ao ritmo, ou seja, 

ao desenrolar mais rápido ou lento das sequências e ações; bem como ao eixo espaço-

temporal, principalmente no que concerne às pistas e indícios inscritos na interação entre 

as partes verbal e visual dos textos e em seus paratextos.  

Aqueles aspectos que já foram mencionados em subitens anteriores não serão 

retomados aqui. 

É importante, ainda, sublinhar que as partes visuais dos textos contribuem 

significativamente para a intensificação do ritmo narrativo, fornecendo, inclusive, 

perspectivas complementares para os procedimentos de localização espaço-temporal 

explicitados nas partes verbais dos textos, corroborando a inscrição da criança como 

potencial leitor destinatário dos textos. 

 

5.7.1 EM DE CIMA PARA BAIXO 

 

A narrativa de De cima para baixo decorre em um restrito lapso de tempo – um 

dia, conforme indica o incipit: “Naquele dia o ministro chegou de mau humor ao seu 

gabinete, e imediatamente mandou chamar o diretor-geral da secretaria.” (AZEVEDO, 

2004, p. 5, grifos nossos). A maior parte das sequências narrativas desenrola-se ao longo 

desse único dia em um espaço fechado: as dependências de uma repartição pública – 

espaço público. Somente no desfecho do conto ocorre o deslocamento para um outro 
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espaço fechado: o “pardieiro em que morava” o servente preto (AZEVEDO, 2004, p. 26) – 

espaço doméstico (privado). 

Em De cima para baixo, o encadeamento das sequências narrativas é apresentado 

de maneira contínua e progressiva, ou seja, as ações e as sequências narrativas estão sob a 

dependência de um mesmo actante que ora age, ora sofre a ação, em um encadeamento de 

causa e consequência, sem interrupções.  

O ritmo narrativo é marcado pela condensação, isso porque a sucessão de cada um 

dos acontecimentos – a represália do superior, o actante que age, ao subalterno, o actante 

que sofre a ação – ocorre de forma breve, “enxuta”. Os acontecimentos se repetem nas 

cenas verbo-visuais, envolvendo diferentes personagens. Esses personagens reproduzem a 

mesma dinâmica dos acontecimentos, o que faz com que o ritmo condensado se mantenha 

até o desfecho da narrativa.  

Na parte visual do texto, há formas visuais metonímicas que representam 

concretamente o conceito abstrato de tempo. São imagens visuais de relógios de mesa, 

cujos designs remetem a um tempo passado. Tais relógios, formas visuais simbólicas, ora 

aparecem como vinhetas que funcionam como um índice espaço-temporal, como nas 

figuras 114 e 115; ora aparece como elemento integrativo de um cenário visual, como na 

imagem visual do alto da página 23, à direita (figura 116). 

 

           

 

 

 

 

Figura 114 – Página 9 

do livro De cima para 

baixo 

Figura 115 – Página 

21 do livro De cima 

para baixo 

Figura 116 – Página 23 

do livro De cima para 

baixo 
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Em alguns momentos, a ambientação ganha maior concretude nas cenas visuais 

que interagem com a parte verbal dos textos. Na figura 115, por exemplo, ao lado da 

imagem visual do relógio, no diálogo entre dois personagens, um que ameça, outro que é 

ameaçado, fazem-se várias menções ao tempo: “– Eu devia propor a suspensão por 15 dias 

ou um mês: [...] – O expediente foi tanto que não tive tempo de reler o que escrevi...” 

(AZEVEDO, 2004, p. 21, grifos nossos). 

Em relação à localização espaço-temporal, há outro índice bastante relevante 

depreendido na interação entre partes verbal e visual do texto, já mencionado em subitem 

anterior: a imagem visual do imperador D. Pedro II, que se repete em três diferentes cenas 

visuais ambientadas nas dependências da repartição pública, as das páginas 5, 14 e 20. 

Além disso, os atributos físicos dos personagens, especialmente marcados por sua 

indumentária, e os ambientes fechados dos gabinetes mostrados nas cenas visuais do texto 

vão ao encontro do que afirmam Nikolajeva e Scott em relação a contos com dimensão 

histórica: 

 

o correto e cuidadoso delineamento da ambientação é tanto necessário como 

educativo. Os detalhes podem fornecer informações sobre lugares e épocas que 

estão muito além da experiência do leitor jovem, e o fazem de modo muito sutil, 

inofensivo, que propicia um entendimento das diferenças de conduta e da moral 

e do ambiente cultural em que a ação acontece.” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 

2011, p. 87) 

 

Nesse sentido, para além da função estética, tais cenas visuais também se 

revestem da função epistêmica. 

 

5.7.2 EM SERÁ O BENEDITO! 

 

Em Será o Benedito!, o tempo é referido a partir de algumas de suas unidades, 

como hora, dia, quinzena, mês:  

 

A primeira vez que me encontrei com Benedito foi no dia mesmo da minha 

chegada na Fazenda Larga [...]  

Nos primeiros dias Benedito fugiu de mim. Só lá pelas horas da tarde, quando 
eu me deixava ficar na varanda da casa-grande [...] 

[...] e assim principiou uma camaradagem que durou meu mês de férias. [...] 

Nas vésperas de minha partida [...]  

Uns quinze dias depois, na obrigatória carta de resposta [...] (ANDRADE, 2008, 

p. 3; 4; 9; 16; 26, grifos nossos). 
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A maior parte das ações e das sequências narrativas localiza-se no espaço aberto 

da Fazenda Larga (ambientação rural), espaço reiterado pelas variadas cenas visuais desde 

as guardas iniciais, passando pela dupla página de rosto, pela sequência das páginas duplas 

2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, e as guardas finais. 

A sequência final que corresponde a uma parte do desfecho localiza-se no espaço 

fechado da casa do narrador-personagem (ambientação urbana), somente indicada pela 

parte visual do texto, já que sua parte verbal não faz nenhuma menção explícita a qualquer 

localização espacial: apenas se pode inferi-la. 

Quanto aos procedimentos ligados à cronologia, o encadeamento das sequências 

narrativas é apresentado de maneira contínua em progressão, e seu ritmo é marcado pela 

condensação. Há, inclusive, uma sequência em que ocorre uma elipse, havendo um salto 

no tempo e uma mudança do ambiente rural para o ambiente urbano, indicada primeiro 

pela cena exclusivamente visual (cf. figura 111, p. 281) e, posteriormente, pela parte 

verbal: “Uns quinze dias depois, na obrigatória carta de resposta à minha obrigatória carta 

de agradecimentos, o dono da fazenda me contava que Benedito tinha morrido de um coice 

de burro bravo que o pegara pela nuca” (ANDRADE, 2008, p. 26). 

Contudo, há duas cenas visuais que guardam conexões com um tempo passado – a 

da página dupla 28-29 (cf. figura 113, p. 282) e da guarda final (cf. figura 89, p. 248) –, 

mas que indicam um efeito de tempo em suspensão, conforme já mencionamos em subitem 

anterior. 

Será o Benedito! é marcado pelo ritmo ágil e condensado de sua narrativa, dado, 

principalmente, pela grande sinergia que marca a relação entre a palavra e a imagem. 

 

5.7.3 EM CONTO DE ESCOLA 

 

A precisão da localização espaço-temporal em Conto de escola tem lugar já no 

incipit e nas frases a seguir: “A escola era na rua do Costa, um sobradinho de grade de 

pau. O ano era de 1840. Naquele dia – uma segunda feira, do mês de maio – deixei-me 

estar alguns instantes na rua da Princesa a ver onde iria brincar a manhã.” (MACHADO 

DE ASSIS, 2002, p. 3, grifos nossos).  

Além dessas, há muitas outras referências a logradouros da cidade do Rio de 

Janeiro em outras sequências narrativas. A segunda referência apresentada, inclusive, é um 

dos índices de que o tempo de enunciação – o tempo presente, que provoca um efeito de 
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ficção autobiográfica – é diferente do tempo do enunciado – o tempo passado, que provoca 

um efeito de ficção histórica: “Hesitava entre o morro de S. Diogo e o Campo de 

Sant’Ana, que não era então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço 

rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos.” 

(MACHADO DE ASSIS, 2002, p. 3). Outras dessas referências a logradouros são as 

seguintes: o morro do Livramento (p. 8-9), rua Larga de S. Joaquim (p. 27), Saúde (p. 28), 

praia da Gamboa (p. 28), indicativas dos espaços abertos com deslocamentos pelo 

protagonista que corroboram sua caracterização de menino que perambula, que vagueia 

pelas ruas da cidade, com o intuito de se liberar da obrigação de permanência no espaço 

fechado sem deslocamentos da escola. 

A localização espacial também é bastante explorada na parte visual do texto na 

interação com a parte verbal. Quase todas as cenas visuais que apresentam cenários 

localizados em espaços abertos por onde transita o protagonista – as das páginas 2 (figura 

102, p. 265), 9 (figura 117, a seguir), 26 (figura 82, p. 241) e 29 (figura 103, p. 265) – 

foram inspiradas em formas visuais que serviram de fontes de criação para o autor-

ilustrador, explicitadas no peritexto por ele assinado na página 31, a partir de uma 

concepção que vai ao encontro do que afirmam Nikolajeva e Scott (2011, p. 89): “em 

livros ambientados em épocas passadas, o cenário é sempre essencial já que fornece 

informações adicionais sobre o momento descrito”. A fidedignidade aos espaços urbanos 

do centro da cidade do Rio de Janeiro de meados do XIX revela-se um compromisso 

assumido pelo autor-ilustrador, que se inspira em pinturas, gravura, fotografia, referências 

iconográficas que assumem valor documental quando se tornam, para ele, fontes de 

pesquisa
210

.  

 

                                                             
210

 A penúltima questão proposta a Nelson Cruz (cf. Apêndice A, p. 319-320) diz respeito ao caráter 

informativo de certas ilustrações contidas não só em Conto de escola, mas também em outras obras de teor 

histórico de sua autoria, já que fica patente nos peritextos sua preocupação em fornecer ao leitor elementos 

para conhecer contextos sócio-histórico-culturais que lhe são distantes no espaço e no tempo (esse caráter 

informativo relaciona-se à função epistêmica das imagens visuais). Em sua resposta, Cruz chama a atenção 

para o fato de que a perspectiva informativa não implica, necessariamente, a perda do valor artístico das 

ilustrações, muito pelo contrário, alertando para o cuidado que se deve ter a fim de que a informação não 

resvale para a vala comum do didatismo empobrecedor. Ou seja, as funções estética e epistêmica das imagens 

visuais podem, perfeitamente, coexistir, sem prejuízo uma da outra. 
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A cena visual apresentada na figura 117, inspirada na pintura a óleo intitulada 

Vista da entrada do Rio de Janeiro (1864), de Pedro Godofredo Bertichem, interage com o 

seguinte trecho: “Para cúmulo de desespero, vi através das vidraças da escola, no claro azul 

do céu, por cima do morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso de 

uma corda imensa, que bojava no ar, uma coisa soberba.” (MACHADO DE ASSIS, 2002, 

p. 9-10). Essa interação palavra-imagem ocorre em todas as demais cenas visuais 

mencionadas. 

As cenas visuais também contêm índices de localização temporal, como a 

indumentária dos personagens (cf. figura 82, p. 241) e alguns objetos, como o carro de boi 

(figura 102, p. 265) e a palmatória (cf. figura 100, p. 262; figura 101, p. 264) 

Em relação aos procedimentos ligados à cronologia, na parte verbal do texto, o 

encadeamento das sequências é apresentado de diferentes maneiras.  No início da narrativa, 

logo após o protagonista expressar sua dúvida entre um lugar ou outro para brincar e, por 

fim, decidir que o melhor era ir para a escola, a cronologia contínua em progressão dá 

lugar à cronologia contínua em inversão, uma vez que se interrompe o encadeamento 

sequencial para se retornar no tempo uma semana antes e se mostrar a causa daquela 

tomada de decisão pelo menino: a sova de vara de marmeleiro dada por seu pai. Nos 

acontecimentos seguintes, porém, a cronologia contínua em progressão se alterna com a 

cronologia descontínua em expectativa, já que as sequências narrativas são interrompidas 

Figura 117 – Página 9 do livro 

Conto de escola 
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para darem lugar a descrições, produzindo-se efeitos de expectativa. Isso faz com que o 

ritmo seja marcado mais pela expansão do que pela condensação.  

O mais comum é que a expansão se produza por meio da interrupção narrativa que 

se dá em função das descrições dos personagens. Isso ocorre em várias sequências 

narrativas. Podem-se tomar como exemplos da cronologia descontínua em expectativa e do 

ritmo expansivo as sequências a seguir: 

 

[...] Os meninos, que se conservaram de pé durante a entrada dele, tornaram a 

sentar-se. Tudo estava em ordem: começaram os trabalhos. 

– Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre. 

Chamava-se Raimundo este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tarda. 

Raimundo gastava duas horas em reler aquilo que a outros levava apenas 

trinta ou cinquenta minutos; vencia com o tempo o que não podia fazer logo 

com o cérebro. Reunia a isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, 

pálida, cara doente; raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai 

e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. 

– O que é que você quer? 

– Logo, respondeu ele com voz trêmula. 

Começou a lição de escrita. Custa-me dizer que eu era dos mais adiantados da 

escola; mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes, por um 

escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo, mas não tenho outra 

convicção. Note-se que não era pálido nem mofino: tinha boas cores e 

músculos de ferro. [...] (MACHADO DE ASSIS, 2002, p. 6-7, grifos nossos) 

 

Essas interrupções por nós indicadas imobilizam, provisoriamente, o ritmo, 

produzindo um efeito de cena, de detalhe, e, consequentemente, exigindo mais atenção e 

maior capacidade de concentração do leitor.  

Nesse sentido, um dos aspectos que pode dificultar a apropriação da narrativa 

híbrida de Conto de escola pelo leitor infantil é, justamente, seu ritmo mais expandido, e, 

consequentemente mais lento, o que não ocorre com Será o Benedito! e De cima para 

baixo, cujas sequências narrativas verbo-visuais tornam-se ainda mais dinâmicas em 

virtude da maior condensação de seus respectivos ritmos. 

 

Ao finalizarmos esta análise dos contratos de comunicação literários renovados, 

parece-nos necessária e, de algum modo, esclarecedora, uma síntese dos principais 

aspectos que justificam tal renovação, cujo principal motivo reside na potencial destinação 

dos livros ao leitor infantil. 

A configuração e a organização dos elementos peritextuais dos livros elucidam a 

existência do leitor criança como novo protagonista e parceiro do processo de interpretação 

na encenação narrativa. Passamos a relacioná-los: i) o formato e, principalmente, o 
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tamanho dos livros; ii) a exploração da página dupla e da diagramação predominantemente 

associativa; iii) a predominância das formas visuais na composição das primeiras capas; iv) 

a exploração de diferentes tipos de guardas – decorativas, com motivo padronizado, como 

contextualização –, que chegam a transcender seu valor paratextual em Será o Benedito!; 

v) a exploração das páginas de rosto, cujas formas visuais figurativas e representativas 

dialogam com os textos híbridos, antecipando-os, emprestando-lhes outros sentidos e, mais 

uma vez, no caso de Será o Benedito!, transcendendo seu valor de paratexto; vi) no espaço 

pós-liminar dos livros, os glossários revelam tanto a intenção de se atingir um público 

leitor em formação quanto os projetos de influência dos editores, orientados para a 

ampliação do repertório de leitura do cânone nacional. 

Os paratextos editoriais não só organizam a mise-en-scène material e discursiva, 

mas também confluem para a construção dos ethé de identificação e credibilidade dos 

autores – escritores e ilustradores – de modo a valorizar, principalmente, seus saberes 

fazeres de escritor e de ilustrador, com o propósito de se conseguir a adesão dos leitores 

para seus projetos de escritura e de ilustração. São também os elementos peritextuais – 

capa, contracapa, página de rosto, textos informativos dos autores e sobre eles nos espaços 

pós-liminares dos livros – que desvelam a assimetria existente entre os códigos 

semiológicos resultantes desses saberes fazeres, assimetria esta relacionada à 

sobrevalorização da dimensão de auctores dos autores-escritores canônicos. A despeito 

dessa sobrevalorização, os autores-ilustradores reforçam seus ethé, principalmente os de 

credibilidade, por meio de comportamentos elocutivos por eles assumidos nos textos pós-

liminares dos livros. Nesse sentido, a contextualização dos autores – escritores e 

ilustradores – e de suas obras no universo literário, outra demanda dos atuais projetos 

editoriais destinados à infância, também se dá por meio dos diferentes elementos 

peritextuais. 

Quanto à interação palavra-imagem, a equivalência ou mesmo a prevalência (no 

caso de Será o Benedito!) da parte visual dos textos no espaço da página em relação à parte 

verbal, corroboram a intensificação dos efeitos sentidos, potencializando a atitude 

dramatizante adotada nas estratégias semiodiscursivas de captação, de modo a provocar e 

mobilizar as emoções do interlocutor, em especial do interlocutor infantil. A interação 

palavra-imagem também contribui para a maior aceleração do ritmo das ações e sequências 

narrativas dos textos, bem como para a melhor compreensão do eixo espaço-temporal das 

narrativas. Inclusive, a função epistêmica exercida pelas formas visuais figurativas das 



292 

 

cenas visuais dos textos auxilia o leitor contemporâneo a melhor compreender elementos 

relacionados àquele eixo. Tomem-se como exemplos a caracterização dos logradouros 

urbanos, em Conto de escola; a distinção entre os espaços rural e urbano, em Será o 

Benedito!; a localização temporal dada pelos objetos dos cenários e pela indumentária dos 

personagens, em De cima para baixo.  
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6 PALAVRAS E IMAGENS ENTRELAÇADAS, LITERATURA “RENOVADA” 

 

Antes de iniciarmos efetivamente esta pesquisa, nosso interesse residia em tentar 

demonstrar como textos de escritores integrantes do cânone literário nacional, quando 

associados a ilustrações, tornavam-se livros ilustrados, passando, com isso a se destinar ao 

leitor criança.  

À medida que definimos nosso objeto e aprofundamos nossos estudos no campo 

da Semiótica da imagem visual, do livro ilustrado e dos paratextos editoriais, tendo como 

fundamento teórico-metodológico e base conceitual de nossas reflexões a Análise 

Semiolinguística do Discurso, pudemos perceber que a relevância do percurso 

investigativo residia menos em tentar demonstrar como os livros integrantes do corpus 

primário poderiam se incluir em determinadas categorias, como a do livro ilustrado ou 

mesmo a da literatura crossover, e mais em compreender os modos de articulação do duplo 

espaço de significação de suas encenações narrativas: o extratextual, espaço onde se 

encontram os parceiros inseridos em dada situação de comunicação e restringidos por ela; 

o intratextual, espaço das estratégias semiodiscursivas, da mise-en-scène material e 

discursiva, dos protagonistas da troca linguageira. Percebemos que, partindo da superfície 

textual até chegar aos níveis situacionais e discursivos, seria possível entender o 

funcionamento dos mecanismos semiológicos responsáveis pela transformação de textos 

potencialmente destinados ao leitor adulto em textos potencialmente destinados ao leitor 

criança. 

Assim, ao término deste percurso investigativo, pensamos que a relevância desta 

pesquisa reside, verdadeiramente, na tentativa de demonstrar, por meio da análise de 

aspectos situacionais, discursivos e semiolinguísticos (formais) dos contratos de 

comunicação literários que incluem a criança tanto como protagonista da encenação 

narrativa – leitor inscrito no texto – quanto como parceira do processo de interpretação – 

leitor real –, como a semiose verbo-visual e a mise-en-scène discursiva são decisivas para 

essa inclusão.  

Por meio da análise dos três livros que materializam os contratos de comunicação 

literários renovados, foi possível depreender certos aspectos e elementos que justificam a 

inscrição da criança nos textos desses livros como leitor destinatário. Ao nos debruçarmos 

sobre a parte verbal das narrativas, constatamos que há algo naqueles textos literários 

produzidos entre fins do século XIX e meados do XX que os conectam aos interesses e 
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expectativas dos leitores do século XXI, especialmente dos leitores infantis, antes mesmo 

de inseridos nos contratos mais recentes.  

Um desses aspectos relaciona-se às temáticas tratadas. Todas elas vão ao encontro 

dos códigos da “vida” e do “texto” desse leitor, que pode e deve ser desafiado com temas 

polêmicos ou fraturantes
211

. 

Outro diz respeito a elementos e procedimentos de construção narrativa.  

Todos os textos apresentam personagens que podem atrair a curiosidade e a 

atenção desse potencial leitor, com os quais, inclusive, pode vir a se identificar, e aqui 

citamos aqueles que consideramos mais relevantes: em Conto de escola, o menino Pilar, 

figura ambivalente em franco processo de formação de sua personalidade e de seu caráter, 

que vive as porções de prazer e dor reservadas à infância; em Será o Benedito!, o alegre e 

curioso menino Benedito, que tem seu maior desejo não satisfeito e sua trajetória de vida 

abruptamente interrompida; Em De cima para baixo, o cão do servente preto, que suscita 

compaixão em virtude de sua condição de total subserviência e de sua ilimitada e 

incomensurável capacidade de dar afeto. 

Em relação à linguagem, o texto que oferece maior possibilidade de leitura fluente 

para a criança é, sem dúvida, Será o Benedito!. Já as construções sintático-semânticas dos 

textos de Artur Azevedo e, mais especialmente, de Machado de Assis podem constituir 

certa dificuldade para esse leitor, mas não propriamente um obstáculo. De todo modo, para 

sua melhor fruição, o texto machadiano, mais que o azevediano, poderá requerer a 

mediação de um leitor mais proficiente e experiente. 

Quanto à cronologia e ao ritmo, a sucessão de ações ou acontecimentos das 

narrativas de tempo cronológico organiza-se em sequências ordenadas, encadeadas. Há 

vários tipos de encadeamento, mas o que predomina nas sequências narrativas das três 

histórias é o encadeamento por sucessão. Nesse tipo de encadeamento, a cronologia das 

ações e das sequências sucede-se de maneira linear e consecutiva, cada ação e cada 

sequência constituindo o motivo que engendra a seguinte. Essa é, inclusive, uma das 

características da maior parte das narrativas potencialmente destinadas à infância.  

Contudo, há algumas diferenças entre as três narrativas do nosso corpus. Tanto em De 

cima para baixo quanto em Será o Benedito!, o encadeamento das sequências é construído 

de maneira contínua e progressiva, o que faz com que o ritmo de suas sequências seja mais 

                                                             
211 Conforme Navas e Ramos (2015, p. 235), temas tabu, como o sexo, a violência e a morte, por exemplo. 
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condensado e, por conseguinte, mais ágil. Em Conto de escola, o mesmo não se dá, pois as 

sequências narrativas contínuas em progressão alternam-se com sequências contínuas em 

inversão e, mais frequentemente, com sequências descontínuas em expectativa, 

provocando a expansão do ritmo narrativo, o que, para o leitor menos experiente e 

proficiente, pode representar certa dificuldade para melhor fruição do texto. 

Tais aspectos da construção narrativa em sua parte verbal são complementados e 

intensificados pela parte visual, decisiva para a inscrição do leitor infantil nos textos 

híbridos integrantes desses contratos. É importante constatar que, de fato, a imagem visual 

é um componente extremamente rarefeito em livros destinados àqueles que já não são 

identificados com leitores infantis, como observa Nodelman: 

 
Es intrigante que a medida que los lectores implícitos de los libros para niños se 

hacen mayores, el número de ilustraciones que los acompañan disminuye y es 

reemplazado por una lenguage cada vez más complejo. Los albumes para los 

lectores más jóvenes son sustituidos por novelas con ilustraciones ocasionales 

para los lectores ligeramente mayores, y finalmente por novelas sin ilustraciones 

(con excepción de las que aparecen en la portada) para niños aun mayores y para 

jóvenes. (NODELMAN, 2010, p. 26)212 

 

Isso nos leva, inevitavelmente, a associar ao leitor criança livros em que as partes 

verbal e visual, entrelaçadas uma na outra, são responsáveis pela significação.  

Uma das consequências da interação entre essas partes dos textos é a 

intensificação dos efeitos patêmicos, responsável pelo processo de renovação dos contratos 

de comunicação literários, conforme procuramos demonstrar em nossa análise. Esse 

processo se efetiva por meio do envolvimento de novos parceiros e novos protagonistas 

nas encenações narrativas, responsáveis pelo emprego de outras e diferentes estratégias 

semiodiscursivas geradoras de novos efeitos de sentido e de efeitos sentidos. As partes 

visuais dos textos, principalmente por meio de suas funções epistêmica e estética, 

proporcionam a amplificação dos sentidos possíveis, tornando os textos ainda mais 

atraentes ao olhar infantil, tão afeito às representações visuais, ainda que os autores-

ilustradores neguem uma destinação direcionada especificamente a esse leitor: 

 

                                                             
212 Tradução nossa: “É intrigante que à medida que os leitores implícitos dos livros para crianças se tornam 

maiores, o número de ilustrações que os acompanham diminui e é substituído por uma linguagem cada vez 

mais complexa. Os livros ilustrados para leitores mais jovens são substituídos por novelas com ilustrações 

ocasionais para os leitores ligeiramente maiores, e finalmente por novelas sem ilustrações (com exceção das 

que aparecem na capa) para crianças ainda maiores e para jovens.” 
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Ilustrei o Conto de escola como quem faria uma parceria com Machado de Assis. 

Embora houvesse a possibilidade de edição em Taiwan, essa proposta não era 

uma realidade até então. Minha parceria era com a história e ela aconteceu dessa 

maneira. Sinceramente, não considerei faixa etária para leitura, fosse o leitor 

brasileiro ou não.  (CRUZ, Apêndice A, p. 318) 

 

Outra coisa de que me lembro era que pensavam em um livro para jovens e, 

neste caso, há sim sugestão de um potencial leitor destinatário. Porém, o que se 

passa comigo, e penso que isso aconteça com outros ilustradores, é que existe um 

processo que se desenvolve inicialmente e que pode seguir outras direções: 

depois da leitura e ao começar a fazer alguns esboços ou anotações, não é 
possível pensar todo tempo em um caminho sugerido pela editora. (RIBIERO, 

Apêndice B, p. 322) 

 

Não pensamos em um leitor destinatário específico, nem eu nem Augusto Massi, 

que não era um editor de Literatura Infantil. A ideia da Coleção era divulgar 

textos clássicos, mas curtos e em sua integralidade, para atrair um público leitor 

jovem. Nós, inclusive, chegamos a comentar sobre o fato de que, ao colocar 

imagem nos textos, eles tenderiam a ser identificados com os livros de literatura 

infantil. No entanto, o intuito da Coleção não era destinar os textos ilustrados às 

crianças. (MORAES, Apêndice C, p. 327) 

 
 

Ainda que os autores-ilustradores não admitam a existência um leitor destinatário 

específico, é inegável que tanto o acréscimo da parte visual à parte verbal preexistente 

quanto os elementos peritextuais fazem com que os livros sejam vistos como de potencial 

destinação infantil. Além disso, os próprios nomes das coleções a que pertencem – 

Dedinho de Prosa e Ciranda de Contos – relacionam-se a um campo semântico muito 

identificado com o universo da infância, constituindo, por si sós, índices reveladores do 

direcionamento editorial das publicações por nós analisadas e daquelas integrantes da 

primeira parte do corpus secundário
213

 ao leitor criança. 

A relação de complementaridade entre as partes verbal e visual dos textos e o 

modo como os elementos peritextuais se apresentam nos livros aproximam-nos muito mais 

dos livros ilustrados do que dos livros com ilustração, ainda que não pretendamos entrar no 

mérito dessas classificações. Os diferentes modos de exploração da página dupla na 

interação das partes verbal e visual dos textos e o lugar privilegiado ocupado pelas cenas 

visuais nos livros suscitam essa aproximação. Será o Benedito! é, sem dúvida, o livro em 

que essa relação de complementaridade entre a palavra e a imagem mais se evidencia, até 

                                                             
213 Ainda que possamos questionar os critérios estabelecidos pelas editoras no direcionamento de suas 

publicações em relação ao público leitor pretendido, não podemos nos furtar de tomá-los como um dos 

importantes indicadores considerados pelos professores e mediadores de leitura. No site da editora Dimensão, 

por exemplo, os livros Conto de escola (MACHADO DE ASSIS, 1999) e O homem que sabia javanês 

(BARRETO, 1999), da coleção Clássicos Ilustrados, são recomendados para estudantes de 4º e 5º ano do 

Ensino Fundamental, com idades entre 8 e 10 anos. Disponível em 

<http://www.editoradimensao.com.br/detalhes-produto/conto-de-escola/144>. Acesso em: 16 nov. 2016. 
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porque as fronteiras entre os peritextos e o texto diluem-se. Conforme procuramos 

demonstrar em nossa análise, os elementos peritextuais dão início à narrativa e dão 

continuidade ao seu desfecho. Essa transcendência do valor peritextual para o valor textual 

é o principal fator de distinção do contrato de comunicação literário desse livro em relação 

aos outros dois contratos analisados. 

Em todos os três contratos renovados, o leitor destinatário criança só aparece 

explicitamente inscrito nos textos híbridos porque à parte verbal preexistente dos textos 

associa-se a parte visual, mas também porque a composição, a disposição e a organização 

dos paratextos assim o permitem. Os elementos peritextuais, que integram a mise-en-scène 

material e discursiva dos três dispositivos, são decisivos para a renovação dos contratos. 

Há elementos peritextuais nos três livros que guardam muitas semelhanças entre si e são 

indicativos da inscrição da criança na mise-en-scène material e discursiva: o formato e o 

tamanho dos livros, a capa e contracapa, as guardas, os textos dos espaços pós-liminares 

dos livros, inclusive os glossários.    

São também os elementos peritextuais que trazem informações sobre os autores, 

localizadas nas partes extratextuais do livro – capa, página de rosto, posfácio, contracapa –, 

tornando-se possível para o leitor construir as imagens de autor-escritor e autor-ilustrador, 

ou seja, seus ethé de identificação e de credibilidade. A importância do nome de autor, da 

biografia de autor, da palavra de autor, da imagem de autor, reside no fato de esses 

elementos serem substanciais para a promoção da adesão dos potenciais leitores 

destinatários aos projetos de comunicação literários dos livros que, mesmo sendo de 

editoras diferentes – Cosac Naify e DCL –, apresentam praticamente a mesma composição, 

disposição e organização dos elementos peritextuais. 

Os contratos de comunicação literários só se renovam porque os editores e o 

autores-ilustradores, parceiros do processo de produção da encenação narrativa, movidos 

por uma intencionalidade e motivados por uma visada de influência, tornaram possível a 

aproximação entre diferentes criadores e diferentes literaturas. Assim, entendemos que, se 

há livros para crianças, a literatura em si não necessariamente precisa ser qualificada como 

infantil. Textos literários que têm como sujeito destinatário o adulto também podem ter a 

criança como leitor destinatário neles inscrito. Texto literário que têm como leitor 

destinatário a criança também podem ter o adulto como leitor destinatário neles inscrito. 

Nesse sentido, mais que o texto literário em si, o que acaba por estabelecer o rótulo de 
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“infantil” é o modo como o texto é organizado formalmente no domínio da mise-en-scène 

material e discursiva, no domínio do paratexto editorial. 

Os livros que integram esses contratos renovados encerram histórias contadas por 

meio de dupla semiose, verbal e visual: as partes verbais dos textos produzidas por autores-

escritores integrantes do cânone literário nacional; as partes visuais dos textos produzidas 

por autores-ilustradores consagrados. Da interação entre essas partes resulta um texto 

híbrido verbo-visual que se insere em uma mise-en-scène organizada pelos peritextos 

editorais. Esses peritextos muito se aproximam daqueles que caracterizam a mise-en-scène 

material e discursiva dos livros ilustrados. Tais ocorrências levam o leitor criança a se 

interessar mais facilmente por um texto literário que não lhe foi inicialmente destinado, 

dando-lhe a oportunidade de ter acesso a um repertório de textos e a autores, por meio dos 

quais poderá empreender uma experiência estético-literária substancial e relevante. 

Retomando a pergunta com que iniciamos esta pesquisa – Para a criança, qual 

literatura? –, arriscamo-nos a respondê-la: sempre a de melhor qualidade estético-artístico-

literária possível, desde que a criança perceba-se a si mesma, de alguma forma, inscrita em 

seu texto, híbrido ou não, como leitor destinatário. E que aspectos ensejariam essa 

inscrição? Bem, esse questionamento foi o que indicou os caminhos possíveis 

empreendidos na investigação realizada nas páginas deste trabalho.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM NELSON CRUZ
214

  

 

 
 

1) Seu trabalho é marcado pela pesquisa documental e iconográfica, e você faz 

questão de revelar isso para os leitores nos elementos pós-textuais de algumas 

de suas obras. Em que medida esse tipo de pesquisa foi relevante para a 

ilustração de Conto de escola? 

 

NC: Minha preocupação com a ilustração no Conto de escola segue dois caminhos 

básicos. O primeiro, é claro, diz respeito à importância de estar ilustrando o pai da 

literatura brasileira. O outro caminho é minha intenção de sair da consideração de 

ilustrador “prestador de serviço” das editoras. Ou seja, aquele ilustrador que não 

questiona, que não se projeta naquilo que faz. Ilustrar, na minha opinião, é tão vital 

quanto escrever.  E, nesse espírito de ilustrar, tenho a pesquisa como suporte de 

criação da imagem. Meu desafio é encontrar a passagem entre o fato revelado nos 

documentos e a ficção-liberdade de criação tão vital para a sobrevivência autoral 

enquanto artista.   

 

2) Em sua opinião, o ilustrador deve ser fiel a si mesmo como artista ou ao texto 

literário que ilustra, quando esse texto não é de sua própria autoria? O lugar 

do leitor intérprete do texto literário preexistente, necessariamente, antecede o 

lugar do coautor da parcela visual desse texto. Você considera que esses 

lugares são contraditórios, conflitantes, incômodos?  

 

NC: A meu ver, o ilustrador nunca perde a condição de autor daquilo que produz. A 

ilustração sempre será procurada pelo leitor atento.  Mesmo não sendo a história de 

sua autoria, a ilustração não perderá seu autor em hipótese alguma. Considero, 

nesse caso, apenas a possibilidade de o ilustrador-autor ter sido feliz ou não na sua 

criação.  

                                                             
214 Entrevista concedida a Margareth Silva de Mattos em julho de 2016. 
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3) O projeto editorial de Conto de escola é seu, mas a capa e o projeto gráfico são 

creditados a Elaine Ramos. Você poderia falar um pouco sobre o que 

diferencia esses dois projetos? A quem cabe a concepção, a organização e a 

elaboração dos elementos paratextuais como capa, contracapa, guardas, folha 

de rosto, glossário, escolha da tipografia, diagramação?  

 

NC: A organização gráfica da capa, contracapa, guardas, folha de rosto, glossário, 

escolha da tipografia mais a diagramação será do designer ou do projetista gráfico. 

No caso do Conto de escola, me ocupei de pensar a distribuição das ilustrações, 

vinhetas e de todo o miolo do livro. Pensar o miolo deveria ser do programador 

visual, da Elaine Ramos, mas eu já cheguei na Cosac com tudo pronto. Ou seja, 

pensei nesse livro como artista. A Elaine melhorou bem algumas passagens e o 

livro ficou como ficou. No todo, o Conto de escola soa como livro de artista. Essa 

postura é a mesma que adoto para todos os livros que crio.  

 

4) Quando você ilustrou Conto de escola, você o fez com o objetivo de apresentar 

o texto de Machado de Assis aos chineses. A publicação pela Editora 

Grimmpress, de Taiwan, tinha em vista leitores específicos? Na ocasião, você 

já pensava em um leitor destinatário específico em termos etários? Havia a 

previsão de o leitor brasileiro se tornar também destinatário da obra? 

 

NC: Ilustrei o Conto de escola como quem faria uma parceria com Machado de 

Assis. Embora houvesse a possibilidade de edição em Taiwan, essa proposta não 

era uma realidade até então. Minha parceria era com a história e ela aconteceu 

dessa maneira. Sinceramente, não considerei faixa etária para leitura, fosse o leitor 

brasileiro ou não.   

 

5) Os graus de interação texto/imagem são muito variáveis. Ainda que Conto de 

escola não seja um livro ilustrado (um picturebook), ou seja, um livro cuja 

parte verbal do texto não pode prescindir da parte visual para contar uma 

história, mesmo assim, você, como ilustrador, comparte a autoria com 

Machado de Assis. Isso se dá porque as ilustrações não só redimensionam o 

texto literário, como também estabelecem com ele uma relação de 

complementaridade semântica. Isso torna o livro singular, até mesmo em 

relação a outros livros em que esse mesmo texto machadiano é apresentado 
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com ilustrações. Como você concebe essa coautoria através da relação palavra-

imagem? 

 

NC: Essa coautoria é concebida pela via da opção pela ilustração literária. 

Concordo que literatura é um elemento relativo apenas a texto. Mas minha opção 

por ilustrar textos literários, e também por escrever sobre literatos que me 

formaram como leitor e indivíduo, me leva à liberdade de criar uma ilustração 

canalizada para a interação geradora de dois autores. O de texto e o de imagem. Se 

o primeiro o é, também passarei a ser, desde que tenha a literatura na alma 

fechando o círculo.  

 

6) Ler Conto de escola em sua versão integral, acompanhado de suas ilustrações, 

o faz um texto ainda mais especial. Em sua opinião, as ilustrações tornam o 

texto literário mais palatável para qualquer leitor, ou especialmente para o 

leitor criança? 

 

NC: Entendo que, trabalhando a ilustração como uma linguagem pertencente à 

história da arte, não vou me importar com o que pensam ou possam dizer críticos 

de arte ou os críticos de plantão. O leitor deve ter um deleite ao abrir um livro 

ilustrado. Ele deve ser musical e aquele que o folheia deve sentir que o livro lhe 

fará bem porque a ilustração já alcançou sua alma. Tenha o leitor a idade que tiver.  

 

7) Pensando no leitor criança, você conceberia ilustrar Conto de escola de modo 

não figurativo? E se você considerasse o leitor adulto, isso seria diferente? 

 

NC: Eu elaboro uma ilustração a partir do que conheço e trabalho. Não desejo 

conceber o Conto de escola de outra maneira e não vou pensar nisso. Assim como 

é, o Conto de escola nasceu, e é dessa maneira que o aceito. Tenho sempre no meu 

imaginário que a ilustração que faço é para alcançar o público adulto e que vou 

conseguir alcançar a criança que um dia o adulto foi. Não sei se consigo, mas tento. 

 

8) Ao ilustrar, seu compromisso é artístico-estético, mas, em algumas obras, 

como Chica e João, Bárbara e Alvarenga, Dirceu e Marília, e o próprio Conto 

de escola, há também uma preocupação de informar o leitor, fornecendo-lhe 

elementos para conhecer contextos sócio-histórico-culturais distantes no 
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espaço e no tempo. Nessa perspectiva, a ilustração também assume um caráter 

informativo. É isso mesmo? 

 

NC: O caráter bibliográfico dessa trilogia foi acrescentado por mim para valorizar o 

esforço que investi na elaboração da ilustração. O enriquecimento da obra, por 

causa dessa decisão, foi uma consequência que me surpreendeu e alegrou. Creio 

que as ilustrações desses livros, especificamente, tomam esse caráter informativo 

sem perder a concepção artística. O didatismo é inevitável embora não seja o 

objetivo. Mas essa discussão não é importante para esses livros.   

 

9) Qual ou quais técnicas você empregou na elaboração das ilustrações de Conto 

de escola? Existe uma motivação para esse emprego? Se possível, gostaria que 

você falasse também um pouco sobre a paleta de cores e o jogo de luz e sombra 

das ilustrações. 

 

NC: Nesse livro e em todos em que trabalho utilizo a tinta acrílica. Normalmente a 

uso sobre papel, embora ultimamente venha tentando outros materiais. Minha 

paleta de cores é intuitiva. Ela varia de história para história. Cada história tem suas 

cores próprias. Quanto ao jogo de luz e sombra das ilustrações, elas obedecem ao 

que meu olho vê, percebe e me faz imaginar. Dependendo da dramaticidade da 

história, os contrastes vão aumentar ou diminuir, auxiliando nas narrativas.   
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM MARCELO RIBEIRO
215

 

 

1) Em sua opinião, o ilustrador deve ser fiel a si mesmo como artista ou ao texto 

literário que ilustra, quando esse texto não é de sua própria autoria? O lugar 

do leitor intérprete do texto literário preexistente, necessariamente, antecede o 

lugar do coautor da parcela visual desse texto. Você considera que esses 

lugares são contraditórios, conflitantes, incômodos?  

 

MR: Sobre a questão de fidelidade, abordei isso no doutorado: desenvolvi na tese a 

ideia que a ilustração é uma forma de tradução e, sendo assim, não acredito ser 

possível exercer uma fidelidade por meio de qualquer transposição (no caso, entre 

texto e imagem). Na minha opinião, não é possível pensar em uma noção de um 

texto “imóvel”, cujo conteúdo pudesse ser transportado sem perdas. O texto é, para 

a ilustração, a possibilidade de apresentar sua potencialidade e, ao mesmo tempo, a 

constante frustração deste acontecimento. Frustração não pode ser vista como ruim, 

pois evidencia a impossibilidade que existe com qualquer tipo de interpretação que 

pretende ser única e guiada pelo escritor. Isso acontece com qualquer leitor no ato 

da leitura. E a ilustração tem isso como ponto de partida: uma leitura do ilustrador 

que possui suas visões de mundo, sua sensibilidade e um contexto social.  

Assim, o ilustrador não pode pretender ser fiel ao texto, buscando que seu trabalho 

seja uma cópia do original, mas trata-se de pensar que é uma nova criação. Uma 

criação que visa ser didática ou ser mais livre considerando sua relação com o texto 

(ponto de partida) e, na minha opinião, esta é a questão acerca da qual deveríamos 

pensar sobre a noção de ilustração. 

Quando pensamos na fidelidade do ilustrador a si mesmo, muitas vezes nos 

apoiamos em uma noção tradicional de estilo: o estilo individual de cada ilustrador 

diz respeito às escolhas feitas (tintas, pixels, traços, suporte, entre outros), a partir 

de características de uma época ou grupo específicos. Por esta noção, posso achar 

que uma ilustração modifica pouco nosso olhar para o sentido de uma frase.  

Contudo, entendo que qualquer materialização que forma o livro (projeto gráfico ou 

ilustração), sempre provocará novos caminhos na leitura. O ilustrador produz outras 

materialidades: são escolhas de formas, de um modo de fazer e em um suporte, 

mas, principalmente, essas preferências dizem respeito à gestualidade. Assim, se 

                                                             
215 Entrevista concedida a Margareth Silva de Mattos em agosto de 2016. 
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um escritor pode dizer que quando cria um texto, uma palavra puxa a outra, o 

ilustrador também está envolvido por um processo que faz com que uma mancha, 

forma criada ou pincelada puxem outras e esse tipo de desdobramento é sem 

planejamento prévio. As escolhas não são as mesmas que já indicam o texto verbal 

e, a partir disso, outros sentidos sempre surgirão. 

 

2) A concepção da Coleção Ciranda de Contos, na qual foi publicado De cima 

para baixo, é de Maria Viana, e sua coordenação editorial é de Ana Paula 

Ribeiro. A escolha do texto foi delas ou você e Julie Pires, responsáveis pelas 

ilustrações e pelo projeto gráfico da publicação, tiveram participação nessa 

escolha?  

 

MR: A escolha do texto foi realizada pela editora e não participei desta decisão. 

 

3) Qual é o propósito dessa Coleção? Há um potencial leitor destinatário previsto 

nas obras que a integram? 

 

MR: Lembro de que, no contato inicial da editora, alguns aspectos foram 

enfatizados. No caso dessa coleção, já existiam publicações realizadas por outros 

ilustradores brasileiros e a editora me enviou dois livros para entender sobre o que 

pretendia fazer. Outra coisa de que me lembro é que pensavam em um livro para 

jovens e, neste caso, há sim sugestão de um potencial leitor destinatário. Porém, o 

que se passa comigo, e penso que isso aconteça com outros ilustradores, é que 

existe um processo que se desenvolve inicialmente e que pode seguir outras 

direções: depois da leitura e ao começar a fazer alguns esboços ou anotações, não é 

possível pensar todo tempo em um caminho sugerido pela editora. Ou seja, se uma 

forma chama a atenção, ela é incorporada ao trabalho e vai seguindo um fluxo. 

Assim, não é possível ler o texto novamente sem essa interferência/elementos 

(inclusive minhas anotações) que às vezes ganham força no trabalho. Depois de um 

tempo, volto ao texto e observo algumas palavras-chave para pensar no 

desenvolvimento do trabalho, considerando minhas anotações (realizadas durante a 

leitura) e as orientações da editora. Outras vezes, o trabalho segue inicialmente para 

direções diferentes daquilo que foi sugerido pela editora. Às vezes, os editores 

gostam, e outras vezes não. Quando não gostaram, já decidi manter minhas ideias e 

insistir nas minhas escolhas e, em outros casos, aceitei o que me pediram para 
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mudar. Não acho que existam regras, mas visões de mundo que precisam entrar em 

dialogo. O que percebo é que ainda existe um processo em etapas separando 

escritor, design gráfico e ilustrador. Mas há alternativas para isso, buscando 

construir uma visão mais integrada do livro. 

 

4) Os graus de interação texto/imagem são muito variáveis. Ainda que De cima 

para baixo não seja um livro ilustrado (um picturebook), ou seja, um livro cuja 

parte verbal do texto não pode prescindir da parte visual para contar uma 

história, mesmo assim, você, como ilustrador, comparte a autoria com Artur 

Azevedo. Isso se dá porque as ilustrações não só redimensionam o texto 

literário, como também estabelecem com ele uma relação de 

complementaridade semântica. Isso torna o livro singular. Como você concebe 

essa coautoria através da relação palavra-imagem? 

 

MR: Penso que a relação texto-imagem não pode ser entendida como uma 

construção estritamente legível e basicamente racional. Considero o ilustrador um 

leitor sensível e que precisa traduzir sua leitura para outra materialidade. Assim, a 

ilustração vive sua plenitude na sua relação com o texto, na medida em que é a 

evidência de um (único) acontecimento. Se pensarmos nesta relação, no processo 

de criação e/ou na leitura, eliminaremos as diferenciações e hierarquias entre início 

(texto) e tradução (ilustração). Na medida em que palavra se transforma em 

imagem, não se pode dizer que o resultado seja uma imitação ou um apêndice do 

original. É um diálogo: a imagem abrirá sempre novas possibilidades para o texto e, 

a cada leitura das palavras, o leitor terá outra visão da imagem. 

 

5) Ler De cima para baixo em sua versão integral, acompanhado de suas 

ilustrações, o faz um texto ainda mais especial. Em sua opinião, as ilustrações 

tornam o texto literário mais palatável para qualquer leitor, ou especialmente 

para o leitor criança? 

 

MR: Entendo que precisa existir, por parte da editora e de especialistas, uma busca 

por classificação. Contudo, expectativas sobre um público leitor e sua relação com 

o livro precisaria incluir estudos sobre afetividade. Penso que isso pode ocorrer 

depois de um livro pronto, mas não é possível durante o processo de criação. 

Assim, percebo que o ilustrador precisa pensar na sensação do único leitor que ele 

conhece: ou seja, ele mesmo. A busca do ilustrador pela tradução em outra 
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materialidade deveria se apoiar na sua relação com a leitura. Se outros leitores vão 

notar ou conseguir ver isso, nós não podemos prever ou garantir, apenas desejar. 

 

6) Pensando no leitor criança, você conceberia ilustrar De cima para baixo de 

modo não figurativo? E se você considerasse o leitor adulto, isso poderia ser 

diferente? 

 

MR: Figurativo ou não figurativo são faces da mesma moeda, apoiados no mesmo 

discurso e que, de certo modo, sustenta polaridades. As discussões produzidas nas 

artes visuais a partir do final do século XIX nos ajudam a afirmar que não podemos 

imaginar que a abstração tornaria um livro ilustrado melhor ou com mais 

possibilidades de interpretação do leitor. Com certeza possibilitaria outras relações 

com as frases, diferentes da representação figurativa. No caso da ilustração, se 

reduzirmos a questão a uma classificação como figurativa ou abstrata creio que não 

pensaremos em soluções para alguns problemas, como, por exemplo, a discussão 

sobre estereótipo. Discutir sobre cada representação é sempre muito importante e é 

isso que precisa ser pensado e apresentado constantemente aos leitores (adultos ou 

crianças).  

 

7) Ao ilustrar, seu compromisso é artístico-estético, mas há também uma 

preocupação de informar o leitor, fornecendo-lhe elementos para conhecer 

diferentes contextos sócio-histórico-culturais dele distantes no espaço e no 

tempo. Nessa perspectiva, a ilustração também assume um caráter 

informativo? 

 

MR: Acho muito difícil pensar a ilustração com categorias definidas. Uma imagem 

sempre terá elementos informativos, pois há um contexto histórico, uma técnica 

utilizada pelo ilustrador e que está relacionada a algum momento da nossa vida. 

Como ilustrador, posso querer fixar alguns elementos, buscando direcionar essas 

escolhas para um caminho didático. Contudo, mesmo quando idealizo essa 

precisão, há questões sociais que me escapam e é possível que alguns elementos 

desse planejamento se percam. Em resumo, sempre haverá algum ruído que 

representará flutuação nesses significados e, por mais que se pretenda um 

significado pleno, a imagem dependerá de outras relações. Um caráter informativo 
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significa que a relação entre o texto e a imagem precisa ser bastante enfática e 

redundante, mas ruídos sempre existirão. 

 

8) Qual ou quais técnicas você empregou na elaboração das ilustrações de De 

cima para baixo? Existe uma motivação para esse emprego?  

 

MR: Usei lápis de cor e tinta acrílica sobre papel. Inicialmente, gosto desses 

materiais, pois são bastante versáteis. No caso da tinta acrílica, por exemplo, posso 

trabalhar a tinta mais líquida ou mais densa, resultando na semelhança apenas 

visível com aquarela ou tinta a óleo. Para o livro, a tinta acrílica representava a 

percepção visível de tinta espessa sobre o papel. Fiz isso também no livro Robinson 

Crusoe, porque, na minha interpretação do texto “De cima para baixo”, há uma 

apresentação do “jogo” de hierarquias: uma camada que se sobrepõe à outra, ou 

seja, um certo poder de “cobertura” sobre as camadas abaixo. O leitor pode não 

“enxergar” isso na imagem, mas existe uma sobreposição de camadas na ilustração 

que fiz, assim como sugere o texto.  
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM ODILON MORAES
216

  

 

 

1) A Coleção Dedinho de Prosa, da Cosac Naify, inicialmente, contava com a 

coordenação editorial de Augusto Massi. Posteriormente, você passou a 

também integrar essa coordenação. Você poderia falar um pouco sobre a 

concepção e os propósitos da Coleção Dedinho de Prosa e sobre seu trabalho 

nessa função de coordenador editorial? 

 

OM: Eu fui chamado por Augusto Massi porque tinha caído em suas mãos um 

livro, que era o Conto de escola, de Machado de Assis, ilustrado por Nelson Cruz, 

o primeiro título dessa Coleção que, naquela ocasião, ainda não era uma coleção – 

tornou-se depois. Augusto Massi, que é crítico literário, professor de Literatura 

Brasileira da Universidade de São Paulo e editor, me convidou para ilustrar o conto 

de Lima Barreto O homem que sabia javanês. Este seria o segundo livro do que 

depois se tornou a Coleção Dedinho de Prosa. Em nossa conversa, Massi me disse 

estar começando a entender o papel da ilustração, mostrando-se muito empolgado 

com o sucesso de Conto de escola, inclusive entre as pessoas que trabalhavam na 

editora, que compraram o próprio livro.  Nessa conversa, falamos sobre os textos 

literários que já contêm muitas imagens, evocando imagens mentais, e sobre 

aqueles que, por explorarem pouco a descrição, dão margem à criação de imagens 

visuais para complementá-los, sendo mais adequados para o trabalho do ilustrador 

– o que eu chamo de textos potencialmente mais “ilustráveis”. Isso não implica 

maior ou menor qualidade do texto literário, muito pelo contrário. Na verdade, 

gosto mesmo é de quando leio um texto e vejo que vai dar um belo livro. Então, 

Augusto Massi, que era leigo na questão da ilustração, propôs que fizéssemos uma 

parceria: ele escolheria textos e eu os leria para avaliar se seriam “ilustráveis” ou 

não. Depois ele sugeriu que eu também selecionasse textos que eu julgasse 

suscitarem belas ilustrações. Passamos, então, a selecionar textos não só de autores 

brasileiros, mas também estrangeiros, surgindo, assim, a Coleção Dedinho de 

Prosa. Os textos selecionados, que foram escritos apenas para serem lidos, e não 

para se tornarem livros ilustrados, eram aqueles que ofereciam brechas para a 

elaboração de um rico trabalho com as imagens visuais. Depois, já como 

coordenador editorial, passei também a sugerir nomes de outros ilustradores que 

                                                             
216 Entrevista concedida a Margareth Silva de Mattos em agosto de 2016. 
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poderiam realizar o trabalho de criação das ilustrações para outros livros da 

Coleção. 

 

2) Nos dados técnicos da obra, estabelece-se como fonte do texto andradiano o 

livro editado por Cláudio Giordano. Você chegou a ter acesso ao Suplemento 

em Rotogravura, onde a crônica veio a público pela primeira vez? 

 

OM: Não tive. Será o Benedito! me foi entregue em folha de papel por Augusto 

Massi, que tinha um apreço especial por esse texto, muito trabalhado por ele em 

sala de aula com seus alunos. Depois que os rascunhos das ilustrações do livro já 

estavam prontas, Massi me mostrou o livro editado por Cláudio Giordano. Levei 

um grande susto ao ver a fotografia da contracapa, na qual um menino negro – 

Benedito – está sentado sobre uma cerca de madeira. Essa imagem correspondia 

justamente à ilustração de página dupla que eu havia feito para o desfecho do 

conto: um menino sentado, na mesma posição, sobre a porteira de uma cerca. De 

arrepiar. Parece que a imagem veio para mim de alguma maneira.  

 

3) Você pensou em um leitor destinatário específico em termos etários ao ilustrar 

a obra?  

 

OM: Não pensamos em um leitor destinatário específico, nem eu nem Augusto 

Massi, que não era um editor de Literatura Infantil. A ideia da Coleção era divulgar 

textos clássicos, mas curtos e em sua integralidade, para atrair um público leitor 

jovem. Nós, inclusive, chegamos a comentar sobre o fato de que, ao colocar 

imagem nos textos, eles tenderiam a ser identificados com os livros de literatura 

infantil. No entanto, o intuito da Coleção não era destinar os textos ilustrados às 

crianças. 

 

4) No posfácio, ao mencionar sua produção, você faz distinção entre os livros que 

você ilustrou (com textos alheios) e os livros que você publicou (com texto 

verbo-visual ou apenas visual de sua autoria). Aqueles primeiros requerem um 

trabalho de interpretação prévio à criação do texto visual, enquanto esses 

últimos lhe dão a liberdade, inclusive, de criação de um livro ilustrado (um 

picturebook). Você poderia falar um pouco a respeito desses dois processos 

distintos de criação do texto visual? 

 



328 

 

OM: Para mim, trata-se de dois trabalhos muito diferentes. Quando se ilustra um 

texto já escrito, o trabalho começa com a leitura. Minha proposta de ilustração 

nasce da minha capacidade de leitor. Eu não começo a desenhar enquanto eu não 

acho que estou compreendendo muito bem o que estou lendo. É como visitar a casa 

do outro. Você precisa entender como funciona a casa do outro para se sentir à 

vontade, pra começar a conversar. É preciso entrar no universo da língua e da visão 

de mundo do outro para dar início a um bom trabalho. É a partir da busca do 

universo do outro, descoberto através de uma leitura atenta, que eu consigo 

desenvolver um bom trabalho. Já quando eu sou responsável por todo o livro – 

palavra e imagem ou somente imagem – não existe o universo do outro, porque o 

outro sou eu. As pessoas tendem a achar que é mais fácil, mas não é. Mais fácil é ir 

em direção a algo predeterminado. O caminho à casa do outro é que vai me dando 

subsídios para que eu crie. Já pra minha casa, não há caminho a percorrer, porque 

eu já estou nela. Então, é a obra que eu crio que me revela, ao contrário daquela que 

já existe, e que me leva a revelar o outro. Ilustrar um texto que foi escrito por outro 

é percorrer um caminho de conhecimento. Construir uma obra integralmente é 

percorrer um caminho de desconhecimento, mas, ao concluí-la, a obra me revela. 

 

5) Em sua opinião, o ilustrador deve ser fiel a si mesmo como artista ou ao texto 

literário que ilustra, quando esse texto não é de sua própria autoria? O lugar 

do leitor intérprete do texto literário preexistente, necessariamente, antecede o 

lugar do coautor da parcela visual desse texto. Você considera que esses 

lugares são contraditórios, conflitantes, incômodos?  

 

OM: Eu penso que o ilustrador tem que ser fiel à leitura, à interpretação que ele faz 

do texto literário que não é de sua autoria, mas que será ilustrado por ele. 

Independente do estilo que vai adotar, é à sua leitura que o ilustrador tem de ser 

fiel. 

 

6) Os graus de interação texto/imagem são muito variáveis. Em Será o Benedito?, 

as ilustrações dos elementos peritextuais – capa e contracapa, guardas, dupla 

folha de rosto – não só estabelecem uma relação de complementaridade com o 

texto literário, mas ainda o suplementam, fazendo com que a história se inicie 

antes mesmo do início do texto verbal. Esse “apagamento” das fronteiras entre 

o peritexto e o texto é uma das características do livro ilustrado, assim como o 

são as ilustrações em páginas duplas sangrando a superfície das páginas e, com 
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isso, intensificando o fluxo narrativo. Você considera que seja possível, mesmo 

o texto literário preexistindo ao texto visual e podendo prescindir dele, dizer 

que Será o Benedito? é um livro ilustrado, e não um livro com ilustrações? Ou 

melhor, que Será o Benedito? encontra-se  a um passo de ser classificado como 

livro ilustrado, dadas determinadas características da relação palavra / 

imagem e de seus paratextos? 

 

OM: Nossa ideia, minha e de Augusto Massi, era a de que essa Coleção estaria no 

meio termo daquilo que chamamos de livros com ilustração e do que chamamos de 

livros ilustrados. Nossa meta era não simplesmente agregar ilustrações aos textos 

literários selecionados que poderiam, tranquilamente, não estar lá. O que 

queríamos, na verdade, era acrescentar elementos visuais que tornariam a leitura do 

texto ilustrado diferente da leitura do texto exclusivamente verbal; era tornar as 

ilustrações imprescindíveis para o encontro do leitor com a obra. Penso que alguns 

livros dessa Coleção conseguem chegar muito próximo do livro ilustrado. A maior 

utilização e exploração dos elementos que integram o suporte e passam a fazer 

parte da história caracteriza o livro ilustrado, e foi isso que tentamos fazer com os 

livros dessa Coleção. O pensamento dominante é o de que um livro ilustrado tem 

de ser pensado, desde sua concepção, já como um livro ilustrado, o que nem 

sempre acontece. Há textos já escritos que permitem ao ilustrador encontrar brechas 

que deem margem à construção de um livro ilustrado. Um exemplo disso são os 

textos de Wander Piroli, escritor já falecido, cujas características possibilitam que o 

ilustrador crie verdadeiros livros ilustrados.  

Há mais de dez anos eu penso sobre o livro ilustrado. Falar de livro com ilustração 

e de livro ilustrado é como você falar de rádio e cinema. Não se pode dizer que são 

a mesma coisa. No rádio, você fecha os olhos e ouve melhor. No cinema, se você 

fecha os olhos, perde a história. Então, eu faço essa comparação. É preciso ter 

instrumentos específicos para ler o livro ilustrado, senão metade da obra passa 

despercebida. Muitas pessoas ainda pensam que, para se ter um bom livro ilustrado, 

basta um texto muito bom e um artista plástico que crie imagens muito boas. Não é 

assim. Na verdade, muitas vezes, o livro ilustrado tem um texto escrito que não se 

sustenta sem as imagens. Então, não é possível se avaliar separadamente a parte 

verbal e a parte imagética. O livro ilustrado se constrói na inter-relação entre essas 

partes, e não em cada uma dessas partes separadamente. Eu o comparo à canção, 

gênero híbrido em que letra e melodia não podem ser dissociadas, já que formam 
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um todo de sentido. Há livros em que é fácil se identificar essa inter-relação 

palavra-imagem. Há outros que ficam no meio do caminho entre o livro com 

ilustração e o livro ilustrado. No Brasil, a categoria livro de imagem surgiu antes da 

categoria livro ilustrado, mas o livro de imagem está incluído na categoria livro 

ilustrado. Para mim, a melhor definição de livro ilustrado é aquela que o 

caracteriza como o livro que não pode prescindir da imagem. Não se pode fechar o 

olho e ouvir uma história sendo contada se o livro for um livro ilustrado.  

 

7) Como você concebe sua coautoria com Mário de Andrade através da relação 

palavra-imagem? 

 

OM: Eu costumo dizer que a autoria das ilustrações mais tradicionais, feitas para 

um texto literário preexistente, é uma autoria da interpretação. Se fizermos um 

paralelo com a música, por exemplo, Dorival Caymmi pode ser interpretado por 

Caetano Veloso, Tom Jobim, Gal Costa, mas a música é de Dorival Caymmi. Cada 

intérprete introjeta na música a sua autoria: a autoria da interpretação. Quando se 

pensa em um conto de fadas tradicional como Chapeuzinho Vermelho, por 

exemplo, sabemos que podemos apreciá-lo com ilustrações feitas por vários 

ilustradores diferentes, o que não impede que o leitor feche seus olhos e imagine 

muito melhor as imagens do que as contidas em qualquer edição ilustrada do conto. 

Assim, ao comprar o conto em uma edição ilustrada, o que eu estou comprando é a 

interpretação, já que há uma autoria, mas não uma autoria da obra, e sim uma 

autoria da interpretação da obra. Quando se trata do livro ilustrado, ainda fazendo 

uma analogia com a música, não se trata daquele que interpreta a música, é aquele 

que é parceiro. Nesse caso, quem cria as imagens é autor da obra, porque faz a letra 

e a música, e a autoria pode ser de uma só pessoa ou duas pessoas diferentes. Nesse 

caso, trata-se de um outro tipo de autoria: da autoria da obra. São dois tipos de 

autoria diferentes – da obra e da interpretação –, uma tão legítima quanto a outra. 

Em relação aos livros da Coleção Dedinho de Prosa, e especialmente a Será o 

Benedito!, a autoria é muito híbrida, está em um meio termo entre a ilustração que 

interpreta e a ilustração que faz parte da obra. Ela é ambígua: é uma autoria da 

interpretação, mas também uma autoria de algo paralelo que vem sendo construído 

e que transforma a obra. 
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É interessante mencionar o que ocorreu quando eu mostrei o rascunho das 

ilustrações de Será o Benedito! para Augusto Massi. Ele levou um susto, pois 

esperava uma abordagem que remetesse ao universo de pintura modernista, já que 

se trata de um texto de Mário de Andrade. Houve um conflito, porque ele achava 

que as imagens teriam que revelar esse universo, essa estética modernista. Por outro 

lado, minhas referências eram as pinturas de José Ferraz de Almeida Júnior, um 

pintor mais acadêmico, que retratou a cultura caipira onde se inseria. Augusto 

Massi, um cara da cidade, olhava o texto por uma janela, a do homem da cidade 

olhando para o Benedito. Eu, que sou do interior, olhava o mesmo texto por outra 

janela. Eu sabia quem era o Benedito, mas eu não sabia quem era o Mário de 

Andrade. Então, eu me colocava no lugar do Benedito olhando o Mário de Andrade 

com curiosidade, enquanto Augusto Massi fazia o contrário: se colocava no lugar 

do Mário de Andrade olhando com curiosidade para o Benedito. Nós olhávamos a 

mesma coisa, mas de lados opostos. Eu olhava a partir de um ponto de vista e 

Massi de outro. Os modernistas eram uma referência estranha para mim: eles usam 

chapéu, ficam na sombra, não vão para o lado de fora. O Benedito não; ele eu sei 

quem é. 

 

8) Ler o texto andradiano em sua versão integral, acompanhado de suas 

ilustrações, o faz ainda mais especial. Em sua opinião, as ilustrações tornam o 

texto literário mais palatável para qualquer leitor, ou especialmente para o 

leitor criança? 

 

OM: Alguns jovens, ao pegarem o Será o Benedito! para ler, acham que se trata de 

um livro de literatura infantil. Por outro lado, se pegassem um livro só com os 

textos literários de Mário de Andrade, talvez esse livro não despertasse nada neles. 

Contudo, as ilustrações não têm a função de tornar o texto mais palatável, elas têm, 

sim, a função de construir uma obra. Felizmente elas aproximam mais os leitores, 

talvez pelo ritmo que o livro ilustrado imprime, um ritmo mais ágil. A leitura é 

mais rápida. Eu costumo brincar com meus alunos e lhes dizer que, se você entra 

em uma livraria e pega livros ilustrados, você consegue ler uma meia dúzia. O 

ritmo do livro ilustrado é construído no passar das páginas, o que nos permite lê-lo 

“de uma tacada só”.  
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9) Pensando no leitor criança, você aventaria a possibilidade de ilustrar Será o 

Benedito?  de modo não figurativo? E se você considerasse o leitor adulto, isso 

poderia ser diferente? 

 

OM: A ilustração ser ou não ser figurativa não tem relação direta com o fato de o 

leitor ser ou não ser criança. Na ilustração figurativa, o código é mais direto. Isso 

significa que não é necessário se combinar previamente um código com o leitor. De 

todo modo, não vejo diferença entre o leitor adulto e o leitor criança nesse sentido. 

 

10) Ao ilustrar, seu compromisso é artístico-estético, mas também parece haver 

uma preocupação de informar o leitor, fornecendo-lhe elementos para 

conhecer um contexto sócio-histórico-cultural que lhe é distante no espaço e no 

tempo. Nessa perspectiva, pode-se dizer que a ilustração também assume um 

caráter informativo? 

 

OM: Sim, a ilustração contextualiza, e Augusto Massi tinha a preocupação de situar 

o leitor desse livro ilustrado nos lugares e nos tempos das narrativas da Coleção, na 

atmosfera de cada uma delas, e essa preocupação era minha também, a de situar o 

leitor do livro ilustrado no lugar e no tempo do texto.  Eu não sou como o Nelson 

Cruz, que é um pesquisador. Ele estuda, vai à biblioteca, pode ficar o mês inteiro 

pesquisando, pegando todas as fotos que servirão de fonte para cada trabalho que 

vai fazer. Eu sou mais preguiçoso nesse sentido. Eu sou muito mais de sentir a 

história do que de buscar referências. Mas, nessa Coleção, era um exercício meu 

buscar referências mais diretas do lugar e do tempo daquilo eu estava desenhando.  
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ANEXO A – CRÔNICA DE MÁRIO DE ANDRADE “DESENHOS INGLESES” 

 

 

DESENHOS INGLESES 

 
Mário de Andrade 

 

Com estes dias de fim e início de ano, a criança volta a reinar sobre a terra. Infelizmente o 

seu reino é muito rápido para que os homens adquiram um mais permanente bom senso.  

Nestes dias, à medida que os anos se acrescentam sobre mim, cada vez se torna mais grato 

ao meu espírito voltar aos meus tempos antigos. Não mais para fazer exames de consciência e 

marcar o caminho do novo ano, estou convencido que estes exames de consciência não adiantam 

nada. O que me agrada é readquirir minha alma de infância, dar-me umas pequenas férias de 

gratuidade, reavivar as minhas sensações de menino ao contato sugestivo das formas exteriores que 

ainda conservo da meninice. Não sei se sou um tipo visual e é certo que me esqueço 

frequentemente das caras alheias. Mas os objetos, os desenhos, as fotografias que pertenceram a 

minha existência de algum dia passado, guardam sempre para mim uma força enorme de 

reconstituição de vida. Vendo-os, não me recordo apenas, mas revivo com a mesma sensação e o 

mesmo estado antigo, o dia que já vivi. 

Este ano, pois, o Natal me trouxe o desejo de rever os meus livros ingleses de menino. Não 

me refiro a livros infantis, exatamente, mas já livros de meninice, livros que o ginasiano com pouco 

mais de um ano de experiência de ginásio (oh, como o ginásio envelhece a gente!...), irá pôr de 

lado, por desgostosamente pueris. Reli páginas avulsas, me atrapalhei de novo nos pernões 

magruços do meu crescimento excessivo que inquietava os meus pais, olhei gravuras. Os desenhos, 

sobretudo, me renasciam em minha meninice, porque os desenhistas ingleses de livros para 

meninos foram sempre muito coniventes comigo. Eu era todo anguloso, em minha magreza 

crescida; os meninos da minha convivência me davam a impressão de bichos, ratinhos, gatos e tico-

ticos gorduchos, que eu olhava de cima e não compreendia bem. Na verdade a minha altura me 

deixava uma enorme solidão.   

Só os desenhistas ingleses me davam companheiros de altura. Eu sentia uma atração 

ansiosa por todas aquelas figuras de meninos e meninas, de homens e mulheres, altos como eu, 

angulosos como eu; não tanto as mulheres aliás, mais redondinhas (sic); mas os meninos e as 

meninas e os homens, saíam dos livros, deixavam as histórias impossíveis, para vir viver comigo 

uma vida menos aventureira, mas cheia de simpatia, acalentada por uma solidariedade humana, que 

os meus companheiros em carne e osso não me davam, gordos e baixotinhos.  
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Quem era aquele menino altíssimo, que vivia pelos cantos do recreio ou no parapeito das 

janelas, olhando para os ares, sozinho? Mas eu não estava propriamente só: estava na companhia 

dos meus desenhos ingleses, em misteriosa camaradagem.  

Muito misteriosa... Não conversamos porque eu quase nada sabia do inglês. E fazia questão 

de conservar exclusivamente ingleses os desenhos meus companheiros de vida. Eu os sentia 

vagamente ridículos, mas esta mesma impressão eu tinha de mim. Havia neles uma inocência de 

lirismo visionário, inadaptável à quotidianidade da vida. Mas eu era assim também. Eles se 

guardavam, no seu inglês quase incompreensível, da mesma forma com que eu me guardava, 

impossível de me fazer compreender até pelas adivinhações carinhosas de minha mãe. Às vezes eu 

me perguntava se não teria por acaso, entre os meus antepassados, algum “palafreneiro” inglês. 

Fazia questão que fosse “palafreneiro” o meu tataravô britânico, porque a palavra me deslumbrara, 

e o tratador de cavalos de reis e príncipes, se acomodava bem com a minha humilhação orgulhosa. 

Todos os calungas inventados pelos desenhistas ingleses, assim que saltavam dos livros para dentro 

da minha vida, viravam palafreneiros. Eram líricos e sonhadores, mas havia neles um certo quê 

invencível de vulgaridade popular que os... palafreneirizava, desculpem. 

Gosto muito dos desenhistas ingleses... Talvez sejam eles os que melhor inventem bonecos, 

de acordo com as exigências mais puras da meninice. Os anos passam, minhas necessidades vitais 

se modificam, mas cada vez que encontro algum livro inglês para menino, compro. E cada vez que 

encontro algum menino magro, ridicularizado pelo excesso de crescimento e lirismo, lhe dou 

algum dos meus livros ingleses. Vejam Alan Tabor fazendo a sra. Cratchit nos trazer o pudim do 

“Christmas Carol”; vejam o Peter Vanderdonk, concebido pelo inesgotável Arthur Rackham, para o 

“Rip van Winkle”; e confraternizem com o “palafreneiro” que Edmund Dulac fez pescador, num 

dos contos de Andersen. Ou penetremos nos mundos de “Beasts and Men” em que Jean de 

Bosschère, se não é inglês, foi tão inglês como eu, menino. 

 

São Paulo, 2ª quinzena de janeiro de 1940. (nº 151) 

 

(In: ANDRADE, Mário de. Será o Benedito! artigos publicados no Suplemento em Rotogravura de O Estado de S. Paulo. 

São Paulo: EDUC/Giordano/Ag. Estado, 1992, p. 82-86.) 

 

 

 

 

 

 

 



336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – “CONTO DE ESCOLA” NO PERIÓDICO GAZETA DE NOTÍCIAS 
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ANEXO C – “CONTO DE ESCOLA” NO LIVRO VÁRIAS HISTÓRIAS 

 

        

 

 

 

 

 

 

Figura 118 – Lombada e capa 

de edição princeps de Várias 

histórias (MACHADO DE 

ASSIS, 1896) 

Figura 119 – Página de rosto da edição princeps de Várias histórias 

(MACHADO DE ASSIS, 1896) 
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ANEXO D – “DE CIMA PARA BAIXO” NO PERIÓDICO CORREIO DA MANHÃ 
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ANEXO E – “DE CIMA PARA BAIXO” NO LIVRO VIDA ALHEIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 120 – Lombada e capa da 

edição princeps de Vida alheia 

(AZEVEDO, 1929) 

Figura 121 – Página de rosto da edição princeps de Vida alheia 

(AZEVEDO, 1929) 
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ANEXO F – “SERÁ O BENEDITO!” NO SUPLEMENTO EM ROTOGRAVURA DE  

O ESTADO DE S. PAULO 
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ANEXO G – “SERÁ O BENEDITO!” EM LIVRO HOMÔNIMO 

 

 

 

 

 

 

Figura 122 – Contracapa e capa de Será o Benedito! (ANDRADE, 1992) 

Figura 123 – Página com dados técnicos e página de rosto de Será o 

Benedito! (ANDRADE, 1992) 

 


